Heb jij al ingetekend op de gratis
energiescans?
Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg
voor mensen, ook voor het klimaat. Twee jaar geleden
ondertekenden het beleidsdomein WVG, de koepelorganisaties en
het Vlaams Energiebedrijf (VEB) het klimaatengagement. Daarin
beloven ze onder andere 2,09 procent energie te besparen per
jaar, nieuwbouw bijna energieneutraal te maken en gratis
energiescans aan te bieden aan zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Met die scans krijgen voorzieningen een gedetailleerd zicht op hun
energieverbruik en een overzicht van relevante
energiebesparende maatregelen. Voor investeringen met een
terugverdientijd van langer dan vijf jaar kunnen ze via het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
(VIPA) klimaatsubsidies aanvragen.
Ook heel wat leden van het Vlaams Welzijnsverbond lieten
intussen een energiescan uitvoeren. Johan Van Hoof,
diensthoofd Facilitair Beheer & Aankoop en
preventieadviseur van MFC Ten Dries in Landegem, is
tevreden over de samenwerking: ‘We waren bij MFC Ten
Dries bij de eersten die intekenden op de energiescans. Het was in
het begin wat zoeken – ieder nieuw systeem kent z’n
kinderziektes. Je moet ook best veel gegevens opzoeken en
invoeren op een online platform. Maar zodra je die fase voorbij
bent, gaat het vlot.’
‘We hebben een energiescan laten uitvoeren in twee van onze
gebouwen. We hebben nog plannen om een deel van de site te
verbouwen, dus daarvoor had een scan nu weinig zin. Voor beide
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gebouwen samen werden ons uiteindelijk zes energiebesparende
maatregelen aangeraden, die we nu stelselmatig aan het uitvoeren
zijn. Zo hebben we al een cv-installatie laten vernieuwen en gaan
we nu de verlichting in een deel van ons hoofdgebouw aanpakken.
Voor een aantal renovaties hebben we bij VIPA subsidies
aangevraagd en ook dat ging zonder problemen. Ze spelen kort op
de bal.’
‘Of we verrast waren door de resultaten van de scans? Niet echt.
We probeerden sowieso al zo energiezuinig mogelijk te
verwarmen, hadden al extra geïsoleerd … Maar de scans brengen
alles gedetailleerd in kaart en het voordeel is dat je daar niet eens
voor hoeft te betalen. Zeker voor kleinere voorzieningen is dat
mooi meegenomen.’
‘Het enige wat ik handiger zou vinden, is één aanspreekpunt
binnen het VEB voor je globale dossier. Nu kom je per onderdeel
bij iemand anders terecht, al krijg je iedereen wel makkelijk te
pakken. Ook het feit dat twee diensten betrokken zijn – de scans
gaan via het VEB en de subsidies via VIPA – zorgt ervoor dat het
soms wat verwarrend wordt of je weleens dubbel werk moet
leveren.’

Je kan nog steeds energiescans aanvragen via deze link. Er loopt
momenteel ook een subsidieoproep voor organisaties die een
energiescan lieten uitvoeren.

Bron: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/heb-jij-alingetekend-op-de-gratis-energiescans
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