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Nieuwsbrief SAVE AGE 

Europees programma voor energie en binnenklimaat in gebouwen voor 

ouderenhuisvesting 

 

Graag  willen we u als de deelnemer aan het project SAVE AGE of als  geïnteresseerde op de 

hoogte houden over de voortgang van het programma. 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. 

1 Inleiding 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over Save Age, een Europees project dat zich richt op 

energiebesparing in instellingen voor ouderenzorg. Naast lessen vanuit de deelnemende 

Nederlandse instellingen geven we ook resultaten van projectpartners uit het buitenland.  

Verder willen we aan de slag gaan met energie-efficiënt gebruikersgedrag.  Gebruikers hebben een 

grote invloed op de hoogte van de energierekening. Gebruikers stimuleren om efficiënt met energie 

om te gaan is een hele uitdaging. Binnen het Save Ageproject denken we graag met u mee om te 

kijken hoe dat binnen uw organisatie kan. Lees hieronder meer. 

2 Workshop 8 november 2012: Schetsen voor Energiebesparing 

Eén van de activiteiten binnen het project is de workshop Schetsen voor Energiebesparing. Dit is een 

workshop voor technisch beheerders en faciliteit- en vastgoedmanagers waarbij wordt ingegaan op 

mogelijkheden voor energiebesparing binnen een zorggebouw. De eerste workshop is gehouden op 

28 juni jongstleden, verderop leest u een impressie. Een 2
e
 bijeenkomst zal op 8 november  

plaatsvinden bij AAG in ’s-Hertogenbosch. Een aantal deelnemers schreef zich al in, er zijn nog 

plaatsen beschikbaar.  

 

 

Schetsen voor Energiebesparing: maak een actieplan voor energiebesparing en binnenmilieu voor 

een eigen gebouw. Info over de workshop en aanmelden: http://www.aag.nl/opleidingen.aspx.  
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3 Activiteiten in Nederland 

In het voorjaar van 2011 is een tiental instellingen in Nederland bezocht 

om een uitgebreide inventarisatie te maken van de energiesituatie en om 

interviews te houden met de staf over energiebeleid en energiebewustzijn. 

Per deelnemende instelling is vervolgens een individueel energieadvies 

uitgebracht met een overzicht van het verbruik, de gebouwkenmerken en potentiele 

verbetermaatregelen. Gegevens uit deze inventarisatieronde zijn ingebracht in een Europa-brede 

vergelijking en analyse van Save Age landen. Onderstaand ziet u de opgegeven energieverbruiken 

van de bezochte instellingen in Nederland, omgerekend naar het verbruik per bewoner.  

 

Figuur 1: Energieverbruik bij bezochte oudereninstellingen in Nederland, omgerekend naar verbruik per 

bewoner.Per m
2
 vloeroppervlak is het gemiddelde verbruik resp. 78 kWh en 16 m

3
. 

 

We zien forse verschillen tussen instellingen, zowel voor elektriciteit als voor gasverbruik. Voor het 

gasverbruik is dit begrijpelijk omdat de verschillen tussen oudere en nieuwere gebouwen hier veel 

invloed hebben. De factor 2 variatie in het elektriciteitsverbruik is minder eenvoudig verklaarbaar. 

Per gebouw moet bekeken worden wat hiervoor de reden kan zijn en welke verbeteringen mogelijk 

zijn. Wilt u weten hoe uw instelling scoort ten opzichte van het Europees of Nederlands gemiddelde? 

Mail ons dan met energieverbruikscijfers, aantal bewoners en m
2
 vloeroppervlak. Hoe meer 

gegevens, hoe betrouwbaarder de benchmark wordt. 

In de laatste fase van Save  Age (tot mei 2013) zullen we met een bredere groep geïnteresseerde 

instellingen verdere stappen zetten om het energieverbruik terug te dringen. Deze activiteit beperkt 

zich niet tot de tien eerder bezochte instellingen, de komende workshop in 8 november 2012  

bijvoorbeeld staat open voor iedere geïnteresseerde vanuit de zorgsector.  

4 Save Age – activiteiten in Europees verband  

Op een internationaal congres over ouderenzorg in Praag in september 2011 is een complete 

ochtendsessie besteed aan het thema energiebesparing. De lessen vanuit het Save Age project 

kwamen daarbij uitbreid aan de orde. De presentaties zijn op de Save Age website te vinden. Naar 

aanleiding van deze workshop heeft een aantal instellingen besloten om een intentieverklaring te 

ondertekenen waarin men zich committeert om het thema energiebesparing een volwaardige plek 

te geven het in het duurzaam gebouwbeheer. Dit “Memorandum of Understanding” is te vinden op 

de Save Age website; ook Nederlandse instellingen worden opgeroepen om zich scharen achter dit 

initiatief.  

Op dezelfde website is ook een aantal Best Practices op energiegebied te vinden die zijn toegepast 

bij zorginstellingen in de deelnemende landen. (N.B. als bepaalde links op het NL gedeelte van de 

website niet werken kunt u het beste het Engelstalige deel van de website benaderen, dit biedt ook 

een meer volledig overzicht).  

