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De Groene Zorg Alliantie is een koepelorganisatie van Green 
Teams en commissies uit de gezondheidszorg die zich 
inzetten voor vergroening van de sector en voor planetaire 
gezondheid. We zijn een bottom-up initiatief en 
vertegenwoordigen groene (toekomstige) zorgprofessionals van 
de werkvloer; van student tot specialist, van wetenschapper tot 
(evidence-based) activist. 
 
 
Waarom 
Wij zetten ons in voor een klimaatneutrale, circulaire en ecopositieve zorgsector. 
Dit doen we omdat onze gezondheid onlosmakelijk verbonden is met onze 
leefomgeving en het welzijn van de aarde. Om zorg te dragen voor de 
gezondheid van mensen nu en in de toekomst, willen wij gezondheidszorg 
verlenen op een manier die de aarde niet schaadt. Door ons hiervoor in te zetten 
behartigen we uiteindelijk het maatschappelijk belang. 
 
 
Hoe 
Ons doel is de vergroening van de gezondheidszorg te katalyseren. Dit doen 
we door verbinding te leggen tussen groene zorgprofessionals en relevante 
partijen, zodat we samen een krachtige stem uitbrengen, inspireren en kennis 
delen. Middels onze samenwerking willen we de transitie naar planetaire 
gezondheid versnellen.  
 
Een krachtige stem uitbrengen 
Wij dragen zowel binnen als buiten de zorgsector het belang uit van planetaire 
gezondheid en duurzame, groene gezondheidszorg. Daarbij zoeken we de 
samenwerking met relevante partijen. Zo is de Groene Zorg Alliantie als 
gesprekspartner betrokken bij het vormgeven van de Green Deal Duurzame 
Zorg 3.0 en het Integrale Zorgakkoord. 
 
 
 

Missie en visie 



 

 

Inspireren 
Wij brengen groene zorgprofessionals met elkaar in contact om te inspireren tot 
nieuwe ideeën en actie. Dit doen we door ontmoetingen te faciliteren maar ook 
door successen van onze deelnemers te delen via onze nieuwsbrief en via ons 
LinkedIn netwerk. Daarnaast verzorgen we lezingen om ook zorgprofessionals 
die nog niet betrokken zijn bij ons netwerk te inspireren tot groen handelen.  
 
Kennis delen  
Wij stimuleren efficiënte en laagdrempelige uitwisseling van kennis en ervaring 
aangaande verduurzaming van de zorg. We organiseren bijvoorbeeld (online) 
bijeenkomsten voor commissies en Green Teams waar zorgprofessionals kennis 
en ervaringen kunnen delen en/of kunnen leren van experts.  
 

 
 
  

Oprichting  
De Groene Zorg Alliantie is informeel opgericht op 10 maart 2021 na een 
netwerkbijeenkomst voor verschillende individuen en partijen uit de 
zorgsector. Tijdens deze bijeenkomst werd de wens tot georganiseerde 
samenwerking uitgesproken en kort daarna vormden enkele tientallen 
commissies samen de Groene Zorg Alliantie. Op 22 april 2022 werd 
Stichting Groene Zorg Alliantie officieel opgericht en ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel.  
 



 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten 
Sinds de oprichting op 10 maart 2021 heeft de Groene Zorg 
Alliantie de volgende resultaten behaald:  
 
 
Organisatorisch 

▪ We groeiden van 13 aangesloten commissies tot 37 
▪ We lanceerden onze Green Team tak met daarbij meer dan 120 aanwezige 

Green Teams 
▪ We vertegenwoordigen daarmee ruim 40.000 zorgprofessionals 
▪ We zijn een officiële stichting geworden, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel 
▪ Onze stuurgroep groeide uit tot acht leden, we kregen een officiële 

medewerker 
▪ We organiseerden onszelf in projectgroepen gevormd vanuit onze 

deelnemende partijen: een projectgroep voor Green Teams, Politiek, 
Evenementen, en Website 

▪ We dienden een subsidieaanvraag in bij het Ministerie van VWS om de 
organisatie te kunnen professionaliseren 

