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F
olkert Brouwers wijst
naar boven, naar de
eerste verdieping van
het grote ziekenhuisge-
bouw. Daar zit een nieu-

we gevel met een manshoog raam.
Er is driedubbel glas gebruikt, waar-
door er in de winter geen warmte
naar buiten lekt en de zonnestralen
in de zomer zo goed worden getem-
perd dat zonnewering niet meer
nodig is om te voorkomen dat het
binnen te warm wordt, legt Brou-
wers uit.

Dan wijst de directeur Bedrijf &
Gebouwen van Nij Smellinghe naar
de gevel van de begane grond. Die is
nog niet vervangen en is pakweg
veertig á vijftig jaar oud. De ramen
zijn kleiner, het glas is dunner en
voor ieder raam hangt een zonne-
scherm. ,,In 2024 of ’25 wordt deze
gevel ook vervangen. Dan is het
helemaal onderhoudsvrij. Je hoeft
het alleen nog maar af en toe
schoon te maken”, zegt Brouwers
tevreden.

In Nij Smellinghe wordt sinds
een paar jaar behoorlijk gebouwd.
Het ruim vijftig jaar oude zieken-
huis, dat 224 bedden en grofweg
1600 medewerkers telt, wordt tege-
lijk verduurzaamd. Daarnaast ont-
staat er ruimte voor nieuwbouw.
Afgelopen oktober werd een aan het
ziekenhuis gebouwde schoollocatie
van ROC Friese Poort geopend.

Het is allemaal onderdeel van
een plan om het ziekenhuis zo
toekomstbestendig mogelijk te
maken. Want de uitdagingen zijn
groot. Er is een krappe arbeids-
markt, de energieprijzen zijn hard
gestegen en de zorgkosten lopen op.
Nij Smellinghe maakte daarom een
jaar of vijf geleden al een plan voor
de lange termijn, vertelt Brouwers

in zijn kantoor, dat volhangt met
bouwplannen en plattegronden.
,,Daarbij kijken we heel goed naar
de ruimte die we hebben, en stellen
we onszelf bijvoorbeeld de vraag:
hebben we al die vierkante meters
nodig of kan het compacter? En wat
kunnen we doen om te besparen?”

Besparing van 74 procent
Eén zo’n besparing zit in de nieuwe
gevels die het ziekenhuis aanbrengt.
Onderhoudsvrij en met driedubbel
glas. In een flink deel van het zie-
kenhuis zijn deze nieuwe, dikke
gevels inmiddels aangebracht. ,,Die
is vele malen duurzamer. We bespa-
ren nu al veel en gaan er straks, als
alles klaar is, 74 procent energie
mee besparen”, zegt Brouwers.

En daar blijft het niet bij. Nij
Smellinghe wil in 2030 energieposi-
tief zijn en beschikt inmiddels over
negenduizend zonnepanelen. De
komende jaren zal dat aantal waar-

schijnlijk groeien naar ergens tus-
sen de vijftien- en zestienduizend.
Daarnaast onderzoekt het zieken-
huis wat waterstof kan betekenen
en maakt het al gebruik van Warm-
te Koude Opslag (WKO), waarmee in
de grond opgeslagen warmte en
koude worden gebruikt om het
gebouw in de zomer af te koelen en
in de winter te verwarmen. Het
gebruik van WKO wordt nog flink
uitgebreid, aldus Brouwers. ,,Dat is
een mooie duurzame oplossing. En
het behaaglijk houden van de ruim-
tes gaat ons daarmee straks veel
beter lukken. En dat tegen lagere
kosten.”

Een flinke uitdaging blijft om
over voldoende elektriciteit te be-
schikken. Een ziekenhuis draait
altijd door, is 24 uur per dag be-
mand en beschikt over veel levens-
reddende, maar energie slurpende
apparatuur. Kan men op een zonni-
ge zomerse dag rekenen op de zon-
nepanelen, dat lukt niet tijdens
grijze herfst- en winterdagen. ,,We
zullen ook windenergie nodig heb-
ben. We hebben al geprobeerd om
als Friese Ziekenhuizen energie in
te kopen bij Windpark Friesland.
Helaas was het Windpark daar toen
nog niet klaar voor.”

