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SAVE AGE, eerste resultaten en uitdagingen (Frankrijk) 

Eerste resultaten 

Na de officiële start in Frankrijk gedurende het laatste kwartaal van 2010 met deelname van managers van 

verpleeginstellingen ziet het project SAVE AGE er veelbelovend uit. Deze professionals blijken zeer gevoelig voor duurzame 

ontwikkeling en ze zoeken oplossingen om de energie-gerelateerde exploitatiekosten bij hun instellingen te optimaliseren. 

Om deze reden bleek dat na de oproep in oktober 2010 om aan het Save Age project deel te nemen, binnen enkele dagen 

alle instellingen zich voor de pilot aangemeld hadden. 

 Bovendien blijkt dat de opzet van het project waarin 100 pilot-instellingen in 10 Europese lidstaten gemobiliseerd worden, 

bijzonder aanspreekt bij de managers die daarmee de mogelijkheid krijgen om te netwerken met andere professionals die in 

een vergelijkbare situatie zitten, om best practices te vergelijken en bespreken. 

De 10 opnames bij de pilot-instellingen toonde dat geen van hen regelmatig het energiegebruik monitort, met als enige 

uitzondering de goedkeuring van de energierekening eenmaal per jaar. De gebouwen van de meeste instellingen hebben een 

gemiddelde leeftijd van 20 jaar (de oudste is gebouwd in 1928 en de jongste in 2010). Dit gemiddelde betekent niet meteen 

dat het energieverbruik hoog is: dit hangt af van de in interesse van de manager en van de technisch beheerder in deze 

zaken. 

Ook blijkt het verbruik voor verwarming vrij constant, niet alleen als gevolg van onvoldoende isolatie, maar ook uit 

comfortoverwegingen: de ouderen zijn erg gevoelig voor temperatuur. Bij sommige instellingen kan de temperatuur in de 

woonkamers oplopen tot 26 °C. 

Hoewel we nog niet alle conclusies uit het project hebben getrokken, kunnen we al wel twee uitdagingen identificeren.  

Het verpleeghuis is energiezuinig 

Met name één instelling, gebouwd in 2010, heeft in zijn ontwerp diverse  principes voor een goede energieprestatie 

geïntegreerd (houtbrander, opvangtank voor regenwater) en wenst ook verdere vooruitgang te boeken bij de beheersing van 

zijn energieverbruik. 

In geval van nieuwbouw of renovatie, waarbij alle energie-

optimalisaties uitgevoerd zijn in de constructiefase, zullen er 

slechts beperkte mogelijkheden zijn voor het bedrijven van 

nieuwe installaties … Het zal in dat geval noodzakelijk zijn 

om op het gedrag van werknemers, bezoekers en managers 

te focussen. Echter uit de analyse die gemaakt is samen met 

de professionals van de pilotinstellingen blijkt dat geen 

enkele instelling een trainingsplan voor werknemers en 

gebruikers had. Ook was er geen informatie over hoe men 

een op goede manier kan handelen ten aanzien van 

energieverbruik. 
 

EHPAD La Barthavelle, Meythet, gebouwd in 2010 
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In deze gevallen zal de nadruk liggen op het overtuigen van managers, werknemers en bezoekers om op een goede manier 

aan de slag te gaan. 

  

De financiering komt van buiten 

In Frankrijk zijn de meeste tehuizen openbare instellingen, ze zijn adminstrateif en finacieel afhankelijk van een 

gemeentelijke  corporatie, een ziekenhuis, etc. 

80% van de instellingen die in het kader van het SAVE AGE project bezocht werden, zijn publieke instellingen. Dit betekent 

dat het belangrijk is om te bedenken met welke acties men de betrokken personen kan benaderen. We moeten nadenken 

over succesvolle manieren om de bewustwording bij de autoriteiten te vergroten, zodat we in de werkelijke behoeftes van de 

instellingen kunnen voorzien. 

Het SAVE AGE project richt zich op analyse van de diverse mogelijkheden in oudereninstellingen in Europa om energie te 

besparen en zal effectieve ondersteuning bieden voor de specifiek behoeftes in de sector van ouderenzorg. 

Deze werkzaamheden worden ondersteund door twee sponsors: SDEL and GTM. 

 

 
 


