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INLEIDING
De impact van de klimaatcrisis en pollutie op onze gezondheid, ons welbevinden en onze 
leefomgeving is gigantisch. Duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand, en elke 
inspanning die we samen leveren voor onze natuur, is er één voor onszelf. Met deze Green Deal 
willen we de dynamiek rond duurzaamheid aanzwengelen binnen de zorg- en welzijnssectoren, 
en dit door samen op korte termijn werk te maken van concrete acties, gefaciliteerd door 
samenwerking én kennis- en ervaringsuitwisseling.

Het succes ervan staat of valt met het engagement van velen, waarbij we de acties van elke 
partner, ook van buiten de sector, nodig hebben om de noodzakelijk duurzame transitie 
mogelijk te maken. 

Enkele contextfactoren illustreren het momentum voor en noodzaak van een Green Deal 
binnen de zorg- en welzijnssector:

1. De grote voetafdruk van de zorg- en welzijnssectoren. Door de grootte van de 
sectoren is het logisch dat deze verantwoordelijk zijn voor een aanzienelijk deel 
van de Belgische ecologische voetafdruk. Concrete cijfers ontbreken, al heeft de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)1 aangegeven dat tot 15% van de broeikasgassen in de 
industriële landen veroorzaakt wordt door zorgactiviteiten en -diensten.

2. De hoge gezondheidskost door de negatieve impact van pollutie en klimaatverandering 
op mens, dier, plant en ecosysteem. De WHO voorspelt meer dan 250.000 extra doden 
per jaar tussen 2030 en 2050 door klimaatverandering1. Een sterk beleid en doelgerichte 
aanpassingen binnen de zorg- en welzijnssectoren om hier zo snel mogelijk op te reageren 
en de gevolgen zoveel mogelijk in te perken is een absolute noodzaak.

3. De vele versnipperde acties vanuit verschillende organisaties verhogen de nood aan 
bundeling, samenwerking, uitwisseling en coördinatie. De voorbije jaren werden 
vanuit verschillende organisaties initiatieven genomen op vlak van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Zo werden acties gelinkt aan o.a. circulair aankopen, efficiënt 
afvalmanagement, hernieuwbare energie, duurzame renovatie en bouw opgezet. Deze 
verscheidenheid aan individuele acties binnen tal van organisaties gaat automatisch 
gepaard met meer nood aan uitwisseling van goede praktijken, methodieken, expertise 
én meer samen en gecoördineerd nadenken over de structurele verduurzaming van de 
volledige sector. Zo wordt het ook mogelijk om mensen en middelen efficiënter in te zetten.

4. Inspirerende voorbeelden uit het buitenland (o.a. in Nederland, Verenigd Koninkrijk en de 
Scandinavische landen) versterken het momentum om ook in Vlaanderen van start te gaan 
met een gecoördineerd initiatief op vlak van ‘duurzame zorg’.

5. De COVID pandemie toonde meer dan ooit aan dat samenwerking binnen de zorg- en 
wekzijnssectoren een noodzaak is om adequaat te reagren op een gezondheidsbedreiging. 
De pandemie fungeerde als de extra katalysator die meer coördinatie en samenwerking 
onontbeerlijk maakte.

1. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/295202/Factsheet3-health-central-climate-change-

action.pdf
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AFSPRAKEN
Artikel 1. Opsomming partners

VLAAMSE OVERHEID

1. Minister Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, handelend binnen haar hoedanigheid en haar 
bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering;

2. Minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme, handelend binnen haar hoedanigheid en haar bevoegdheden binnen de Vlaamse 
Regering;

hierna ‘De Vlaamse overheid’ genoemd

DEELNEMENDE PARTIJEN

Een deelnemende partij is een rechtspersoon, bedrijf, organisatie of voorziening die zich 
engageert om binnen het kader van de Green Deal twee of meer concrete acties uit te voeren, 
en die het charter mee ondertekent. 
De deelnemende partijen zijn vermeld onder artikel 7.

