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L a Forêt de soignes
Clinique psychiatrique

scheutBos
Geriatrisch centr(um)e Gériatrique
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na het succes van het project in 2016 
heeft de Brusselse confederatie voor 
social-Profit ondernemingen (BcsPo) een 
oproep tot kandidatuurstelling gelanceerd 
voor de ziekenhuizen en rusthuizen van 
het Brussels hoofdstedelijk gewest. dit 
project, ondersteund door Leefmilieu 
Brussel, heeft als doel gratis begeleiding 
te bieden bij het rationeel energiegebruik, 
dat gericht is op een kwantitatief verlaagd 
energiegebruik (verwarming, elektriciteit, 
water) en op kwalitatief gebied bedoeld 
is om een beheersbeleid voor duurzaam 
energieverbruik te ontwikkelen. het 
geriatrisch centrum scheutbos maakt deel 
uit van de 8 geselecteerde instellingen.

inderdaad, het is vandaag dat de economische en 
politieke wereld moet handelen in het vooruitzicht 
van de demografische groei gekoppeld aan de 
progressieve vermindering van de energiebronnen en de 
klimaatverandering. Maar energiebesparing is een zaak van 
iedereen want we weten dat sedert 1990 de energiefactuur 
per gezin meer dan verdubbeld is !  

de globale begeleiding, voorgesteld door het BcssPo, 
gebeurt op een gestructureerde manier met ondersteuning 
van een « energy advisor ». deze persoon zal permanent in 
contact staan met de verantwoordelijke voor energie, Mr 
Koen Vanderborght, die als taak heeft het verbruik te kennen 
en op te volgen en een beleid voor duurzaam energieverbruik 
zal ontwikkelen. teneinde dit alles te verwezenlijken zal hij 
beroep kunnen doen op het ecoteam, samengesteld uit leden 
met verschillende profielen (nadia, rachid, Mohammed, 

Le Scheutbos, pilootproject in het kader van 
rationeel energiegebruik.
 

eddy, Pascale, Koen, Peter d., Jeanne-Marie, Vicky, 
Jessica, Peter e., inès en Martine). deze werkgroep zal op 
geregelde tijdstippen samenkomen teneinde het volgende 
te organiseren : 
1. de diagnose van scheutbos : wat verbruiken we momenteel ? 

Wat is de motivatie van het personeel tegenover de 
uitdagingen op gebied van energieverbruik ? 

2. brainstorming over de aan te reiken oplossingen 
en toepassingsmogelijkheden van de gerealiseerde 
besparingen

3. beslissingen over de te nemen maatregelen. 

het project wordt toegespitst op 4 geplande vergaderingen 
tot april 2018 waar een concreet actieplan zal onthuld 
worden om resultaten te bieden tegen maart 2019. 

overtuigd van de voordelen van een plan voor rationeel 
energiegebruik, neemt de directie actief deel aan dit project 
en biedt haar ondersteuning waar nodig. 

Een enquête over energie zal binnenkort aan iedereen 
overgemaakt worden ! Wij nodigen u ten zeerste uit 
hieraan deel te nemen !   


