
Zorg voor Klimaat
Studiedag
Gezond binnenklimaat, energiebesparing en 
duurzame energie in zorggebouwen

6 oktober 2011
Wijkcentrum Hatert, Nijmegen

Uitnodiging



Zorg voor Klimaat 
 
Op donderdagochtend 6 oktober organiseert de provincie Gelderland samen met 

Actiz en Talis de studiedag ‘Zorg voor Klimaat’. Deze studiedag gaat over kansen 

voor energiebesparing, duurzame energie en een gezond binnenklimaat  

in zorggebouwen. 

De provincie Gelderland heeft de afgelopen jaren vanuit het Klimaat en 
Energieprogramma diverse projecten in de zorg ondersteund met een 
energieadvies of een subsidie om energiebesparende maatregelen uit te voeren. 
De kennis die in deze projecten is opgedaan willen wij graag met u delen. 

Wat kunt u verwachten? 

U krijgt presentaties over het Europese project ‘Save Age’ en over de initiatieven 
van Actiz voor energiebesparing in de zorg. Speciaal onderdeel vormt de 
presentatie en het bezoek aan het gloednieuwe zorgcomplex De Hatert. 
Dit project van 35 woningen is door Talis voorzien van een duurzaam 
energiesysteem. 

Veel zorginstellingen geven blijk van interesse in de studiedag over 
gezondheidsaspecten van binnenmilieu, energiebesparing en duurzame energie. 
Wij verwachten deelnemers uit besturen en directies van vastgoed-, projectont-
wikkelings- en facilitair beheer. 
Uiteraard biedt deze studiedag u de gelegenheid om te netwerken. 

Ik nodig u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Annemieke Traag
Gedeputeerde Klimaat en Energie 



Programma

09.15 uur  Inloop

09.30 Welkom
 Yvonne Tieleman, beleidsmedewerker provincie Gelderland

09.40  Succesvol aanpakken
 - ‘Save Age, Europese samenwerking voor energiebesparing in   
  verpleeg en verzorgingshuizen’
 	 Erik	Alsema, W/E adviseurs, projectcoördinator Save Age Nederland
 - Energiebesparing in de zorg
  Dik	Holtkamp, beleidsmedewerker Team Branchebelang bij Actiz
 - Projectpresentatie zorgcomplex circusterrein Hatert
  Clemens	Nolten, projectleider Talis
  Mike	Riechelman, Wolter en Dros

10.40  Rondleiding nieuwbouw zorgcomplex Circusterrein

11.15 Pauze

11.45 Doen of niet-doen
 Kees Bakker van het energieconsulentschap gaat in gesprek met de   
 zaal voor een verkenning van de aanpak bij de zorginstellingen. 
 Welke instellingen zijn aan de slag met de vraagstukken? 
 Wat zijn de ervaringen? Waar zitten de knelpunten? 
 En welke match is mogelijk tussen de zorginstellingen, het provinciaal  
 energieconsulentschap en de andere deelnemende organisaties? 
 Of zit de match in uitwisseling van de beschikbare kennis. 

12.30 Netwerken met Lunch

13.00  Afsluiting



Provincie Gelderland

Markt 11

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

T (026) 359 90 00

www.gelderland.nl

Datum

Donderdagochtend 6 oktober 2011, inloop vanaf 9.15 uur

Locatie

Wijkcentrum Hatert

Couwenbergstraat 22, 6535 RZ Nijmegen, (024)  355 49 36

Aanmelden

UIterlijk 3  oktober 2011 per mail bij dhr. K. Bakker: bakker@w-e.nl

Graag vermelden

- Organisatie

- Naam

- Persoonlijke e-mail

- Functie

- Telefoon

Meer informatie

Yvonne Tieleman

projectleider Klimaat & Energie provincie Gelderland

(026) 359 99 77

y.tieleman@gelderland.nl

Organisatie

Energieconsulentschap provincie Gelderland i.s.m. Actiz en Talis