Een deelnemende partij kan lid worden van de governance van de Green Deal Duurzame Zorg. 
Deze governance bestaat uit een overkoepelende Stuurgroep en per thema een Thema team 
(zie artikel 8).

Hierna ‘de deelnemende partijen’ genoemd

FACILITATOR

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin neemt de rol op van facilitator van 
deze Green Deal, en draagt zo bij aan de overkoepelende doelstellingen (zie artikel 3). Hierbij 
wordt o.a. ingezet op het promoten en communiceren over deze Green Deal, het optreden als 
connector tussen de verschillende Thema teams, het terugkoppelen van relevante informatie 
binnen de Vlaamse overheid (o.a. aangekaarte knelpunten en beleidsaanbevelingen), etc.

Hierna ‘de facilitator’ genoemd 

De Vlaamse overheid, de deelnemende partijen en de facilitator worden hierna samen ‘de 
partners’ genoemd.

Artikel 2. Definities in deze Green Deal

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen partners (zowel publiek als privé) en de 
Vlaamse Overheid, en de partners onderling, om samen een groen doel na te streven, samen 
obstakels aan te pakken en samen op korte termijn duurzame acties te realiseren.
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In het kader van deze Green Deal worden volgende definities gehanteerd:

1. Green Deal Duurzame Zorg: de gebruiksnaam voor deze Green Deal;

2. Zorg: alle voorzieningen die zich situeren in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin;

3. Duurzame Zorg: zorg waarbinnen de negatieve impact op mens, dier en omgeving zoveel 
mogelijk beperkt wordt (cf. het One Health principe);

4. Ondertekenaars: rechtspersonen die zich engageren tot de uitvoering van concrete 
acties binnen deze Green Deal (= deelnemende partijen) en zich hier eventueel bijkomend 
engageren tot deelname aan de governance ter ondersteuning van de deelnemende 
partijen;

5. Actie: concreet engagement dat bijdraagt aan de overkoepelende doelstellingen van 
de Green Deal en aan een specifieke doelstelling geformuleerd onder de thema’s (zie 
inspiratietekst op de website). De acties lopen gedurende de volle duurtijd van deze Green 
Deal, tenzij specifiek anders vermeld.

Artikel 3. Doel van deze Green Deal

De Green Deal Duurzame Zorg heeft als hoofddoelstelling de transitie naar een duurzame 
zorg- en welzijnssector te versnellen, door samen een duurzaam project aan te gaan met een 
overkoepelende visie waarbij gezamenlijke acties en initiatieven worden opgestart. Dit gebeurt 
via het opzetten van een breed gedragen samenwerkingsakkoord, deze Green Deal, met het 
principe van co-creatie als ‘rode draad’.

De partners erkennen de meerwaarde van duurzame zorg voor zowel de maatschappij als voor 
hun organisatie. Door het aanbieden van een overkoepelende structuur waarbinnen kennis 
en ervaring wordt gedeeld, gerichte ondersteuning wordt voorzien en samenwerking wordt 
gestimuleerd willen we de mogelijkheden voor duurzame zorg vergroten en onder de aandacht 
brengen, zodat zowel de markt als verschillende overheidsniveaus gestimuleerd worden om 
sterker in te zetten op duurzame zorg.

In het kader van deze Green Deal zijn vijf overkoepelende doelstellingen geformuleerd:

I. VERDUURZAMEN ZORG EN WELZIJNSSECTOR
De hoofddoelstelling (zie boven).

Deze transitie vertaalt zich concreet in het verminderen van de ecologische voetafdruk van 
de zorg- en welzijnssectoren door de CO2 uitstoot te verlagen, door zuiniger en meer circulair 
om te gaan met materialen, door minder afval te produceren, door de aanwezigheid van 
geneesmiddelen in de Vlaamse waterlopen te reduceren en door een natuurlijk omgeving rond 
en op de sites te creëren die positief bijdraagt aan zowel klimaat als welzijn.