▪ We ontvingen 2.000 euro aan donaties 
▪ We sloten een partnership met Health Care Without Harm Europe 
▪ We lanceerden een eigen website 

 
Krachtige stem 

▪ We zijn gesprekspartner bij de onderhandelingen van het Integrale Zorg 
Akkoord (IZA) 

▪ We schrijven mee aan de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en pleitten 
met succes voor een extra kennis/onderwijspijler in de deal 

▪ We droegen bij aan de evaluatie van de Green Deal 2.0  
▪ We vroegen het Ministerie van VWS om ons ook als Nederland te committeren aan 

een internationaal voorstel voor klimaatneutrale en klimaatbestendige zorg - met 
succes! 

▪ We schreven een brief aan minister Ernst Kuipers, de Directeur Generaal 
(destijds Ronnie van Diemen) en betrokkenen aan de onderhandeltafel van het 

Wat doen wij 

Resultaten en doelen  



 

 

IZA waarin we de urgentie tot adequate actie benadrukten en oplossingen 
aandroegen 

▪ Via diverse, tientallen landelijke en medische media benadrukten we het 
belang van duurzame zorg, zoals op het NOS 20:00 uur journaal, Radio 1, en in 
het Medisch Contact 

▪ We reageerden op de overheids internetconsultaties: Beleidsprogramma 
Klimaat & Actualiseren Opleidingseisen Artsen 

▪ We organiseerden tweemaal samen met IFMSA en anderen een zorgblok 
tijdens de Klimaatmars waar ruim 200 zorgprofessionals meeliepen 

 
Kennis delen 

▪ We organiseerden vijf online bijeenkomsten voor commissies 
▪ We organiseerden twee bijeenkomsten voor Green Teams 
▪ We brachten elke 4 maanden een nieuwsbrief uit 
▪ We spraken lokaal, nationaal en internationaal op meer dan 50 bijeenkomsten 

over groene zorg, in drie talen 
 
Inspireren 

▪ We schoven aan tafel met partijen in de zorg om duurzaamheid in hun 
instelling te integreren, waaronder het Ministerie van VWS, de NZa, het 
Zorginstituut, verzekeraar VGZ en de KNMG 

▪ We bereikten > 1000 volgers op LinkedIn 
▪ We werkten aan de organisatie van het Groene Zorg Festival wat op 24 

september zal plaatsvinden 
 
Prijzen 

▪ We wonnen de Publieksprijs ‘Beste Groene Zorg Idee’ 2021 van het Ministerie 
van VWS 

▪ Voor onze groene inspanningen werd onze voorzitter benoemd tot een van de 
Jong Talenten 2022 door het Financieele Dagblad 

▪ Voor onze groene inspanningen werd onze voorzitter genomineerd tot Libelle 
STER 

 
 
 
  



 

 

Doelen 
In de tweede helft van 2022 werkt de Groene Zorg Alliantie 
verder aan haar missie. We hanteren drie focuspunten: 1) 
professionaliseren van de organisatie; 2) onze stem versterken, 
3) nog meer verbinden. Daarvoor zijn de volgende jaardoelen 
voor 2022 gesteld: 
 
 
1. Professionaliseren 
Bestuurlijk 

▪ We stellen een Raad van Advies aan met minimaal 3 leden 
▪ We verkrijgen een ANBI-status om het aantrekkelijker te maken voor 

particulieren en bedrijven om giften te geven.  
▪ We huren (extern) een tweede werknemer (0.5 fte) in ter ondersteuning 

van de bestuurlijke activiteiten. 
 
Website 
We breiden onze website uit met ondersteunende informatie voor onze 
deelnemende partijen, zoals handreikingen, literatuur, of een agenda met 
activiteiten.  
 
Financieel 
We verzekeren ons van structurele financiering, zie verder ‘Onze financiën’. 
 
Communicatie en PR  

▪ We versturen minimaal elke vier maanden een nieuwsbrief (naar 
commissies en Green Teams) om updates vanuit het netwerk te 
verspreiden en contact tussen de deelnemers te faciliteren. 

