
Waarom 
Onze Zorg is Opgewekt

Dat verduurzamen nodig is, weten we allemaal. 
Onze Zorg is Opgewekt werkt met een 
integrale aanpak, neemt drempels weg voor 
opdrachtgevers en maakt van verduurzaming 
een (gezamenlijk) feestje.

We zijn gespecialiseerd

Onze Zorg is Opgewekt werkt samen met 
zorginstellingen aan betere zorg om lagere 
energielasten te realiseren. Maar even 
belangrijk vinden we de bewustmaking van 
bewoners en medewerkers om draagvlak te 
creëren en verduurzaming te versnellen.

Aanpak

Graag denken we met je mee wat de meest optimale vorm van verduurzaming is
voor jouw locatie. Qua techniek betreft dit: gas- en/of energie besparen, ventileren 
of zelf groen opwekken. Onderstaande modules kunnen afzonderlijk of stapsgewijs
afgenomen worden.

               Locatieanalyse (nulmeting)

We brengen de huidige situatie in kaart. Hiervoor 
analyseren we de schil van het gebouw, het  
binnenklimaat en energie-en warmteverbruik. We 
beoordelen aan welke wettelijke verplichtingen 
de locatie moet voldoen, waaronder EML 
maatregelen en de EED auditplicht.

        Advies, Beleid & Besluitvorming

Voor zowel technische, strategische als 
praktische vraagstukken geven we advies. 
Duurzaam Exploitatieplan (TCO benadering), een 
op maat geschreven plan dat inzicht geeft in de 
verduurzamingsinvestering, met alle 
bijbehorende kosten.

                Regie & Realisatie

Door onze ruime ervaring als 
verduurzamingspartner in de zorg weten wij dat 
afstemming, communicatie en planning erg 
belangrijk zijn. Dit nemen we mee in het gehele 
traject.  We zorgen voor tussentijdse controles, 
keuringen en een veilige oplevering. Zo hebben 
jullie maar één aanspreekpunt en zijn jullie 
verzekerd van hoogwaardige kwaliteit. 

                 Beheer & Service

Na realisatie bieden we verschillende 
mogelijkheden voor onderhoud, verzekering, 
monitoring op afstand om storingen te verhelpen.

                Bewustmaking

Met onze bewustmakingsprogramma’s zorgen we 
voor betrokkenheid van cliënten en medewerkers. 
Hiervoor hebben we verschillende programma’s 
met workshops en activiteiten, natuurlijk 
aangepast op de doelgroep.
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Een quote van één van onze tevreden klanten:

“De verduurzaming is zo’n groot succes dat we hebben besloten om nog 
meer locaties te verduurzamen. Door deze energiebesparing hebben we 

14 nieuwe fte’s kunnen inzetten voor de dagelijkse zorg.”

— Wim Kos—
voorzitter van de Raad van Bestuur ASVZ
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