Een andere optie is gebruik ma-
ken van batterijen waarop de door
de zonnepanelen opgewekte elektri-
citeit kan worden opgeslagen. ,,We
kijken heel nadrukkelijk hoe het
ervoor staat met de batterijtech-
niek. Als die goed genoeg is, willen
we daar als ziekenhuis graag bij
zijn”, aldus Brouwers.

Prettiger omgeving
De directeur twijfelt er niet aan: de
toekomst is groen en duurzaam
voor Nij Smellinghe. Ergens in het

grote gebouw loopt hij naar een
wasbak en draait de kraan open. Er
zit een perlator op, waardoor de
waterstroom wordt gedoseerd. ,,Dat
idee komt van onze medewerkers.
Zo’n kleine aanpassing levert ook
een mooie besparing op. Dan komt
er geen acht liter water per minuut
uit, maar de helft. Dat lijkt mis-
schien klein, maar doe je dat bij
alle kranen, dan scheelt dat 20.000
liter per dag.”

Brouwers is ervan overtuigd dat
alle aanpassingen gezamenlijk goed
zijn voor zowel de patiënten als de
medewerkers. Zeker als de tempe-
ratuur in de zomer de dertig graden
voorbij gaat en het buiten snikheet
is. ,,Dan is het ziekenhuis qua tem-
peratuur prettiger om te verblijven
dan het vroeger was”, zegt hij. ,,En
die manshoge ramen helpen even-

eens. Door het driedubbele glas
komt er niet veel extra warmte
binnen. Maar we hebben wel meer
licht, waardoor onze medewerkers
een beter dag-nacht ritme krijgen.”

De investeringen besparen ook
veel geld. Nij Smellinghe zag de
energiekosten de afgelopen ander-
half jaar oplopen richting de 1,5
miljoen euro, vertelt Brouwers.
,,Hadden we de zonnepanelen niet
al gehad, dan zou het richting de 2
miljoen gaan. Een paar jaar geleden
zaten we nog fors onder de miljoen.
Het geld dat we nu besparen kun-
nen we voor de zorg gebruiken.”

Brouwers loopt verder door het
ziekenhuis. Langs de wasruimte,
door het restaurant en een werkca-
fé, om uit te komen in een vorig
jaar geopend auditorium dat door
de opzet doet denken aan een colle-
geruimte. De ruimte wordt gebruikt
voor workshops, symposiums en
colleges. En het is zo gebouwd dat
het demontabel is, legt de directeur
Bedrijf & Gebouwen uit. Dat bete-
kent dat als het ooit wordt afgebro-
ken, het elders met dezelfde grond-
stoffen weer opgebouwd kan wor-
den of dat de grondstoffen eenvou-
dig hergebruikt kunnen worden.
,,We hoeven daarom veel minder op
het gebouw af te schrijven dan we
anders zouden moeten doen. Dat
scheelt ons op de lange termijn dus
veel geld.”

Een school in het gebouw
Anneke Brom is eveneens enthou-
siast over het auditorium. ,,Dit is
toch echt prachtig”, zegt zij als ze
de ruimte met de hoge ramen, de
groene collegebanken en het grote
scherm in zich opneemt.
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Nij Smellinghe in Drachten wil het ziekenhuis toekomstbestendiger maken.

Er wordt volop ingezet op duurzaamheid en op het dichter bij elkaar brengen

van onderwijs en praktijk. ,,Als je kijkt naar verbinding en samenwerking, dan
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Een praktijkexamen in het nieuwe schoolgebouw van ROC Friese Poort bij Nij Smellinghe.

Vervolg van pagina 7

De nieuwe locatie is een visitekaartje voor de zorg

Brom is opleidingsmanager Zorg
en Welzijn bij ROC Friese Poort.
Het afgelopen jaar opende de
school een nieuwe locatie in het
nieuwbouwdeel van Nij Smel-
linghe. Het is volgens Brom voor
het eerst dat een opleidingscen-
trum en een ziekenhuis onder één
dak zitten. ,,Leren op locatie was
er natuurlijk al, maar een school-
locatie bij een ziekenhuis inbou-
wen is echt uniek”, stelt Brom.