▪ We initiëren een externe nieuwsbrief voor geïnteresseerden die (nog) niet 
deelnemen aan het netwerk om de voortgang van de Groene Zorg 
Alliantie te communiceren en haar zichtbaarheid te vergroten. Deze 
nieuwsbrief wordt in 2022 minimaal één keer verstuurd.  

▪ We inventariseren het bereik van de nieuwsbrieven voor communicatie 
doeleinden en om eventuele verbetermogelijkheden in kaart te brengen.  

▪ We werven 2.500 volgers op LinkedIn. 
▪ We realiseren minimaal drie keer een landelijke media-uiting (i.e. een 

podcast of artikel in landelijke vakbladen of media) om onze zichtbaarheid 
te vergroten en aandacht te vragen voor klimaatverandering en 
vergroening van de zorg.   

 
 
 
 
 



 

 

 
2. Stem versterken  
Politiek 

▪ Als Groene Zorg Alliantie brengen we de COP27 onder de aandacht in de 
zorgsector, en pleiten we voor het belang van planetaire gezondheid bij 
relevante partijen aanwezig op de COP27.  

▪ We stellen met de projectgroep Politiek een document op met 
kernwaarden die onderschreven worden door de aangesloten 
commissies en Green Teams. Dit document is leidend voor publieke 
stellingname en ondertekening van petities op naam van de Groene Zorg 
Alliantie. Ten behoeve van efficiëntie is geen expliciete toestemming 
nodig van de afzonderlijke deelnemers wanneer aan de kernwaarden is 
voldaan.   

▪ De projectgroep Politiek stelt een overzichtsdocument op van (politieke) 
stakeholders, waarin informatie wordt vastgelegd over de rol van de 
stakeholder, contactgegevens en de manieren waarop samengewerkt kan 
worden.  

▪ Samen met de projectgroep Politiek spelen we in op (politieke) 
actualiteiten en kansen om de stem van de groene zorgprofessionals te 
laten horen. Te denken valt aan het reageren op relevante 
beleidsconsultaties, aanschrijven van ministers of bijdragen aan 
kamervragen via contact met politici.  

 
Externe partijen  
We gaan het gesprek aan met externe partijen zoals beroepsverenigingen, 
patiëntenorganisaties en verzekeraars om het belang van vergroening van de 
zorg en planetaire gezondheid onder de aandacht te brengen. We zoeken 
hierin naar mogelijkheden om samen te werken aan (het prioriteren van) deze 
thema’s.  
 
Lezingen 

▪ We richten een projectgroep Sprekers op om namens de Groene Zorg 
Alliantie lezingen te verzorgen over vergroening van de zorg en over 
planetaire gezondheid. 

▪ De stuurgroep geeft samen met de projectgroep Sprekers minimaal twee 
lezingen per maand 

 
 
3. Verbinden  
Green Teams en commissies 

▪ We zoeken actief naar duurzame zorg commissies en Green Teams in 
Nederland en benaderen deze voor deelname aan de Groene Zorg 
Alliantie. Hiervoor overwegen we alle ziekenhuizen en alle (para)medische 
beroepen en ondersteunende disciplines.  

▪ We ontwikkelen een (interne) strategie om deelnemende partijen 1) 
actiever te betrekken bij de missie en visie van de Groene Zorg Alliantie 



 

 

en 2) de  interne verbinding te versterken waarbij we specifiek inzetten op 
onderling contact en uitwisseling.  

 
Evenementen 
We organiseren in 2022 minimaal:  

▪ Drie (online) bijeenkomsten voor commissies en voor Green Teams. 
Afhankelijk van het onderwerp worden deze voor alle deelnemers 
georganiseerd dan wel voor commissies en Green Teams.  

▪ Eén fysieke vergadering voor deelnemers uit zowel commissies als 
Green Teams 

▪ Met de projectgroep ‘Evenementen’: één openbaar evenement met als 
doel om kennis en inspiratie te delen en de bekendheid en het bereik van 
de Groene Zorg Alliantie te vergroten.   

