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Nog een dilemma

Zonnepanelen op een

niet-biologische

varkenshouderij.

Zou u dat financieren, 

als u een ‘duurzame

bank’ was?
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Kwaliteit van leven

“De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven 

te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk 

een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee 

op de gezondheid van mensen. 

Het is onze verantwoordelijkheid om deze 

vicieuze cirkel te doorbreken”, 

zo stelt kwartiermaker duurzame zorg Cathy van Beek. 
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STELLING

Ik geef mijn geld liever uit aan personeel dan aan het 

verduurzamen van onze gebouwen.
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Samen versnellen we de verandering
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TNO:

Zorgsector laat

100 miljoen Euro per jaar

liggen aan energiebesparing
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TNO:

= 2.000 fte meer handen aan het bed





35% = > A label

51% < D label

Zorgvastgoed maatschappelijk relevant
2

… met grote energie uitdaging

14% = B/C
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Energieverbruik zorgvastgoed

98%

Energiekosten% zorgsector: 

2% 

Overige
kosten

10%

90%

Zorgsector 10% van de 
Nederlandse 

energieconcumptie

Bron: TNO

Overige

sectoren



11

STELLING

De doelstelling ‘2050 energieneutraal’ 

betekent dat 

zorgpanden die vanaf 2020 nieuw worden 

gebouwd energieneutraal moeten worden 

opgeleverd. 
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Hoe kan duurzaam zorgvastgoed

worden gerealiseerd?



Samenwerkingsoptie I
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Financiering met 

groene rentekorting

Groenverklaring

‘Duurzaam Bouwen’

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8Y37mY7LAhXGwA4KHcnKBv4QjRwIBw&url=http://www.duurzaamvastgoed.com/begrotingsakkoord-2013-aanleiding-tot-tijdelijk-opschorten-handel-in-aandelen-triodos-groenfonds-en-triodos-cultuurfonds&psig=AFQjCNFbcRncLGJaT6s03CjSfuW44ZsqOA&ust=1456327784192591


2015: Eerste groenverklaringen Duurzaam Bouwen in de Care
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Bouwkosten

Zorgvastgoed
+ Extra investeringen

voor groenverklaring

In % van de 

investering

# 1: RENOVATIE

6.500.000 0 0%

# 2: NIEUWBOUW

4.900.000 385.000 8%

# 3: NIEUWBOUW +  

RENOVATIE 8.600.000 410.000 5%

Groenverklaring vergt marginale extra investeringen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8Y37mY7LAhXGwA4KHcnKBv4QjRwIBw&url=http://www.duurzaamvastgoed.com/begrotingsakkoord-2013-aanleiding-tot-tijdelijk-opschorten-handel-in-aandelen-triodos-groenfonds-en-triodos-cultuurfonds&psig=AFQjCNFbcRncLGJaT6s03CjSfuW44ZsqOA&ust=1456327784192591
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8Y37mY7LAhXGwA4KHcnKBv4QjRwIBw&url=http://www.duurzaamvastgoed.com/begrotingsakkoord-2013-aanleiding-tot-tijdelijk-opschorten-handel-in-aandelen-triodos-groenfonds-en-triodos-cultuurfonds&psig=AFQjCNFbcRncLGJaT6s03CjSfuW44ZsqOA&ust=1456327784192591


Samenwerkingsoptie II
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Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 

Investering

in Zon en 

Led

SDE subsidie

aanvraag

Besparings-

potentieel

Total Cost 

of 

Ownership

Impact

Grote 

Gehandicaptenzorg-

organisatie

- Zon en Led

- 8 panden

EUR

4,1miljoen

EUR 

1,4 miljoen

4,2 MWh

2,2 MWh

= 47%!

-26%

Bron: SlimOpgewekt

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh8Y37mY7LAhXGwA4KHcnKBv4QjRwIBw&url=http://www.duurzaamvastgoed.com/begrotingsakkoord-2013-aanleiding-tot-tijdelijk-opschorten-handel-in-aandelen-triodos-groenfonds-en-triodos-cultuurfonds&psig=AFQjCNFbcRncLGJaT6s03CjSfuW44ZsqOA&ust=1456327784192591


16

Hoe onbetaalbare zorg duurzaam rendeert

door een duurzame samenwerking 

tussen zorgorganisatie en bankier



Sander Kooiman         Hans van Eijkelenburg

senior relatie manager  senior banker

17

Meer weten over financieren van menswaardige zorg? 

Het Zorg & Welzijn team staat voor u klaar!

www.triodos.nl

www.facebook.com/triodos.nl

www.youtube.com/triodos(banknl)

www.twitter.com/triodos.nl
Utrechtseweg 44

3704 EC Zeist

Aafke Zwart

senior relatie manager



De rol van geld in positieve verandering

Geld is …


