
ZonOpZorg 
EEN BETER KLIMAAT BEGINT OP UW DAK

Zonne-energie opwekken, dat wil iedereen! Als u 
over een groot dak beschikt, kunt u energie 
genereren, letterlijk en figuurlijk. Toch is het voor 
zorginstellingen economisch vaak niet aan-
trekkelijk om zelf zonnepanelen te plaatsen. Met 
ZonOpZorg is het wel mogelijk om zonnepanelen 
op uw dak te krijgen, zonder dat u zelf hoeft te 
investeren! Alleen uw dak is nodig en u draagt 
meteen bij aan het voorkomen van klimaat-
verandering. 

ZonOpZorg maakt het mogelijk dat anderen, zoals 
bewoners, hun familie, het personeel, de buurt, via 
crowdfunding investeren in de zonnepanelen op 
uw dak. Zij ontvangen daarmee een rendement 
van 3 tot 5,5% per jaar op hun investering en 
krijgen bovendien hun inleg na 15 jaar weer terug.  

Uw instelling wekt  met de zonnepanelen (een 
deel van) de energiebehoefte op met zon. 
Daarmee bespaart u op uw elektriciteitsrekening, 
verbetert u uw energielabel en heeft u meer geld 
over voor de zorg voor uw bewoners, zonder dat u 
zelf hoeft te investeren.  

ZonOpZorg zal dit najaar subsidie aanvragen. 
Daarvoor is inschrijving op korte termijn nodig. Als 
de SDE+ subsidie is toegekend, starten we een 
crowdfundingsactie voor de investering. Zodra er 
genoeg geld is opgehaald, komen we de 
zonnepanelen leggen en profiteert u van 
goedkope én duurzame elektriciteit.  

Afgelopen najaarsronde zijn maar liefst 20 
zorgorganisaties het ZonOpZorg traject ingegaan! 
ZonOpZorg heeft eerder succesvol samengewerkt 
met woningcoöperatie Habion. Zij hebben nu op 
vier gebouwen 1592 zonnepanelen liggen en er 
waren meer dan 650 investeerders betrokken. 

Wil u ook Zon op Zorg? Wij bekijken graag of uw 
pand geschikt is. Meld u snel aan, zeker vóór 20 
september en we gaan voor u aan de slag. 
 
Christiaan Kuipers - projectleider ZonOpZorg  
christiaan.kuipers@urgenda.nl of 06 28 23 09 32 

ZonOpZorg is een initiatief van Stichting Urgenda en 
het crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen. 

ZONOPZORG IN HET KORT 

uw zorginstelling betaalt niks, en bespaart 
wel; 

uw zorginstelling wordt duurzamer én 
heeft meer te besteden voor de dagelijkse 
zorg; 

u geeft anderen, zoals (familie van) 
bewoners, personeel en mensen uit de 
buurt, de kans op een aantrekkelijk 
rendement van 3 tot 5,5% op hun 
investering; 

u hoeft niks te doen, en wij helpen u om 
uw omgeving meer te betrekken bij uw 
zorginstelling via dit project; 

u wordt volledig ontzorgd en alles telt mee 
voor het verbeteren van uw energielabel.

Meer informatie vindt u op zonopzorg.nl  
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