
EnergieIn 3 stappen naar 
minder energie
verbruik 

Energie besparen doe je om kosten te 
verlagen en aan wetgeving te voldoen.
Of omdat je wilt bijdragen aan een 
duurzamere wereld. Wat de drijfveer
voor jouw zorgorganisatie ook is, om 
effectief energie te besparen heb je
inzicht en kennis nodig. En de juiste 
partners. Bij ons ben je aan het goede
adres.

Energie besparen, dat klinkt zo eenvoudig. Maar hoe 
kun je het energieverbruik in je eigen zorgorganisatie 
het best verminderen? Hoe bespaar je zónder in te
boeten op comfort voor je cliënten en medewerkers? 
En hoe houd je je collega’s enthousiast om actief mee 
te doen? Besparen op energie is eigenlijk best een
uitdaging. Het begint met inzicht en kennis. 

Stap 1: inzicht met energiebenchmark
Om te kunnen besparen, moet je eerst weten hoe 
je er nú voor staat. Wat verbruikt je organisatie en 
wat kost het? Dat wordt snel helder met onze online  
energiebenchmark.  Deze laat het energieverbruik 
en de energiekosten van de afgelopen jaren in je 
 zorgorganisatie zien. We vergelijken het verbruik van 
je verschillende locaties met elkaar én met andere 
zorgorganisaties. Dat geeft je snel inzicht in hoe je het 
als organisatie doet. 
De energiebenchmark kost € 75 per maand  exclusief 
btw, onafhankelijk van het aantal locaties en 
 energieaansluitingen.

Stap 2: doe de duurzaamheidsscan
Naast de energiebenchmark kun je kiezen voor onze 
duurzaamheidsscan. Deze scan neemt ongeveer 
een dag in beslag. Met interviews en deskresearch 
brengt onze consultant in kaart hoe duurzaam je 
organisatie is en welke doelstellingen je wilt bereiken. 
Het  resultaat is een rapport met bevindingen over 



Energie

strategie, vastgoed, financiën, facilitair, wetgeving, 
CO2-uitstoot en energieverbruik. Met concrete 
 aanbevelingen hoe je je gebouwen duurzamer kunt 
maken en het energieverbruik kunt beperken.  
De duurzaamheidsscan kost € 2.200,- exclusief btw.

Stap 3: energie besparen in praktijk
Kun je hulp gebruiken bij het besparen van 
 energie? Wij hebben goede afspraken gemaakt 
met  leveranciers. Zij helpen je graag verder, 
 bijvoorbeeld met een energiebesparingsonderzoek, 
een energie audit (EED) en energiemonitoring. Of 
met  energiebesparende producten en advies over 
 subsidies. 
Onze leveranciers zijn Signify, Tenten Solar, INNAX en 
Hellemans Consultancy. Kies je voor een van hen, dan 
ben je zeker van de juiste prijs en kwaliteit.

Neem contact op
Wil jouw zorgorganisatie (meer) energie besparen of 
kiezen voor duurzame oplossingen? Heb je vragen? 
Neem contact op met:

David Hoorn
Inkoper/productmanager Energie

06 52 75 28 84
energie@intrakoop.nl
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