Contact
Kosten
Energie en gas binnen De Twentse Zorgcentra
wordt centraal ingekocht. Door het op grote
schaal centraal inkopen van energie en gas
kunnen gunstige tariefafspraken worden
gemaakt met de leveranciers. Energiekosten
worden ook centraal gebudgetteerd. Groepen
hebben geen keuze in een leverancier voor
elektra, gas of drinkwater.

Hulp of instructie?
Onze gebouwen worden voorzien van steeds
duurzamere installaties. Deze installaties
zijn gebaseerd op de nieuwste technische
ontwikkelingen.
De bediening van deze installaties wijkt
soms af van de bediening van de bekende
traditionele installaties. Het kan daardoor
zijn dat je voor de bediening hulp of enige
instructie nodig hebt. Wij helpen daarbij
graag!

Tips?
Heb je een origineel idee waarmee energie
bespaard kan worden? Technisch idee of een
gebruikstip, groot of klein effect? Alle ideeën
zijn welkom!

Heb je vragen of twijfel je? Neem dan contact
met ons op. Heb je ideeën hoe dingen beter
kunnen? We gaan graag met je in gesprek!
Je kunt hiervoor contact opnemen met het
Facilitair Meldpunt of met de Coördinator
Gebouw en Techniek van je regio.

FACILITAIR MELDPUNT
E. facilitair.meldpunt@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 5000

Secretariaat Facilitair Bedrijf
E. secretariaatfb@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 4101

LOSSER
Herman Nijhuis
E. herman.nijhuis@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 4176

ENSCHEDE
Hans Quaink
E. hans.quaink@detwentsezorgcentra.nl
T. 088 430 4184

ALMELO
Arjan Holtkamp
E. arjan.holtkamp@detwentsezorgcentra.nl
T. 06 4135 1359

www.detwentsezorgcentra.nl

Een gezamenlijke
verantwoordelijkheid

Duurzaam met Energie

Duurzaam met energie
De Twentse Zorgcentra
Bij De Twentse Zorgcentra wordt veel energie
-gas, elektra en water- verbruikt.
Samen zorgen we ervoor dat we zo duurzaam
mogelijk omgaan met energieverbruik:

Facilitair Bedrijf
•	Inkopen van (groene) energie tegen de beste
prijs en de beste voorwaarden.
•	Afstemming met energieleveranciers.
•	Monitoring van energieverbruik.
•	Controle energiefacturen en
eindafrekeningen.
•	Verduurzaming van installaties en
gebouwen.
•	Zorgen voor goed onderhoud en een
optimale werking van de technische
installaties.
•	Prestaties van de technische installaties
aanpassen aan het seizoen.
•	Gebruikers instrueren over de werking van
(nieuwe) technische installaties.
•	Inzetten energieadviseurs voor betere
prestaties.
•	Onderzoeken mogelijkheden van energieopwekking.
•	Continu aansluiten bij (nieuwe) wetgeving
met betrekking tot energiebesparingen.

Groepen
•	Zet verlichting uit wanneer deze niet nodig is.
•	Zet apparaten uit wanneer deze niet nodig
zijn.

•	Sluit waar mogelijk ramen en deuren.
•	Gebruik een thermostaatknop van een
radiator niet als aan/uitknop, maar stel deze
in op het gewenste niveau.
•	Wordt een ruimte voor langere tijd verlaten?
Zet de verwarming of airconditioning laag, of
zelfs uit.
•	Ventileer op de juiste wijze: zet
ventilatieroosters waar mogelijk (permanent)
open. Zo kan de lucht verversen, en wordt
het binnenklimaat niet te vochtig. Dit leidt
tot een prettiger binnenklimaat en lagere
stookkosten.
•	Luchten hoeft niet lang te duren, dagelijks
15-30 minuten is voldoende.
•	Zet bij het luchten de verwarming of
airconditioning laag, of zelfs uit.

•	Hou de warmte buiten door deuren en ramen
zoveel mogelijk gesloten te houden. Sluit
rolluiken en gordijnen, en draai zonwering zo
laag mogelijk.
•	Airco aan? Sluit ramen en deuren!
•	Koel slapen: zet een airco pas enige uren
voordat een cliënt naar bed gaat aan. Zet de
airco uit wanneer de cliënt naar bed gaat.
Dit slaapt rustiger en bespaart energie. Met
gesloten ramen en deuren blijft de kamer
koel tot de volgende ochtend.
•	Zet waterkranen niet maximaal open, maar
zo ver als nodig of wenselijk. Laat een kraan
niet onnodig open staan.
•	Lekkende kraan, continu doorspoelend toilet
of kierende deuren? Meld het bij het Facilitair
Meldpunt.

