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De E.D.E.  Energiestrategie: Systematisch aan de slag met energiebesparing 

 

Efficiënt gebruik van energie is een breed onderschreven concept  in onze maatschappij, en het is onlosmakelijk 

verbonden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Reden voor het bovenstaande is de concurrentie.  We zijn er in de 

praktijk achter gekomen dat dit bij energiegebruik in gebouwen en speciaal bij ouderinstellingen volledig het 

geval is,  waarbij wel opgemerkt moet worden dat de eigenaren van verpleeg- en verzorgingshuizen voor 

ouderen het begrip concurrentie pas sinds een aantal jaren hanteren. Hoofdreden voor deze verandering in hun 

houding is het EU beleid op het gebied van milieu veranderingen, en - als gevolg daarvan -  aangepaste 

regelgeving, actieplannen van de overheid, subsidies, ontwikkeling- en demonstratieprojecten, 

maatschappelijke druk en een hogere bewustwording onder de gebruikers.  

Terugblikkend op de situatie op dit gebied kwamen we er ook achter dat in de meeste gebouwen voor 

ouderenzorg niemand op systematische wijze het onderwerp energiegebruik oppakt. Wel is het vaak zo dat dat 

de directie  de energiekosten van de gebouwen wil verlagen. Echter, dit leidt meestal niet tot systematische 

uitvoering van een strikt beleid, maar blijft afhankelijk van lopende initiatieven, informatieverstrekkers of 

toevallige aanbiedingen.  

 

Systematisch energiemanagement is alleen mogelijk door integratie van twee gebieden: het opzetten van een 

overkoepelend energiebeheer en het gebruik van een goede informatievoorziening, die 

steeds relevante informatie biedt over het verbruik per gebouw en een vergelijking tussen 

gebouwen van eenzelfde type op basis van de belangrijkste energie-indicatoren. 

 

De geschetste aanpak is ook één van de doelstellingen van het project Save Age, waar 

partners uit de 10 EU landen aan mee doen. Energiemanagement vanuit de analyse van verbruikscijfers en 

daarnaast de overdracht van de best practices naar individuele instellingen, gebaseerd op kennis en ervaringen 

van gespecialiseerde instituten; dit tezamen vormt de basis van de E.D.E.  Energiestrategie. 

 

Kunnen we meer verwachten dan een project alleen op papier? Zeker. Na de 

afronding van het project zullen we meer weten op het niveau van E.D.E.. We 

zullen beter bekend zijn met het gemiddelde verbruik en kosten van energie 

van de leden. Belangrijke indicatoren van energie-efficiëntie per type 

oudereninstelling zullen bekend zijn. Systematisch zal het besparingspotentieel 

in individuele afdelingen kunnen worden ingeschat en nog veel meer.  

Theoretische beschouwing van het besparingspotentieel, dat in het algemeen 

hoger is dan 20% van het bestaande verbruik, zal per geval moeten worden 

aangetoond. Dus in plaats van alleen theorie, ligt ook de praktijk voor ons. 
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In de betrokken landen binnen het Save Age project zijn de partners al 

intensief bezig met deze taken. 

SSZS in Slovenië bijvoorbeeld integreerde in zijn activiteiten al een modern 

energie informatie management system dat de beste beschikbare techniek op 

dit terrein vertegenwoordigt. Tegelijkertijd werd de noodzaak voor een 

overkoepelend manager onmiddellijk duidelijk bij SSZS: hoge energie- en 

water kosten per inwoner, dat wel twee keer zo hoog ligt als de kosten per 

gezinslid in privé woningen. Geplande investeringen in de sanering van 

sommige gebouwen vormen een extra reden voor een systematische aanpak op dit gebied. 

 

 

Dergelijke voorbeelden bevestigen dat we op het goede pad zijn. De interesse in 

maatregelen die energie-efficiëntie verbeteren is hoog wanneer we erin slagen om 

praktische voorbeelden bekend te maken bij het management van 

verzorgingshuizen. Tegelijkertijd is het belangrijk om praktische oplossingen te 

bieden voor een monitoring van energiekentallen en om deskundige 

ondersteuning vooral permanent aan te bieden. Alleen op die manier kunnen 

maatregelen op korte, zowel als lange termijn effectief worden en zullen 

resultaten worden behaald. De resultaten zelf en de verspreiding van kennis over 

deze resultaten zullen een sterke stimulans zijn om dit onderwerp aan te pakken in een groot aantal 

verzorgingshuizen in Europa. 

 

 