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/klimaat-en-milieu/groene-economie/green-deals/green-deal-duurzame-zorg
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II. PROMOTEN ‘ONE HEALTH’ PRINCIPE
Het One Health principe bekijkt de gezondheid van mensen, dieren, planten en ecosystemen 
als één systeem, onlosmakelijk verweven en afhankelijk van elkaar. Voortbouwend op dit 
principe nemen de zorg- en welzijnssectoren, als betrouwbare stem in de maatschappij, een 
ambassadeursrol op voor het promoten van een gezonde, meer natuurlijke leefomgeving, uit 
oogpunt van preventief gezondheidsbeleid. 

III. OPZETTEN LEREND NETWERK

Binnen de Green Deal wordt een lerend netwerk opgezet waarbinnen de deelnemende 
partijen kunnen leren, connecteren, experimenteren en samenwerking zoeken over duurzaam 
ondernemen binnen de zorg- en welzijnssector. Ervaringen, leerlessen, kennis en bestaande 
initiatieven worden uitgewisseld.

Naast de overkoepelende Stuurgroep, die o.a. collectieve evenementen organiseert, worden vier 
Thema teams opgericht om dit lerend netwerk draaiende te houden, gerichte begeleiding te 
voorzien en concrete stappen te zetten binnen elk thema.

De deelnemende partijen zullen door de Thema team leden (incl. de trekkers) geïnspireerd, 
gestimuleerd en gecoacht worden tijdens de opstart en uitvoering van hun gekozen acties. 
Waar mogelijk en nuttig wordt ingezet op samenwerking en kennisdeling met andere Vlaamse 
Green Deals en gelijkaardige Europese initiatieven (o.a. de Green Deal Duurzame Zorg in 
Nederland).

Tijdens de looptijd van de Green Deal informeren de Thema teams de deelnemende partijen 
over events, projecten en subsidiemogelijkheden over en voor duurzame zorg, elk binnen hun 
thema.

IV. VERHOGEN KENNIS OVER DUURZAME ZORG EN WELZIJN
Alle deelnemende partijen zijn bereid om opgedane inzichten rond hun acties en de impact van 
hun actie met anderen te delen tijdens Green Deal events. Bovendien plaatsen ze hun actie(s) 
voor de Green Deal regelmatig in de kijker via hun eigen communicatiekanalen. Ze zijn bereid 
om bestaande en nieuwe methoden en tools rond het verduurzamen van de zorg te ontsluiten 
via de Thema teams, zodat deze de informatie kunnen bundelen en helder communiceren 
binnen het lerend netwerk, en tijdens Green Deal events.

V. COHERENT EN AFGESTEMD BELEID ONTWIKKELEN DIE VERDUURZAMING IN DE ZORG- 
EN WELZIJNSSECTOR FACILITEERT
Partners die tegen belemmeringen aanlopen en/of opportuniteiten vinden, geven dit door 
aan Thema teams en/of Stuurgroep, zodat deze in kaart gebracht kunnen worden. De 
governance gaat na welke knelpunten (juridische, fiscale, medische, operationele, etc.) er zijn 
om de zorg (en haar infrastructuur) te verduurzamen en neemt initiatief om de betrokken 
overheidsentiteiten te informeren over mogelijke oplossingen voor de geïdentificeerde 
knelpunten.
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Artikel 4. Scope en acties

De Green Deal Duurzame Zorg is inhoudelijk gestructureerd aan de hand van volgende vier 
thema’s:

THEMA I - NATUUR EN GEZONDHEID 
Het creëren van een natuurlijke omgeving rond zorg- en welzijnsorganisaties heeft een 
heilzaam effect op het welzijn van zowel personeel als gebruikers. Bovendien zorgen 
weldoordachte aanpassingen van de directe omgeving, zoals maximale ontharding maar ook 
het toepassen van op natuur en ecosysteem gebaseerde oplossingen (bv. wadi’s en inheemse 
aanplanting) voor toekomstbestendige sites (voor aanpassingen aan de gebouwen zelf, zie 
Thema II). Ten slotte promoot een natuurinclusieve zorg, naast het kwalitatief vergroenen van 
de site, ook de connectie en het gebruik van natuur als gezondheidsbevorderend element. 
Integratie van de natuur in de zorg is daarvoor een sleutelinstrument. 

