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Green Deal Beteringroen.nl
Betrokken partijen
-------------

MediQuest
De Hart&Vaatgroep
Diabetesvereniging Nederland
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)
Staatsbosbeheer
LandschappenNL
Progez
Stichting Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
Beroepsvereniging Groene Zorg (BVGZ)
Landal GreenParks B.V. (Landal)
De Friesland Zorgverzekeraar
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
De Green Deal Beteringroen.nl wil informatie over het gebruik van de groene leefomgeving voor het
bevorderen van de gezondheid verzamelen en toegankelijk maken via de widget beteringroen.nl.
De doelgroep is zeer breed: burgers, patiënten, artsen en andere gezondheidsprofessionals die cliënten
of patiënten adviseren of verwijzen. Het doel is dat meer mensen gebruikmaken van de positieve
gezondheidseffecten van groen in hun directe woon- en werkomgeving.
De natuur heeft een positieve invloed heeft op de fysieke, psychische en sociale gezondheid. Gebruik van
een groene, natuurlijke omgeving als onderdeel van een gezonde leefstijl kan (een dure) ziekenhuisopname
voorkomen en bijdragen aan vermindering van genees- en hulpmiddelengebruik. Daarnaast draagt
bewegen en ontspannen in een groene omgeving bij aan het terugdringen van ziekteverzuim. Het beleid
van het kabinet richt zich op het benutten van de positieve effecten van de groene leefomgeving.
In de praktijk zijn er inmiddels veel initiatieven ontplooid die het gebruik van de groene omgeving
voor gezondheid stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn biowalking voor mensen met diabetes type 2,
begeleiding van mensen met een burn-out en wandelcoaching. De eerder afgesloten Green Deal Het Pad
onderzoekt de effecten van lange afstandswandelen op de psychische gezondheid.
De Green Deal wil praktische informatie over deze lopende initiatieven verzamelen en digitaal ontsluiten in
de vorm van een widget, zodat het voor de eigen woon/werkomgeving vindbaar is.

Resultaten
Partijen gaan de databank Beterinhetgroen.nl ontwikkelen die voor de zomer van 2015 via een widget
digitaal toegankelijk is. Hier is informatie te vinden over structurele initiatieven op het snijvlak van
gezondheid en natuur. Beoogd effect is dat de widget als hulpmiddel kan fungeren bij (het stimuleren van)
zelfmanagement en gezond gedrag. Daarmee draagt zij bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven van
burgers en patiënten. Ook biedt het artsen en andere zorgprofessionals in de zorg de mogelijkheid ‘natuur
op recept’ toe te passen.
Het actieve beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de dataset en de widget zelf vallen buiten de scope
van deze Green Deal.
Einddatum: 31 december 2015
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Inzet en acties partijen
Partijen:
-- denken mee over de criteria voor de initiatieven en over het soort gegevens dat moeten worden
vastgelegd in de databank;
-- werken actief mee aan de aanlevering van gegevens voor de databank;
-- maken de databank en widget toegankelijk en geven we bekendheid aan op hun websites;
-- stellen kennis en expertise beschikbaar;
-- komen tot een eenduidige communicatie rond het project Beterinhetgroen.nl;
-- denken mee over de exploitatie.
MediQuest:
-- fungeert als trekker en stelt een projectplan op;
-- neemt de projectcoördinatie en -uitvoering op zich;
-- stelt maximaal € 40.000 (inclusief BTW) beschikbaar voor de initiële kosten van het project;
-- is beheerder en eigenaar van de aanleverwebsite, de widget Beterinhetgroen.nl en de onderliggende
databank.
Natuurorganisaties:
-- informeren hun achterban over het project Beterinhetgroen.nl;
-- stellen ieder een bedrag van € 1500,- (inclusief BTW) beschikbaar voor het project.
Patiënten- en ouderenorganisaties:
-- spannen zich in om het project Beterinhetgroen.nl onderdeel te maken van de reguliere
voorlichtingsactiviteiten in het kader van gezonde leefstijl, stress- en zelfmanagement.
Progez:
-- zet zich in om het project Beterinhetgroen.nl in haar werkregio onderdeel te maken van de sociale
kaart.
NISB:
-- betrekt haar netwerk bij het project Beterinhetgroen.nl;
-- is bereid aanbod vermeld in de databank Beterinhetgroen.nl te beoordelen en ter erkenning op te
nemen in de databank van effectief sport- en beweegaanbod.
BVGZ:
-- stimuleert haar leden actief mee te doen met het aanleveren van gegevens voor de databank
Beterinhetgroen.nl.
Landal:
-- denkt mee over hoe het project Beterinhetgroen.nl succesvol geïmplementeerd kan worden en natuur
beter benut kan worden voor de gezondheid;
-- is bereid € 1500 (incl. BTW) bij te dragen aan het project Beterinhetgroen.nl.
De Friesland Zorgverzekeraar:
-- informeert haar verzekerden en relevante betrokkenen actief over het project Beterinhetgroen.nl en de
widget Beterinhetgroen.nl;
-- stelt een bedrag van € 1500,- (inclusief BTW) beschikbaar.
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Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid:
-- neemt de Green Deal Beterinhetgroen.nl op in de implementatie van de Rijksnatuurvisie en in de
communicatie rondom het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’;
-- stelt een financiële bijdrage van maximaal € 84.000 (inclusief BTW) beschikbaar. MediQuest zal daartoe
een aanvraag indienen vergezeld van een projectplan, inclusief begroting;
-- organiseert minimaal tweemaal een bijeenkomst voor partijen en andere relevante bedrijven,
overheden en organisaties rond het thema groene leefomgeving en gezondheid om kennis te delen en
netwerken te vormen.
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