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Trainingen in energiebesparing en milieubewust gedrag in werk en dagelijks leven voor 

management en werknemers van bejaarden- en verzorgingstehuizen.  

 

Het Energie Agentschap voor Zuidoost Zweden is gestart met het geven van workshops in tien tehuizen voor 

ouderen in hun regio. De eerste trainingssessies waren in de gemeente Högsby, waar van drie tehuizen die 

betrokken zijn bij SAVE AGE het energieverbruik grondig is geanalyseerd.  

 

 

 

Tot nu toe zijn er vier trainingssessies met 70 deelnemers in de 

gemeente Högsby georganiseerd. Twee groepen medewerkers op 

21 maart en twee andere groepen op 28 maart. 

De belangrijkste uitkomst is dat het personeel en bewoners in 

bejaarden- en verzorgingstehuizen in de gemeente Högsby de 

energiekosten kunnen verlagen met ten minste 5% door het 

veranderen van denken en gedrag. 

 

 

In overeenstemming met de doelstellingen van het SAVE AGE project zullen de medewerkers en bewoners van 

nog eens 6 tehuizen voor ouderen deelnemen aan trainingen/workshops om het bewustzijn en het gedrag ten 

aanzien van energie-efficiëntie in hun dagelijks leven te verbeteren. 

Om de deelnemers een volledig beeld van de stand van zaken te geven, begint een sessie met het geven van 

een overzicht van de toestand van ons mondiale milieu en van de consequenties voor dat milieu indien we ons 

gedrag en denken niet aanpassen. Daarna zullen voorbeelden gegeven worden van maatregelen die door 

iedereen kunnen worden genomen om de situatie te verbeteren. Voorbeelden van eenvoudige acties in 

dagelijks privé- en beroepsleven die kostenbesparend zijn en slechts marginaal invloed hebben op de 

levensstandaard. 

 

De tweedaagse workshops voor de vier groepen hebben geleid 

tot veel belangstelling van de 70 deelnemers en omvatte een 

aantal praktische oefeningen ter verhoging van het bewustzijn 

van energieverbruik op een "populaire" manier.  

 

Een deel van de opleiding is gericht op personeelsmanagers met 

de intentie om een instrument te bieden voor het dagelijks 

managen en ondersteunen van energiebesparende activiteiten 

op het gebied van apparatuur, hulpmiddelen en huisvesting. Het 

is een concept voor het continu volgen van de uitvoering van 
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energiebesparende maatregelen, zoals zijn besproken en overeengekomen tussen medewerkers en 

management. 

 

Volgens dit concept zullen management en werknemers samen de huidige situatie analyseren en met 

voorstellen komen om de situatie te verbeteren. Vervolgens dient er samen overeengekomen te worden welke 

maatregelen er zullen worden doorgevoerd op de werkvloer. Bij wijze van follow-up, zal in elk bejaarden- en 

verzorgingstehuis het resultaat een vast punt op de agenda zijn van de regelmatig gehouden 

personeelsvergaderingen.  

 

"Een zeer interessante en motiverende workshop die me zeker aan het denken heeft gezet over een heleboel 

dingen die ik elke dag doe. Kleine dingen en besparingen in het dagelijkse leven en werk van medewerkers in 

de ouderenzorg in heel Europa zullen samen zeker een grote invloed hebben op onze omgeving. Nu begrijp ik 

duidelijk dat ik zelf de situatie positief kan beïnvloeden. Ik koop morgen fietsen voor mijn man en mij! " 

(Citaat door een deelnemer) 

 


