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SAVE AGE gaat de volgende projectfase in met concrete ondersteuningsactiviteiten voor energie 

efficiency bij zorginstellingen 

 

Zonder twijfel heeft de grondige analyse van de uitgangssituatie en de energie audits van 100 zorginstellingen 

in heel Europa geleid tot belangrijke inzichten en kennis over het energieverbruik in de zorgsector. In de 

tweede fase van het SAVE AGE project zal deze kennis moeten worden omgezet in nuttige 

samenwerkingsactiviteiten met zorginstellingen, hun koepelorganisaties en andere stakeholders uit de sector. 

Met dit doel starten de Duitse Save Age partners een serie seminars, workshops en activiteiten met de 10 

Duitse pilot instellingen en andere netwerkpartners. 

De energie audits en de intensieve discussies met 10 Duitse zorginstellingen hebben aangetoond dat de meeste 

organisaties nogal „strategisch‟ opereren met betrekking tot de terugkerende renovatie van de gebouwen en 

van de verwaming-, ventilatie- en koelinstallaties. Als ze goed gebouwd, geïnstalleerd en onderhouden zijn 

kunnen deze gebouwen een uitstekend wooncomfort en -kwaliteit bieden terwijl het energieverbruik ook laag is. 

Wat vaak het verschil maakt is de bekende „menselijke factor‟. Zorginstellingen met een min of meer gelijke 

bouwwijze kunnen met meer dan 100% verschillen in energiegebruik, bijvoorbeeld als de regeling van de 

verwarming- en ventilatie-installaties niet goed afgesteld zijn, als kamers door het personeel te lang gelucht 

worden, soms zelfs met de verwarmingsradiatoren opengedraaid, of als warmhoudwagens en koelkasten in de 

keuken niet op de juiste wijze gebruikt worden. 

In sommige Duitse tehuizen werd tot jaarlijks 13 MWh per bewoner verbruikt aan energie voor verwarming en 

5,5 MWh aan elektriciteit. Beide verbruiken zijn voldoende om een eengezinswoning en een huishouden van 6 

personen voor een heel jaar van energie te voorzien. Tijd om in te grijpen dus! Ook omdat de goede 

voorbeelden aantonen dat deze waarden kunnen worden gehalveerd voor elektriciteit en met 70% gereduceerd 

voor verwarming. “En we denken dat we zelfs nog beter kunnen scoren” stelt één directeur van een 

voorbeeldinstelling. 

 

In een serie seminars, workshops en activiteiten zullen de Duitse partners een training- en coachingplan 

opstellen voor het management en de staf van de zorginstellingen. Dit zal worden gedaan in nauwe 

samenwerking met de vertegenwoordigers en staf van de 10 pilot zorginstellingen. Als speciale activiteit zullen 

20 studenten van de Stuttgart Media Universiteit geschikte materialen ontwikkelen om energiebesparend 

gedrag te stimuleren. Het doel: de directeur moet gelijk krijgen! 

 


