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1. Green Deal?





• Te weinig samenwerking/draagvlak

• Onvoldoende informatie, kennisuitwisseling en innovatie

• Belemmeringen in wet- en regelgeving/juridisch

• Nood aan financiering

Drempels voor verduurzaming



Hoe deze 
problemen 
oplossen?







… een Green Deal Duurzame zorg:
samen met de zorgsector (in al zijn geledingen) een platform opzetten, samen 
duurzame evidence based acties en oplossingen creëren en zoeken voor oa:

• klimaatcrisis met gigantische impact gezondheid en de leefomgeving 
(VIPA, artsen voor klimaat…); 

• de noodzaak van een gezonde leef- en verblijfsomgeving (netwerk Natuur 
en Gezondheid; UA, Ag. Zorg en gezondheid, ZNA,…); 

• (afval)water en medicijnen (Vlakwa, VMM,…); 
• afval en circulariteit van zorgmaterialen (OVAM, VMx, UZ 

Gasthuisberg…).

=> samen Vlaamse zorgsector duurzamer en weerbaarder maken.



Meer in detail (niet limitatief)

Klimaat (impact) en infrastructuur
• impact klimaatproblematiek op onze gezondheid & zorg (cfr Dr. Lucie 

Blondé)
• impact zorgsector op het klimaat (mobiliteit thuiszorg, infrastructuur –

groen, blauw, rood en grijs - , energie en CO2 gevat in klimaatengagementen 
VIPA)

Gezonde leef- en verblijfsomgeving
• fysische, chemische en biologische parameters
• buitenklimaat als in het binnenklimaat
• groen en blauw aanwezig 
• rol zijn van de eerste lijnszorg



(Afval)water en medicijnen : behandelen vs voorkomen?
• medicijnen in onze oppervlaktewateren, grondwater, drinkwater

• de actoren uit deze keten  (productie tem gebruiker)

• EU initiatieven

Afval en circulariteit zorgmaterialen 
• gezondheidszorg één van de grootste producenten is van bedrijfsrestafval 

• duurzaam aankopen, hergebruik, … (uitdaging in crisis)

• Interne logistiek en organisatie



3. Voorbeeld: ZNA



Belang van een green deal

Belang van duurzaam ondernemen voor zorginstellingen

• Gefinancierd door de maatschappij 

• Belangrijk voor personeel/sollicitanten

• Patiënten, bezoekers en omgeving

Covid crisis
• Schaarste van materialen -> blijvend probleem in de toekomst

• Behoefte aan rust en ontspanning

• …

Oversterfte tijdens hittegolven
• Aanzienlijk aantal extra sterfgevallen in augustus

• Preventieve en curatieve maatregelen tegen hittegolven



Green deals bij ZNA

Wie is Ziekenhuis Netwerk Antwerpen?

• 3 algemene en 6 gespecialiseerde ziekenhuizen, 2 medische centra en een WZC

• ± 2.500 bedden

• 6.000 medewerkers, dagelijks 5.000 patiënten

Ervaring met andere green deals

• GD circulair bouwen

• GD circulair aankopen

• GD bedrijven en biodiversiteit



Praktijkvoorbeeld ZNA Joostens

Wat is ZNA Joostens?

• Psychogeriatrie en WZC voor patiënten met een dementieproblematiek

Belevingstuin
• Project voor GD Bedrijven en biodiversiteit

• Aanleg van een belevingstuin met aandacht voor de biodiversiteit
• Verwijderen van exoten, aanplanten van inheemse soorten, opknapbeurt vijver, insectenhotel

• Positief effect voor de bewoners van ZNA Joostens
• Muziektuin, voel- en geurtuin en vlindertuin prikkelen de zintuigen van de bewoners

• Mooie buitenomgeving waar bewoners tot rust kunnen komen

• Rolstoeltoegankelijke picknickplaats

• Zeer positief voor het ziektebeeld van de patiënten, dagelijks bezocht



Praktijkvoorbeeld ZNA Joostens



Praktijkvoorbeeld ZNA Joostens



Waarom een green deal voor jou?

Niet enkel interessant voor ziekenhuizen:
• Duurzaam aankopen

• Kosten bewust -> Minder afval, energieverbruik, waterverbruik,… 

• Minder materialenverbruik

• Duurzame bedrijfsvoering 
• Aantrekken van medewerkers

• Versterking van het imago, geeft vertrouwen in kwalitatieve bedrijfsvoering

• Fysiek en mentaal welzijn verhogen, zowel van medewerkers als van patiënten

• Kennis opbouwen en ervaring delen rond duurzaam ondernemen
• Draagvlak vergroten om te mogen en te kunnen samenwerken



Voordelen voor je bedrijf of organisatie

1. een lerend netwerk op het vlak van duurzaam ondernemen

2. vernieuwende samenwerkingen met partners waarmee je normaal 

niet aan tafel zou zitten

3. wegnemen van knelpunten (bijv. belemmeringen in wet- en 

regelgeving, gebrek aan kennis, nadelige percepties, te weinig 

samenwerking, gebrek aan financiering)

4. heldere informatie over de wetgeving in jouw sector, en over 

bestaande subsidies en hoe je die verkrijgt



5. praktische opvolging door een projectfacilitator die jouw deal ter 
harte neemt en jouw aanspreekpunt met de overheid is

6. verhoogde zichtbaarheid van het duurzaam engagement van 
jouw bedrijf of organisatie

7. effectieve verduurzaming van sector, bedrijf of organisatie: goed 
voor de samenleving én vaak ook voor je concurrentiepositie en 
het verlagen van je kosten

Voordelen voor je bedrijf of organisatie



4. Nabije toekomst?

• Infosessie 17 november (www.greendeals.be )
greendeals@vlaanderen.be

• Workshops februari 2021?

• Oproep tot engagement

http://www.greendeals.be/
mailto:greendeals@vlaanderen.be


5. Q&A