THEMA II - KLIMAAT EN INFRASTRUCTUUR 
De klimaatcrisis vereist gerichte keuzes die de infrastructuur en dagelijkse werking van de 
sector klimaatrobuust(er) maken. Dat kan door te streven naar koolstofneutraliteit, o.a. via 
minder energieverbruik en door een transitie naar hernieuwbare energiebronnen. M.aar 
ook door oog te hebben voor de principes van circulair bouwen en het herdenken van de 
ruimtelijke ontwikkeling van voorzieningen. Verder is het verduurzamen van de mobiliteit 
en voeding een belangrijke focus binnen dit thema. Naast het vermijden van verdere 
klimaatverandering (mitigatie) is het belangrijk om de zorg aan te passen aan de verandering 
die al aan het gebeuren is (adaptatie). Samen met ingrepen aan de buitenomgeving (zie Thema 
I), kunnen aanpassingen aan de infrastructuur zelf sites weerbaarder maken tegen o.a. hitte, 
wateroverlast en droogte. 

THEMA III - MATERIALEN EN AFVAL 
De dagelijkse werking van de zorg- en welzijnssector gaat gepaard met een groot gebruik 
van materialen. Een groot deel van deze materialen kan niet hergebruikt worden en eindigt 
dus als afval. De sector kan, naast basisstappen binnen afvalpreventie, de stap zetten naar 
méér circulaire aankopen. Bij circulaire aankopen wordt ingezet op minder materialen, 
meer gerecycleerde content, een langere levensduur van producten en het verzekeren van 
hergebruik en recyclage. Acties zijn mogelijk op het vlak van bijvoorbeeld voeding, medische 
gebruiksgoederen, inrichting en meubilair, bedrijfskleding, ICT en elektronica, witgoed, 
facilitaire producten, luiers en bouwmaterialen. 

THEMA IV - GENEESMIDDELEN IN WATER 
Voor de behandeling van ziekten spelen geneesmiddelen een belangrijke rol. Na gebruik 
komen deze geneesmiddelen via de urine en de ontlasting in ons afvalwater terecht. Gezien 
waterzuiveringsinstallaties niet ontworpen zijn om er alle mogelijke geneesmiddelen uit te 
halen, komen verschillende medicijnresten in onze waterlopen terecht. Dat houdt een risico in 
voor het leefmilieu, potentieel hergebruik van dit water of zelfs ons drinkwater. Door o.a. de 
vergrijzing en het toenemend aantal welvaartziekten is de verwachting dat meer medicijnen 
zullen vrijkomen in het milieu. Bovendien kan de klimaatverandering de impact hiervan op 
het milieu nog vergroten: in tijden van droogte zullen de concentraties van actieve stoffen 
in de waterlopen hoger zijn en hevige regen en overstromingen kunnen leiden tot verdere 
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verspreiding. Een ketenbrede aanpak is hierbij noodzakelijk. Deze gaat van de ontwikkeling/
productie, het voorschrijven en gebruiken tot het afval en zuivering.

Binnen elk thema zijn doelstellingen geformuleerd met daaronder acties die hieraan 
bijdragen en waarop kan worden ingetekend. Deze thematische uitwerking is te vinden in de 
inspiratietekst (zie website).

Artikel 5. Looptijd van deze Green Deal

De Green Deal Duurzame Zorg start op 15 maart 2023 en heeft een verwachte looptijd van ruim 
3 jaar tot 31 december 2026.

