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Nieuwsbrief SAVE AGE  

Met deze nieuwsbrief willen we de deelnemers van het project SAVE AGE en geïnteresseerden op de hoogte 

houden over de voortgang. Het EU-project is gestart op initiatief van de Europese koepelorganisatie voor 

ouderenzorg E.D.E. Het project omvat 10 deelnemende landen, per land zijn er minimaal tien deelnemende 

instellingen. Financiële ondersteuning is afkomstig uit het programma Intelligent Energy Europe van de 

Europese Unie. 

 

 

Gevarieerde groep zorginstellingen 

W/E adviseurs heeft met hulp van AAG uit „s-Hertogenbosch enthousiaste zorginstellingen gevonden, die 

bereid zijn om de energiehuishouding van een verpleeghuis onder de loep te laten nemen. Het is een 

gevarieerde groep deelnemers, met grote en kleine instellingen met verpleeghuizen voor algemene of 

specifieke doelgroepen. De resultaten zullen hierdoor een aardige dwarsdoorsnede van de sector vormen. 

Uiteindelijk is er zelfs zoveel belangstelling dat instellingen op de reservelijst zijn geplaatst. 

 

Zorginstelling Locatie Gemeente 

Nusantara  Rumah Sayah Apeldoorn 

Cordaan nog te bepalen Amsterdam 

AMSTA Jan Bonga Amsterdam 

Zorgbreed Roo van Capelle Capelle a/d IJssel 

Stichting Schakelring Eekhof Kaatsheuvel 

Zorgstroom Nieuw Sandenburgh Veere 

Stichting Valkenhof Taxandria Valkenswaard 

Ariënszorgpalet Eschpoort Enschede 

SVRZ Ter Valcke Goes 

Laurens Wonen nog te bepalen Rotterdam 

Charim Zorggroep Engelenburg Veenendaal 

  

Zorg aandacht voor duurzaam vastgoed  

Binnen de zorgsector is groeiende aandacht voor  energiebesparing, 

niet alleen vanwege de kostenbesparing, maar ook in het kader van 

duurzaamheid. “Wij zien de trend van duurzaam vastgoed binnen de 

zorgsector opkomen”, beaamt Arnoud Bom van AAG. “Voor een 

toekomstbestendige vastgoedportefeuille is een duurzame ambitie 

essentieel. Daarom hebben we onze relaties gewezen op het project 

SAVE AGE. Een uitgelezen kans om kosteloos inzicht te krijgen in  

energiebesparing en de mogelijkheden om vastgoed te verduurzamen.” 
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Planning SAVE AGE  

In de wintermaanden worden alle locaties bezocht en daaropvolgend een advies uitgebracht over de 

besparingsmogelijkheden per locatie. In februari is het de bedoeling om een eerste tussenstand te tonen 

waarin het energieverbruik van de Nederlandse instellingen 

wordt vergeleken. 

Op dit moment zijn twee locaties bezocht en 

geïnventariseerd. Het betreft Jan Bonga in Amsterdam (foto) 

en Roo van Capelle te Capelle aan den IJsel. Mieke 

Meulendijks: “Opvallend is het verschil tussen beide 

verpleeghuizen. De Roo van Capelle is nog in originele staat 

en stamt uit de jaren zeventig. Een renovatie is in de 

planning. Bij Jan Bonga is de organisatie al aan de slag met 

energiebesparing na advies hierover. Verder is dit gebouw 

eigendom van AMSTA, anders dan bij de Roo van Capelle waar Zorgbreed het gebouw huurt.” 

 

Tweede bijeenkomst van 10 deelnemende landen  

In Portugal vond op 2 december alweer de tweede bijeenkomst van het SAVE AGE project plaats. Partners 

uit de deelnemende landen konden hier hun ervaringen uitwisselen en de verdere planning doornemen. “In 

de meeste landen begint het project nu goed op stoom te komen”, vertelt Nederlands projectleider Erik 

Alsema. “Het is de bedoeling dat in april volgend jaar de verbruiksanalyses en adviezen per instelling 

allemaal beschikbaar zijn. Op basis daarvan zal in september op het congres van de Europese organisatie 

directeuren van oudereninstellingen (E.D.E.) in Praag een actieplan worden gepresenteerd. Ook zal uit dit 

materiaal geput worden voor de trainingen die in ieder land gaan plaatsvinden in de 2e helft van 2011.” In 

mei vindt de volgende projectbijeenkomst in Nederland plaats. Een gelegenheid om een Nederlandse 

deelnemer uit te lichten? 

 

In het kort 

 Vanaf 2011kunt u bijhouden hoe het project vordert, binnen en buiten Nederland, op www.saveage.eu. 

 Op de NVTG Duurzaamheidstoer "Zorg voor duurzaam vastgoed" is een presentatie over SAVE AGE. Data: 

dinsdag 1, 15 februari en 22 maart 2011.  
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