 
Samenwerking 

▪ We leggen contact met minimaal vier vergelijkbare netwerken buiten 
Nederland om internationale samenwerking en kennisdeling te 
bevorderen. Hierbij brengen we in ieder geval gedeelde doelen en de 
mogelijkheden om samen te werken in kaart.  

▪ We onderzoeken de mogelijkheden en voordelen van het opzetten van 
een projectgroep Zorgverzekeraars. Dit is om verbinding en daarmee de 
samenwerking tussen de zorgverzekeraars en de zorgprofessionals te 
verbeteren. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Groene Zorg Alliantie vertegenwoordigt meer dan 100 
partijen in de zorg. De deelnemende partijen bestaan uit 
(toekomstige) zorgprofessionals die zich inzetten voor planetaire 
gezondheid en/of het verduurzamen van de zorgsector.  
 
 
Deelnemers 
De deelnemende partijen zijn opgedeeld in commissies en Green Teams, 
waarbij  
● Commissies en werkgroepen breder zijn dan één instituut. Een voorbeeld 

hiervan is ‘De Duurzame Verpleegkundige’ een landelijk actienetwerk van 
verpleegkundigen(opleiders).   

● Green Teams en kernteams zich binnen één instituut bevinden. Een 
voorbeeld hiervan is het ‘Green Team ProPersona’, dat zich binnen deze 
GGZ-organisatie inzet voor verduurzaming.  

 
De Groene Zorg Alliantie wordt gevormd door de deelnemende partijen en 
geleid door de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit het bestuur al dan niet 
ondersteund door (een) medewerker(s). De stuurgroep is verantwoordelijk voor 
het bepalen van en uitvoering geven aan de visie en missie. Hiervoor consulteert 
de stuurgroep de deelnemende partijen, o.a. middels bijeenkomsten waar 
afgevaardigden worden uitgenodigd. Voor de uitvoering van specifieke taken 
wordt de stuurgroep ondersteund door projectgroepen, gevormd vanuit de 
deelnemende partijen. De Groene Zorg Alliantie beoogt tevens een Raad van 
Advies aan te stellen, die gevraagd en ongevraagd adviseert ten aanzien van 
bestuurlijke taken en overige zaken.  
 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal acht personen. Nieuwe 
bestuursleden worden verkozen door het zittende bestuur, op basis van 
relevante kennis en/of ervaring, middels openbare sollicitaties. Bestuursleden 
zijn bij voorkeur verbonden aan een van de deelnemende partijen of hebben op 

Onze structuur 



 

 

een andere manier aansluiting bij de achterban. Verkozen bestuursleden blijven 
in principe minimaal een jaar in functie en voor een periode van maximaal vier 
jaar. Na vier jaar kan de functie worden verlengd na expliciete heroverweging. 
Beschikbaarheid en geschiktheid van de bestuursleden wordt jaarlijks 
geëvalueerd binnen het zittende bestuur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Huidig bestuur  
Evelyn Brakema   voorzitter 
Laura Warmerdam   secretaris 
Anouk van der Schot  penningmeester en vicevoorzitter 
Judith de Bree   public relations  
Juliette Mattijsen    public affairs 
Egid van Bree   public affairs 
Else de Ridder   interne communicatie - Green Teams 
Inge Schepens   interne communicatie - commissies  
 
 
Medewerker 
Marije Baan    projectmanager 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorafgaand aan de oprichting als stichting heeft de Groene Zorg Alliantie geen 
inkomsten en uitgaven gehad. De komende jaren wil de Groene Zorg Alliantie 
haar activiteiten uitbreiden (zie doelstellingen) en hiervoor streven wij naar 
structurele financiering. De Groene Zorg Alliantie streeft hierbij geen 
winstoogmerk na.  
 