Jaarlijks wordt een evaluatie voorzien. Na afloop volgt een eindevaluatie waarop door de 
partners samen beslist kan worden om de Green Deal te verlengen.

Artikel 6. Niet-afdwingbaarheid van de Green Deal als 
inspanningsverbintenis

De Green Deal is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis tussen de partners 
die het document ondertekenen. De partners komen bovendien overeen dat de afspraken 
opgenomen in de Green Deal niet in rechte afdwingbaar zijn.

De partners engageren zich ertoe om, met wederzijds respect, gedurende de termijn van de 
Green Deal, samen te werken aan de succesvolle uitvoering van de Green Deal.

Artikel 7. Opsomming deelnemende partijen 

Hier worden de deelnemende partijen alfabetisch opgelijst

• Deelnemende partij benoemen

• Thema(‘s) waaronder acties vallen

• Actienummers

Verdere details over de individuel engagementen zijn te vinden op de website.

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/klimaat-en-milieu/groene-economie/green-deals/green-deal-duurzame-zorg
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Artikel 8. Stuur- en werkgroepen

Figuur: Structuur van de Green Deal Duurzame Zorg

Binnen de twee maanden na de ondertekening van de Green Deal zal een Stuurgroep worden 
opgericht, met een vertegenwoordiging van elk thema (zie onder). Onder de leden, bestaande 
uit voornamelijk deelnemende partijen, zal een voorzitter en secretaris worden aangeduid.

De Vlaamse overheid zal in de Stuurgroep op zijn minst vertegenwoordigd worden door 
de facilitator, in casu een afgevaardigde van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, en door een vertegenwoordiger van het Departement Omgeving. 
Als nodig kan de Stuurgroep ad hoc worden aangevuld met relevante derden, deelnemende 
partijen of experten, die als waarnemer kunnen deelnemen.

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor

• de overkoepelende opvolging en de bewaking van de uitvoering van de Green Deal (over 
de thema’s heen)

• de coördinatie van overkoepelende communicatie (e.g. nieuwsbrief)

• de organisatie van overkoepelende events

• de jaarlijkse verslaggeving aan het Green Deal loket en het opleveren van een 
eindrapportage

• de beoordeling van de toetreding en uittreding van deelnemende partijen in de Green 
Deal

Team 
3 clusters

Team 
3 clusters

Team 
3 clusters

Team 
2 clusters

Groep 
Natuur en Gezondheid

Groep 
Klimaat en infrastructuur

Groep 
Materialen en afval

Groep 
Geneesmiddelen in water

Stuurgroep Green Deal Duurzame Zorg
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De deelnemende partijen vormen samen vier Thema groepen, één voor elk inhoudelijk thema 
(zie artikel 4). Elke Thema groep bestaat uit de deelnemende partijen die zich geëngageerd 
hebben voor een actie uit dit thema.

Binnen elke Thema groep wordt een Thema team opgericht, waarvan een 
vertegenwoordiger zetelt in en rapporteert aan de Stuurgroep. De Thema teams bestaan 
uit geëngageerde deelnemende partijen, aangevuld met de facilitator en ad hoc externe 
expertise.

Deze Thema teams hebben als kerntaak het stimuleren van samenwerking, kennis- en 
ervaringsdeling en het ontsluiten van bestaande initiatieven, onder de vorm van bv. een 
lerend netwerk. 
De werkwijze van elk team zal in een co-creatief traject bepaald worden, waarbij de 
gevraagde tijdsinvestering en individuele bijdragen afgestemd kan worden aan de eigen 
mogelijkheden.

De hoofdtaken van een Thema team zijn

• de opvolging en bewaking van de uitvoering van acties binnen het thema

• de organisatie van een lerend netwerk binnen het thema, ter ondersteuning van de 
groepsleden

• de rapportage over dit thema aan de Stuurgroep

Binnen deze Thema teams nemen een aantal organisaties een trekkersrol op, en dit indien 
gewenst afgelijnd voor één of meerdere clusters of voor een aantal specifieke acties binnen 
het thema. De verschillende trekkers binnen een thema fungeren samen als regisseurs van 
het Thema team en vormen samen het gezicht van het thema.

