
 

 

 

 

contact@saveage.eu 

www.saveage.eu 

SAVE  AGE:  Eerste brede Europese workshop toont indrukwekkend 

potentieel voor energiebesparing  

 

Praag, 28 september 2011 

In Praag kwamen de projectpartners van tien deelnemende Europese landen bijeen om al 

hun  bevindingen tot nu toe te presenteren. Slechts 15 maanden na de start van het 

project werden alle aanwezigen geïnformeerd over de resultaten van diverse 

berekeningen en analyses. De achterliggende gedachte: Ieder zorginginstelling zou goed 

moeten kijken naar haar potentieel voor energiebesparening. 

De workshop werd geopend door Prof.  Dr. Wilfried Schlüter, President van de E.D.E. (European Association for 

Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly). Hij benadrukte het belang van het werk dat 

het SAVE AGE projectteam heeft verricht. Niet alleen gaan er grote belangen mee gepaard, het laat tevens een 

enorm potentieel zien aan energiebesparende maatregelen. Technologische verbeteringen en verandering in 

attitude lijken de sleutel te zijn tot energie- en kostenbesparende maatregelen.  

Darko Ferčej, projectleider van SAVE AGE, onderstreepte het belang van kosten efficiënte maatregelen in 

verzorgingshuizen met het oog op hun groeiende aandeel als het gaat om energiebehoefte en het toenemende 

aantal ouderen dat een beroep moet doen op zorg.  Aangezien de investeringsruimte nihil is zal de nadruk gelegd 

moeten worden op gedragsverandering, aldus de heer Ferčej.  Dit is tevens de conclusie van de mw. Iturburu, 

projectpartner uit Spanje: “ Uit ons onderzoek naar gedragsaspecten is niet alleen gebleken dat er onvoldoende 

kennis is en het aan informatie ontbreekt, tevens bleek er een enorme behoefte aan meer inzicht: hoe kan ik 

energie besparen? Hier ligt nog een enorm potentieel”.  Ook een experiment met gedragsverandering in Zweden, 

gehouden onder 3000 medewerkers, toont aan dat er nog een grote taak ligt op gebied van training en 

voorlichting.  

Pedro Esteves, project partner in Portugal, presenteerde vervolgens de resultaten van energiebesparende 

maatregelen. Aan de hand van een speciaal rekenmodel, speciaal ontwikkeld voor dit project, werd onder meer 

duidelijk dat verwarming de grootste energieverslinder is en dat er binnen een land grote verschillen in 

energieverbruik kunnen worden geconstateerd. De prioriteit van energie efficientie en de wettelijke regelgeving 

blijken per land zeer verschillend.  

In Slovenie is een energie management informatie systeem opgezet door een externe partij.  Dankzij dit systeem 

kon het verbruik van warmte, water en energie in seniorenwoningen gemeten worden. De uitkomst laat grote 
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verschillen zien tussen de kosten in de verschillende verzorgingshuizen, tot wel 30% in electriciteitsverbruik en 

zelfs tot 100% als het gaat om verwarming.  

Sandar Langer van de afdeling energie management van de Gemeente Stuttgart, presenteerde de aanpak met 

gebruik van interne contracten, bijvoorbeeld  voor nieuwe afstelling van verwarming, ventilatie, verlichting en 

isolatie van muren en daken. Dit model resulteert in een revolverend fonds. 

Kostas Zapounidis, project partner uit Griekenland, gaf praktische aanbevelingen op basis van een strategie- en 

actieplan voor energie-efficientie in zorginstellingen. Hij wees op  de  kansen en het potentieel voor 

veranderingen in gedrag en investeringen, op basis van metingen en analyses bij alle deelnemende 

zorginstellingen. Zelfs kleine gedragsveranderingen zullen leiden tot 5% besparing, lage investeringen tot 10% 

besparing en hogere investeringen tot 25% besparing. Deze besparingen kunnen meteen van start gaan; ervaring 

van bezochte gebouwen toont dat er een groot besparingspotentieel is. 

SAVE AGE beoogt een energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot van 5% in de deelnemende 

zorginginstellingen gedurende de periode van mei 2010 tot mei 2013. Zo’n  540 medewerkers participeren aan 

trainingen gedurende het project.  Al is het project nog niet eens halverwege, SAVE AGE heeft tijdens deze 

workshop al bewezen dat haar werk een waardevolle bijdrage levert aan de vermindering van energi verbruik.    
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