
LEER 
Wil jij je vaardigheden op het gebied van 
sociale innovatie en ondernemerschap 
verbeteren? Wij bieden training en 
ondersteuning voor professionals en 
studenten om hun ideeën in de Groene Zorg 
te ontwikkelen en te laten groeien.

Bossen helpen ons niet alleen contact te maken met de natuur, ons 
gelukkig te voelen en energie op te doen, maar bieden ook geschikte 
ruimten om gezondheidsbevorderings- en preventie-initiatieven te 
ontplooien en activiteiten te ontplooien die het zelfbewustzijn, het 
zelfvertrouwen en de sociale integratie bevorderen. 

Een vorm van aggregatie die de sociale en arbeidsinclusie 
van achtergestelde mensen mogelijk maakt door werk en 

interactie in landbouwpraktijken.

Het ontwikkelen en creëren van toeristische producten 
en diensten die gericht zijn op natuurbeleving voor 
gezondheids- en welzijnsdoeleinden, met oog voor 
duurzame bedrijfsvoering. 

In stedelijke gebieden moeten groene en grijze infrastructuur 
in harmonie naast elkaar bestaan: activiteiten zoals 

gemeenschapslandbouw en -tuinieren, groene lichaamsbeweging 
en tuinbouw therapie kunnen bijdragen tot het aanpakken van 
gezondheids- en welzijnsproblemen die het gevolg zijn van een 

stedelijke levensstijl.

HOEVEEL 
WEET JE 
OVER 
GREEN4C?

STEDELIJKE GROENE ZORG

TOEPASSEN
Ideeën blijven slechts concepten zonder 
uitvoering in de praktijk. Door ervaring 
leert men meer: het Green4C project biedt 
verschillende programma’s met innovatieve 
activiteiten en evenementen aan, die je 
helpen om Green Care toe te passen.

ONS PROJECT IN DRIE STAPPEN:

Wat je kunt verwachten: duurzame 
oplossingen en ideeën, kansen en 
stages, de juiste partners.

Wat je kunt verwachten: nieuwe 
onderzoeks- en ontwikkelings rapporten 
van studies over opleidingsbehoeften, 
innovatie en de marktvooruitzichten 
in Groene Zorgsectoren, voorbeeld 
businessmodellen uit best practices, 
training en leermogelijkheden.

Wat je kunt verwachten: de 
gespecialiseerde Green Care school, 
een green care hackathon, wedstrijd in 
business ideeën, duidelijke richtlijnen en 
support.

SLUIT JE AAN
Wij hebben een breed netwerk van 
innovators die jouw groene zorg activiteiten 
kunnen linken aan het bedrijfsleven. 
Ons netwerk bestaat uit onderzoekers, 
onderzoeksinstituten, openbare en 
particuliere organisaties, professionals, social 
innovators en ondernemers.

GROEN IS ZORG.
WORDT ONDERDEEL 
VAN EEN GROENERE EN 
GEZONDERE TOEKOMST.

Gepromoot door: In samenwerking met:

Green4C is een driejarig project ter innovatie en bevordering van op de natuur gebaseerde gezondheids- 
en sociale zorg via samenwerkingsverbanden tussen universitaire zakelijke allianties.

www.greenforcare .eu

info@greenforcare .eu

facebook .com/greenforcare

l inkedin.com/company/greenforcare
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