De trekkers binnen de Green Deal Duurzame Zorg zijn:

Voor thema I - ‘Natuur en gezondheid’

• Universiteit Antwerpen, vertegenwoordigd door dhr. Hans Keune; hierna te noemen als 
UAntwerpen;

• Universiteit Gent, vertegenwoordigd door mevr. Charlotte Scheerens; hierna te noemen 
als UGent;

• Het Universitair Ziekenhuis Gent, vertegenwoordigd door dhr. Pepijn Verheyen; hierna te 
noemen als UZ Gent.

Voor thema II - ‘Klimaat en infrastructuur’

• Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, meer 
bepaald als trekker voor Cluster II.1 en Cluster II.2 – 2de doelstelling, vertegenwoordigd 
door mevr. Sara Feys; hierna te noemen als VIPA;

• Mosquito In The Room vzw, meer bepaald als trekker voor Cluster II.2 – 3de doelstelling, 
vertegenwoordigd door mevr. Ariane Louwaege; hierna te noemen als Mosquito In The 
Room;

• VIBE vzw, vertegenwoordigd door mevr. Yara Helsen, hierna te noemen als VIBE;
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• De intersectorale werkgeversorganisatie voor Vlaamse sociale ondernemingen, meer 
bepaald als trekker voor Cluster II.2 – 1ste doelstelling, vertegenwoordigd door mevr. 
Kristien Gevers; hierna te noemen als Verso;

• De koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de 
geestelijke gezondheidszorg en social profit voorzieningen uit de ouderenzorg, meer 
bepaald als trekker voor actie II.2.2, vertegenwoordigd door dhr. Peter Raeymaekers; 
hierna te noemen als Zorgnet-Icuro.

Voor thema III - ‘Materialen en afval

• De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, vertegenwoordigd door mevr. Astrid De 
Man; hierna te noemen als OVAM;

• Het Universitair Ziekenhuis Leuven, vertegenwoordigd door dhr. Herman Devriese; hierna 
te noemen als UZ Leuven;

• Het Universitair Ziekenhuis Gent, vertegenwoordigd door mevr. Evelien Kieckens; hierna 
te noemen als UZ Gent;

• EnAdviS, vergenwoordigd door mevr. Ann Van Den Bosch; hierna te noemen als EnAdviS.

Voor thema IV - ‘Geneesmiddelen in Water’

• Het Vlaams Kenniscentrum Water, vertegenwoordigd door dhr. Dirk Halet; hierna te 
noemen als VLAKWA;

• De algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie, vertegenwoordigd door dhr. 
Johan De Haes; hierna te noemen als pharma.be;

• De Vlaamse Milieumaatschappij, vertegenwoordigd door mevr. Anja Van Geyt; hierna te 
noemen als VMM.

hierna ‘de trekkers’ genoemd.

Ter ondersteuning van de werking van de Stuurgroep kan een huishoudelijk reglement worden 
opgemaakt met bepalingen over de samenstelling, het verslag, de voorzitter, de frequentie, de 
beslissingen, etc. indien de leden dit wenselijk achten. Hetzelfde geldt voor de Thema teams.

Artikel 9. Evaluatie Green Deal

De uitvoering van de Green Deal wordt via de Thema teams en de Stuurgroep van nabij 
opgevolgd. De Stuurgroep maakt minstens jaarlijks een schriftelijke (generieke) evaluatie en 
stand van zaken op.

