
 

De EnergieStrijd 
SPEEL DE WEDSTRIJD VOOR EEN BETER KLIMAAT 

Geld verdienen en verduurzamen tegelijkertijd, dat wil 
iedereen! En dat kan met de EnergieStrijd letterlijk en 
figuurlijk. Zorgorganisaties strijden om de laagste 
energierekening tijdens de drie koude winter- 
maanden.  In de voorgaande wedstrijden bleken 
organisaties per locatie wel 5.000 tot 12.000 euro te 
besparen met behoud van comfort. Meedoen is niet 
alleen financieel interessant, het biedt u ook hand- 
vatten om verder te verduurzamen. En u draagt bij aan 
het stoppen van klimaatverandering. 

 

Tijdens de EnergieStrijd gaan zorgorganisaties de 
uitdaging aan om per locatie zoveel mogelijk te 
besparen. Zo wordt er gekeken naar het gedrag en 
bewustwording, komt de CV-dokter langs om technische 
installaties te optimaliseren, wordt er gekeken hoe op 
een manier extra duurzame energie door bewoners kan 
worden opgewekt.  

Hierdoor bespaart uw instelling op de gas- en 
elektriciteitsrekening en heeft u meer geld over voor  nog 
meer duurzame maatregelen en ook voor de zorg voor 
uw bewoners.  

Het deelnamebedrag van 4.000 euro per locatie is  
gemiddeld na twee maanden terugverdiend. Daarna 
levert de EnergieStrijd uw organisatie geld op. Ook   
worden er leuke activiteiten voor bewoners 
georganiseerd.  
 

 

 

 

Onze laatste winnaar bespaarde maar liefst 55% op de 
energierekening. Dat was omgerekend zo'n 20.000 euro 
oftewel 286 euro per bewoner. En het winnende zorghuis 
wordt ook nog getrakteerd op het Lentebal: een 
fantastisch feest voor alle bewoners.   

Meer dan 60 zorghuizen door heel Nederland hebben 
inmiddels meegedaan. Bekijk hier wat voor energie het 
zorghuizen verder heeft opgeleverd! 

Wilt u ook meedoen aan de EnergieStrijd die in 
december dit jaar start? Meldt u snel aan en in ieder geval 
vóór 20 september. 

Christiaan Kuipers - projectleider EnergieStrijd  
christiaan.kuipers@urgenda.nl of 06 28 23 09 32 

De EnergieStrijd is een initiatief van Stichting Urgenda, 
gebaseerd op het idee van Meneer de Leeuw. 

 

ENERGIESTRIJD IN HET KORT: 
  uw zorginstelling bespaart op energie tijdens 
de drie wintermaanden op een leuke manier 
en met behoud van comfort; 

  uw zorginstelling wordt duurzamer én heeft 
meer te besteden voor de dagelijkse zorg of 
verdere duurzame maatregelen; 

  de gedragsveranderingen blijken vaak 
structureel te zijn zodat u hier blijvend 
(financieel) van profiteert; 

  er worden leuke activiteiten georganiseerd 
voor uw bewoners en u maakt kans op hét 
Lentebal. 

https://youtu.be/8XzFTixMrMk
mailto:christiaan.kuipers@urgenda.nl