Inkomsten en werving  
De Groene Zorg Alliantie heeft voor de komende jaren als doel gesteld om 
inkomsten te werven op de volgende manieren: 
 
 

● Inkomsten uit activiteiten 
Actueel: tot nog toe heeft de Groene Zorg Alliantie geen 
sprekersvergoeding gevraagd voor lezingen en onderwijs door de 
bestuursleden.  
Planning: vanaf juli 2022 zal de Groene Zorg Alliantie een 
sprekersvergoeding vragen. 

● Subsidies 
Actueel: er is een subsidieaanvraag van €125.000 in behandeling bij het 
Ministerie van VWS.  
Planning: vanaf 2023 zal de Groene Zorg Alliantie streven naar minimaal 1 
lopende overheidssubsidie per jaar.  

● Sponsoring  
Actueel: De Groene Zorg Alliantie is gesponsord door Olenz notarissen 
voor het oprichten van de stichting.  
Planning: vanaf augustus 2022 zal de Groene Zorg Alliantie actief 
sponsors gaan werven. Voorwaarde voor samenwerking is dat de 
potentiële sponsor geen activiteiten onderneemt die de missie en visie 
van de Groene Zorg Alliantie ondermijnen.  

● Giften en fondsen 
Actueel: er is €2000 aan giften opgehaald via particulieren. Daarnaast is 
€5000 aan prijzengeld gewonnen via de prijs ‘Het beste groene zorg 
idee’ op het Congres Duurzame Zorg 2021.  

Onze financiën  



 

 

Planning: vanaf augustus 2022 zal de Groene Zorg Alliantie actief op zoek 
gaan naar mogelijkheden om giften en/of fondsen te werven via o.a. 
sponsorlopen.  

 
Uitgaven  
Tot op heden waren de uitgaven van de Groene Zorg Alliantie minimaal gezien 
de geringe onkosten van onlineactiviteiten. Afhankelijk van de toekenning van 
de subsidie zal de Groene Zorg Alliantie haar activiteiten uitbreiden naar fysieke 
en grotere projecten, waarmee meer kosten gemoeid zullen zijn. 
Op jaarbasis is een geschat bedrag van minimaal €125.000 nodig om de 
organisatie stabiel te houden. Dit betreft het salaris van (een) medewerker(s) voor 
1 fte en dekking van de onkosten van activiteiten. Voor uitbreiding van de 
activiteiten wordt verwacht dat minimaal €200.000 per jaar nodig is. Uren van 
het bestuur zullen in-kind (op vrijwillige basis) blijven. 
 
Beloningen en uitkeringen 
De Groene Zorg Alliantie maakt geen (winst)uitkeringen over aan haar 
medewerkers. Bestuurders ontvangen enkel een onkostenvergoeding.  
 
Winst en vermogen  
De Groene Zorg Alliantie heeft geen winstoogmerk en streeft er niet naar om 
vermogen op te bouwen. Idealiter zijn inkomsten en uitgaven gelijk, tenzij voor 
een specifiek doel vermogen opgebouwd dient te worden. Hierbij geldt dat een 
positieve balans maximaal €15.000 omvat op jaarbasis en €75.000 over een 
periode van 4 jaar. In het geval van (onverwachte) opheffing van de stichting zal 
het liquidatiesaldo overgemaakt worden naar stichting Milieu Platform 
Zorgsector gezien de overeenkomstige missie. 
 

 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens 
E-mailadres: info@groenezorgalliantie.nl 
Website: www.groenezorgalliantie.nl  
 
Contactpersonen 
Laura Warmerdam (secretaris)  0630147769 
Marije Baan (medewerker) 0642983279  
 
Postadres 
Het postadres van de Groene Zorg Alliantie is ondergebracht bij stichting 
Stimular: 
 
Stichting Groene Zorg Alliantie 
Botersloot 177  
3011 HE Rotterdam 
 
Financiële gegevens 
KvK-nummer: 86202081 
RSIN-nummer: 863894422 
Bankgegevens: NL27 TRIO 0320 4644 66 t.n.v. Stichting Groene Zorg Alliantie 
Btw-nummer: NL863894422B01 
 
 

Onze details   

Contact- en financiële gegevens   


