Klantengetuigenis

K.O.R. Turnhout
“Flexibel gebruikmaken van multidisciplinaire competenties:
energie-audit verhoogt comfort van gebruikers.”

De vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout overkoepelt maar liefst 12 scholen:
9 basis- en 3 secundaire scholen, waarvan 1 ASO en 2 TSO scholen. Samen zijn ze
goed voor een kleine 600 werknemers. Coördinerend preventieadviseur van de
gemeenschappelijke preventiedienst en Bouwadviseur Guy Lenaerts kan de ondersteuning van een externe preventiedienst als Groep IDEWE dan ook goed gebruiken.
“In elke school is er ook lokaal een preventieadviseur aanwezig, maar dat is meestal
een leerkracht die 2 lesuren per week wordt vrijgesteld om die taak op zich te
nemen. Vooral de multidisciplinaire competenties van Groep IDEWE zijn daarom
een meerwaarde voor ons. Daar kunnen we bovendien op een flexibele manier een
beroep op doen.”

Efficiënt gebruikmaken van expertise
“Naast het verplichte medische toezicht, proberen we zo efficiënt mogelijk gebruik te
maken van de andere expertises van Groep IDEWE. Zo organiseerden ze voor ons
opleidingen over ergonomie, EHBO en voedselhygiëne, en doet de arbeidsgeneesheer
regelmatig een rondgang in de verschillende scholen om de risico’s ter plaatse te
identificeren. Op die manier kwamen we op het idee om nog een stap verder te gaan en
Groep IDEWE een energie-audit van alle schoolgebouwen te laten uitvoeren. Dat kon
binnen ons raamcontract, dat ons recht geeft op een brede ondersteuning voor een
bepaald aantal halve dagen op basis van het aantal werknemers. We wisten bovendien
dat Groep IDEWE er de nodige kennis voor in huis had.”

Masterplan op lange termijn
De meest evidente doelstelling van zo’n energie-audit is natuurlijk het beperken van
energiekosten. “Die nemen een serieuze hap uit de algemene werkingsmiddelen van onze
scholen, dus is het belangrijk om ze onder controle te houden. Tijdens de audit werd er
bovendien gekeken naar het comfort van de gebruikers en naar de toekomst, in functie
van gebouwouderdom en leefbaarheid. Er werd daarom bekeken of een investering nog
de moeite zou lonen op lange termijn, rekening houdend met de strengere eisen en
normen op het vlak van veiligheid en binnencomfort.
Er werden adviezen geformuleerd rond verschillende aspecten: het gebouw, de installaties, maar ook het beleid en het gedrag van de gebruikers met betrekking tot de verlichting, verluchting en verwarming van het gebouw.”

Gefaseerde aanpak
Samen met Liesbeth Reekmans, architect en energiedeskundige bij Groep IDEWE, ging
Guy Lenaerts aan de slag om in een eerste fase de nodige informatie te verzamelen. “We
installeerden onder meer een loggersysteem waarmee we doorlopende temperatuurmetingen uitvoerden. Zo kregen we een idee van de temperatuurevolutie overdag, ’s
nachts en tijdens de weekends in bepaalde ruimtes. Dat liet ons ook toe om conclusies te
trekken over technische aspecten, zoals tijdsklokken, weerstations, temperatuursvoelers
en opwarmtijden van het gebouw, maar ook over attitudes met betrekking tot energiezuinigheid op de werkvloer.
Daarnaast werden er thermografische metingen uitgevoerd met een infraroodcamera.
Daarmee kan je de warmtedoorlaatbaarheid of isolatiewaarde van de bouwschil en van
bouwtechnieken bepalen. Groep IDEWE stelde een energieboekhouding op die duidelijk
maakte op welke plaatsen er veel energie nodig was om een minimum aan comfort te
creëren. Tot slot gaven ze ons niet alleen advies over de aanpassingen die nodig waren op
gedragsmatig vlak, maar ook over de nodige technische en bouwkundige
energie-investeringen.”
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“Wij willen jongeren kansen
bieden om zich zo volledig
mogelijk te ontplooien: dit is een
groeiproces van elk individu
maar het gebeurt in dialoog en
samenleven met anderen..”
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Oplossingen volgens prioriteit
Om budgettaire redenen konden die adviezen helaas niet allemaal tegelijkertijd worden
toegepast. Daarom werd er telkens een bepaalde prioriteit aan gekoppeld. “Als school zijn
we afhankelijk van subsidies. Daarom kenden we prioriteiten toe op basis van urgentie.
Zowel energetische criteria als het comfortgevoel van leerkrachten en leerlingen speelden
daarbij een rol. Die prioriteitenanalyse laat ons toe om project per project te bekijken en
geleidelijk aan verbeteringen door te voeren die ook het welzijn van het personeel ten
goede komen.”
“Dankzij deze audit is de aandacht voor energiezuinige projecten in de scholen gegroeid.
Niet alleen de gebouwbeheerder, maar ook de verschillende verantwoordelijken –
directies en beleid – samen met de gebruikers begrijpen nu veel beter het belang van
verantwoord energiegebruik.”
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