Concreet wordt er jaarlijks minstens over onderstaande zaken gerapporteerd:

• Per ondertekenaar: specifieke acties en resultaten, o.a. aan de hand van de individueel 
vooropgestelde doelen in het engagementsformulier. Daartoe zal iedere deelnemer jaarlijks 
vrijwillig en spontaan de nodige info aan de Stuurgroep en/of Thema teams verstrekken 
tegen de afgesproken datum;

• Een overzicht van de nieuwe ondertekenaars;
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• Beschrijving van de extra concrete acties door nieuwe en huidige deelnemende partijen;

• Beleidsaanbevelingen.

Bij de afloop van de Green Deal zal door de Stuurgroep een eindrapport worden opgemaakt, 
met o.a. de evaluatie in hoeverre de acties en uitwisseling tussen de deelnemende partijen 
bijdragen tot het realiseren van een versnelling in het verduurzamen van de zorg- en 
welzijnssector. Op basis van deze evaluatie zal de Stuurgroep concrete suggesties en 
beleidsaanbevelingen formuleren.

Artikel 10. Informatie-uitwisseling tussen deelnemende partijen, 
openbaarheid van Green Deal en gebruik resultaten Green Deal

Deelnemende partijen verklaren dat zij alle nodige en nuttige informatie aan elkaar zullen 
overmaken, zodanig dat alle betrokkenen steeds over voldoende en up to date informatie 
beschikken. Enkel daar waar van toepassing en mits aangeven door de informatieverstrekker 
kan de vertrouwelijkheid van gegevens worden ingeroepen. Deze vertrouwelijkheid staat echter 
nooit de werking en de communicatie van de Green Deal in de weg.

De Green Deal kan in communicatie worden aangehaald als de “Green Deal Duurzame Zorg”. Na 
het afsluiten van de Green Deal zal deze openbaar worden gemaakt. Dit o.a. via de website van 
het Departement Omgeving. Deze actieve openbaarheid van bestuur maakt dat anderen kennis 
ervan kunnen nemen waardoor de navolging van de gemaakte afspraken wordt bevorderd.

De Green Deal doet ten aanzien van de partners geen rechten ontstaan op het vlak van 
auteursrechten en intellectuele eigendom. In principe zijn de resultaten dus publiek goed en 
kunnen de resultaten van een Green Deal vrij gebruikt worden door anderen of in andere 
projecten, waardoor het effect ervan vergroot en verruimd wordt zonder extra ondersteuning 
van de overheid.

Met betrekking tot het omgaan met persoonlijke gegevens houden de partners zich bij de 
uitvoering van de Green Deal uiteraard aan de nieuwe Europese privacyregels die op 25 mei 
2018 inwerking zijn getreden (Algemene Vordering Gegevensbescherming). Zo zullen, met het 
oog op een vlotte communicatie over en in kader van de uitvoering van de Green Deal, de 
persoonlijke en/of professionele contactgegevens die van alle betrokkenen aan de Green Deal 
worden verzameld en bewaard door de trekkers, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin en het Departement Omgeving voor geen ander doeleinde dan voor deze communicatie 
worden aangewend. Verdere details en bepalingen rond het correct omgaan met persoonlijke 
gegevens kunnen vastgelegd worden in het reglement voor de werking van de Stuurgroep (zie 
artikel 8). Dit kan betrekking hebben op bepalingen inzake het gepast gevolg geven aan een 
verzoek tot schrapping uit de bijgehouden lijsten met persoonlijke gegevens, het beperken van 
de periode dat persoonlijke gegevens bewaard zullen blijven, het beperken van het openbaar 
maken van persoonlijke gegevens verzameld tijdens uitvoering van de Green Deal en zo meer.

Aan de partners wordt gevraagd om in elke communicatie over de Green Deal, verspreid via 
woord, beeld, website, brochure en eventueel andere of aanvullende communicatiemiddelen, 
het Vlaamse Green Deal Duurzame Zorg logo te gebruiken, om een veelvoud van logo’s in de 
communicatie te vermijden.
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Communicatie op social media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn behoort tot de 
mogelijkheden. Om een maximale Vlaamse herkenning te krijgen, wordt voorgesteld om 
gebruik te maken van de hashtag #greendealsvlaanderen. Deze komt idealiter telkens bij de 
communicatieboodschappen te staan.