Het mes snijdt hier aan twee
kanten. Door een schoollocatie
aan te bieden om nieuwe zorgme-
dewerkers op te leiden, helpt Nij
Smellinghe met het toekomstbe-
stendiger maken van de zorg. ROC
Friese Poort biedt de studenten
een leeromgeving die direct naast
de praktijk staat. ,,We hebben veel
aanmeldingen van verpleegkundi-
gen van Nij Smellinghe die gastles-
sen willen geven. Die komen zo
vanuit de operatiekamer op hun

ziekenhuisklompen ons leslokaal
binnenlopen. Dat is geweldig om
te zien”, aldus Brom.

Inmiddels volgen zevenhon-
derd volwassenen een van de vier
opleidingen die op deze school
worden aangeboden. Veel van hen
zijn zij-instromers die het roer om
willen gooien nadat ze jarenlang
in een andere branche hebben
gewerkt. De meesten van hen gaan
één dag per week naar school en
hebben daarnaast een baan. Een
enkeling heeft er ook nog een
stage bij.

,,En we leiden ze niet alleen
voor Nij Smellinghe op, maar ook
voor andere zorginstellingen”,
vertelt Brom in het werkcafé, dat
als een soort sluis de school met
het ziekenhuis verbindt. ,,Denk
bijvoorbeeld aan de thuiszorg, de

gehandicaptenzorg en de ouderen-
zorg. We werken daarbij nauw
samen met de werkgevers.”

Dat is nodig ook, want een
aanhoudend personeelstekort zet
de zorg al tijden flink onder druk.
Het is enorm lastig voor zorgin-
stellingen om alle vacatures in te
vullen. Dat heeft consequenties
voor de benodigde zorg en voor de
mensen die al in de zorg werken;
zij staan onder grote druk om de
tekorten op te vangen en zo goed
mogelijke zorg te leveren.

Andere ontmoetingen
Brom ziet de nieuwe schoollocatie
als een visitekaartje voor de zorg
en voor ROC Friese Poort,,Een
locatie als deze geeft een heel
andere reuring dan een traditione-
le locatie. Je hebt andere ontmoe-
tingen en de stromen van het
onderwijs en de praktijk komen
hier samen, vooral in het werkca-
fé, waar studenten en zorgperso-
neel elkaar tegenkomen.”

Wat de opleidingsmanager
betreft bewijst de nieuwe locatie
eveneens dat het volwassenonder-
wijs serieus wordt genomen en dat
het besef groeit dat de samenle-
ving niet zonder mbo’ers kan.
,,We zijn het mbo-onderwijs lange
tijd een beetje vergeten, maar het
staat gelukkig weer op de kaart.
Dat is maar goed ook, want je hebt
mensen nodig die in de zorg wil-
len werken, die anderen helpen
met opstaan, ontbijten, douchen
en al die andere dagelijkse taken.”

De belangstelling voor de sa-
menwerking tussen ROC Friese
Poort en Nij Smellinghe is groot.
De school krijgt veel telefoontjes
van mensen die voor het Dracht-
ster ziekenhuis willen werken.
Ook is er aandacht vanuit andere
opleidingscentra en delen mede-
werkers van ROC Friese Poort hun
ervaringen met de MBO Raad.
Brom begrijpt die interesse goed.
,,We staan hier echt middenin de
samenleving. Als je kijkt naar
verbinding en samenwerking, dan
gebeurt het hier.”

Folkert Brouwers merkt even-
eens dat de ontwikkelingen in
Drachten op de voet worden ge-
volgd door collega’s elders in het
land. Want doordat men hier jaren
geleden al stappen zette om te
verduurzamen, loopt Nij Smelling-
he voorop in de ontwikkelingen
ten opzichte van veel andere zie-
kenhuizen, aldus de directeur
Bedrijf & Gebouwen. ,,Ziekenhui-
zen uit de rest van Nederland
komen hier kijken om te zien hoe
wij het doen. Dat is prima, want
wij vertellen er graag over. En als
wij elders iets moois zien, kloppen
we ook aan.”
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