Ook aardig is de vergelijking van energieverbruiken bij 10 oudereninstellingen in Duitsland.  
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In vergelijking met Nederland lijkt het 

gemiddelde elektriciteitsverbruik per 

inwoner in de Duitse zusterinstellingen 

(4000 kWh/jaar/bewoner) zo’n 25% lager 

te liggen dan in Nederland. Het 

energieverbruik voor verwarming (8500 

kWh/jr/bewoner) is in Duitsland 

vergelijkbaar met de door ons bezochte 

Nederlandse instellingen (zie boven). 

Hoewel voorzichtigheid geboden is bij 

deze vergelijking lijken de Duitse 

instellingen toch wat beter te scoren.  

 

 

 

 

5 28 juni 2012: Workshop Schetsen voor Energiebesparing 

Een impressie 

 

Welke actie kun je ondernemen wanneer je een zorggebouw hebt waar op het eerste gezicht een 

flinke energiebesparing te realiseren is? Deze vraag stond centraal in de workshop Schetsen voor 

Energiebesparing die werd aangeboden in het kader van het Save Ageproject. Ook al heb je een 

zeker inzicht in de mogelijkheden, dan nog is het soms lastig om daadwerkelijk tot actie te komen. 

Deelnemers aan de eerste workshop bevestigden dit beeld. Onder leiding van W/E adviseurs en AAG 

werkten zij individueel een plan van aanpak uit voor energiebesparing in een eigen gebouw. 

Ervaringen vanuit de eerste fase van het Save Ageproject, opname en advies van W/E bij tien 

zorginstellingen en praktijkvoorbeelden van AAG leverden input. Een werkdocument van W/E, voor 

deze workshop ontwikkeld, vormde de onderlegger voor de sessie. 

De opzet van de workshop sprak aan. Deelnemers konden hun gegevens eenvoudig en helder 

structureren en analyseren en prioriteit bepalen. “Mijn prioriteiten zitten in de aanpak van airco’s. 

En ik signaleerde dat met leidingisolatie eenvoudig een flinke winst is te behalen. Ik ga actie 

ondernemen om dat onderdeel in het LTHP te krijgen”, zo stelde een van de deelnemers. Andere 

deelnemers kwamen onder meer tot aanpak van regelingen voor verlichting en verwarming en tot 

aanscherping van onderzoeksopdrachten voor aanpak van gebouw en installaties. 

Deelnemers stelden  baat te hebben bij de structuur die werd geboden (werkdocument) én bij de 

uitwisseling tussen deelnemers en begeleiders van de workshop. De workshop wordt herhaald op .  

Meer informatie: Kees Bakker, W/E adviseurs (040 2358450, bakker@w-e.nl). Inschrijven via 

www.aag.nl/opleidingen.aspx. 

 

 

Figuur 2: Energieverbruik in tien Duitse oudereninstellingen, 

omgerekend naar verbruik per bewoner. (N.B. 1 kWh 

“Heizenergie”  is equivalent aan 0,11 m3 aardgas) 
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6 Energie-efficiënt gebruikersgedrag  

Gebruikersgedrag bepaalt mede de hoogte van de energierekening van een 

gebouw. Als medewerkers van een verzorgings- of verpleeghuis op een 

efficiënte manier omgaan met energie, kan de energierekening aanzienlijk 

omlaag. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het uitdoen van lampen en 

apparaten op het moment dat een ruimte leeg is, het eten niet te lang 

warm houden en alleen wassen met volle machines.  

In het kader van het Save Age project denken wij graag met u mee hoe het gedrag van het personeel 

in uw organisatie energie-efficiënter kan. Dit doen we graag samen met u op een manier die past bij 

uw organisatie. Als u hierin interesse heeft, kunt u contact opnemen met Erik Alsema. 

7 Meer informatie 

SAVE AGE: inzicht energiegebruik 

SAVE AGE is een internationaal project 

gefinancierd door de Europese Commissie, op 

initiatief van de E.D.E. (European Association 

for Directors of Residential Care Homes for 

the Elderly). Deelnemende landen: Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Nederland, 

Zweden, Tsjechië, Slovenië, Griekenland. In 

elk land nemen tenminste tien instellingen 

voor ouderenzorg deel. 

Het doel van het SAVE AGE project is om het 

energiegebruik bij verpleeghuizen terug te 

dringen door:  

• gericht te adviseren over 

energiehuishouding om hierop effectief te 

kunnen sturen; 

• praktische trainingen voor managers en 

technisch beheerders in de sector;  

• best practices in beeld; 

• uitwisseling van kennis tussen instellingen 

en landen. 

Meer informatie vindt u op www.saveage.eu. 

 

W/E adviseurs: coördinator Nederland 

W/E adviseurs is een adviesbureau dat ruim 

30 jaar ervaring heeft met energiebesparing 

in gebouwen, ook binnen de zorgsector. 

Duurzame ontwikkeling van de gebouwde 

omgeving staat centraal in de dienstverlening 

van W/E.  

Contact 

W/E adviseurs 

Mariaplaats 21E 

Postbus 227 

3500 AE Utrecht 

T  030 6778777 

W www.w-e.nl  

Projectleider 

Erik Alsema  

T (030) 6778761 

E alsema@w-e.nl  

 

Begeleiding projecten en advies 

Mieke Meulendijks 

T  (040) 235 84 57 

E meulendijks@w-e.nl 

 

Helmer den Dekker 

T (040) 235 84 52 

E dekker@w-e.nl 

 

Workshop Schetsen voor Energiebesparing 

Kees Bakker 

T (040) 235 84 59 

E bakker@w-e.nl  

 