Hierbij engageren de partners zich om minstens de volgende niet-limitatieve bepalingen te 
vervullen:

1. in brochures krijgt het logo van de Vlaamse overheid en de verwijzing naar de Green Deal 
of een gelijkwaardige alternatieve vermelding in de tekst voldoende zichtbaarheid;

2. bij elk evenement met betrekking tot de Green Deal wordt de Vlaamse overheid voldoende 
zichtbaarheid gegeven. De organisatoren van het evenement zorgen er tevens voor dat het 
logo van de Vlaamse overheid bij een presentatie en in mogelijke filmpjes die betrekking 
hebben op het project, aan het begin en het einde getoond wordt;

3. in een tv-spot met betrekking tot de Green Deal krijgt het logo van de Vlaamse overheid 
voldoende zichtbaarheid;

4. in een radiospot rond initiatieven in dit kader wordt de Green Deal Duurzame Zorg vermeld;

5. op affiches m.b.t. de Green Deal krijgt de Vlaamse overheid de nodige zichtbaarheid. Het 
logo van de Vlaamse overheid krijgt een gelijkwaardige plaats ten opzichte van eventuele 
andere, al dan niet commerciële partners;

6. op een website van de Green Deal staat het logo van de Vlaamse overheid duidelijk 
zichtbaar op de homepage van de website (boven de vouwlijn);

7. omgekeerd, zal de Vlaamse overheid zelf in haar eigen relevante publicaties en 
communicatie verwijzen naar deze Green Deal. 

Artikel 11. Wijzigingen aan de inhoud

Elke partner kan aan de andere partners verzoeken om de Green Deal te wijzigen. Dit door 
middel van een schrijven gericht aan de voorzitter van de Stuurgroep van de Green Deal.

De partners zullen na het ontvangen van het verzoek binnen een termijn van 6 weken in 
overleg treden.

Enkel mits schriftelijk akkoord van de Stuurgroep wordt deze voorgestelde wijziging 
goedgekeurd. De wijziging en het schriftelijk akkoord zullen als bijlagen aan de Green Deal 
worden toegevoegd en maken er een integraal deel van uit.

Artikel 12. In- en uittreding deelnemende partijen Green Deal

Er kunnen steeds nieuwe deelnemende partijen toetreden tot de Green Deal. Een nieuwe 
deelnemende partij zal daarvoor schriftelijk een verzoek overmaken aan de voorzitter van de 
Stuurgroep. De engagementen van deze nieuwe deelnemenede partij worden hierbij duidelijk 
omschreven in het individueel engagementsformulier. Na schriftelijk goedkeuring van de 
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aanvraag door de Stuurgroep, maakt de deelnemende partij officieel deel uit van de Green Deal. 
Hierdoor worden voor die deelnemende partij ook alle rechten en engagementen verbonden 
aan de Green Deal van toepassing vanaf de datum van de schriftelijke goedkeuring van de 
aanvraag. De aanvraag en goedkeuring zullen als bijlage aan de Green Deal worden toegevoegd.

Elke deelnemende partij kan te allen tijde uittreden uit de Green Deal. Dit gebeurt met 
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden door middel van een aangetekend 
schrijven (incl. motivatie van uittreden) aan de voorzitter van de Stuurgroep.

Artikel 13. Ontbinding van de Green Deal

Indien de uitvoering van de Green Deal onmogelijk wordt, dan kan de Stuurgroep beslissen de 
Green Deal voortijdig te ontbinden.

Artikel 14. Akkoordverklaring

De deelnemende partijen verklaren zich akkoord met de inhoud van deze overeenkomst via 
ondertekening van het engagementsformulier (zie website).

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/klimaat-en-milieu/groene-economie/green-deals/green-deal-duurzame-zorg
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