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UITNODIGING
28 maart 2019

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen maanden vond de zogenaamde “Energiestrijd Zorghuizen” plaats. In 1
winterseizoen slaagden we erin om gemiddeld 10 à 15.000 euro te besparen, zonder
noemenswaardige investeringen. Beter inregelen en gedragsverandering levert de
meeste winst. De Energiestrijd is in de afgelopen jaren een beproefde, leuke en
bewezen manier geweest voor zorghuizen om zonder voorinvestering het
energieverbruik met zo’n 10-15% te reduceren. Behalve dat zorghuizen hiermee
jaarlijks duizenden euro’s kunnen besparen scheelt dit ook veel CO₂ uitstoot. De
vonnissen van de rechters in onze Klimaatzaak vereisen van het kabinet dat ze 25%
CO₂ moeten reduceren in 2020 t.o.v. 1990. Het Kabinet vindt dat moeilijk en wij
reiken ze graag de hand. De Energiestrijd is een van de maatregelen die het komend
jaar kan leiden tot relatief snel en veel CO₂-reductie. We willen dit voorstellen aan
het kabinet, wellicht dat de overheid ieder zorghuis een voucher kan geven of op een
andere manier kan ondersteunen om dit een landelijk initiatief te maken.

Op 28 maart vindt de prijsuitreiking van de Energiestrijd plaats. Dit Lentebal, het
hoogtepunt van de Energiestrijd, wordt georganiseerd bij het winnende zorghuis.
Media, directie, bestuurders van de deelnemende zorghuizen, medewerkers,
energiecaptains van de andere zorghuizen komen samen op het Lentebal en de
prijzen worden uitgereikt in verschillende categorieën. Er wordt gedanst en gefeest
op de lievelingsmuziek van de bewoners.

Wij nodigen u hierbij uit om in de middag van 28 maart aanwezig te zijn, zie
onderstaand de uitnodiging. Naast de prijsuitreiking willen we ook gezamenlijk aan
de overheid een plan overhandigen om volgend jaar in alle zorghuizen zo’n
besparingsoffensief te doen en daarmee mee te helpen de 25% reductie in 2020 te
halen. Er zijn 40 van dit soort maatregelen nodig om het vonnis te halen. We
lanceerden er al een aantal en zouden het een mooi idee vinden als ook de
zorgorganisaties mee willen doen.

We willen een bord maken met daarop dit plan en de logo’s van ondersteunende
partijen, zoals we eerder met 170 woningcorporaties een andere maatregel
hebben geïnitieerd. Als u het initiatief ondersteunt kost dat niets en het verplicht
u ook nergens toe. Hopelijk gaat het wel iets opleveren! Mochten u dit initiatief
willen ondersteunen, kunt u dan komende week het logo van jullie
zorgorganisatie naar ons e-mailen? Dat kan ook als u 28 maart niet aanwezig kunt
zijn.
Voor aanmelding van 28 maart en het sturen van uw logo kunt u mailen naar:
Christiaan.Kuipers@urgenda.nl. U ontvangt dan spoedig de definitieve locatie (bij de
winnaar) en alle laatste informatie.
Aan het toesturen van het logo zit geen enkele verplichting, hetgeen alleen inhoudt dat
u graag samen wilt verduurzamen.

Tot de 28e!

Hartelijke groet,
Namens het Energiestrijd-team,
Marjan Minnesma

p.s. Wij benaderen u aangezien wij in het heden of verleden contact hebben gehad
rondom zorgprojecten van Urgenda. Mocht u niet meer benaderd willen worden over
dergelijke acties of initiatieven van ons, dan vernemen wij dat graag door het sturen
van een e-mail.

Graag tot 28 maart 2019
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