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In deze nieuwsflits voor december 2013
1. Strategisch voorraadbeleid en integrale levensduurbenadering
2. Inschrijving Duurzaam Bouwen Awards geopend
3. Regelpaneel: Samenwerken loont!
4. Het Groene Huisvestersdebat
5. Agenda energieconsulent
1. Strategisch voorraadbeleid en integrale levensduurbenadering
Strategisch voorraadbeleid is de kapstok voor alle bouw, beheer, onderhoud, investeringen
in duurzaamheid, woonlastenbeleid, verkoop en sloop van woningen en andere panden
van corporaties. Het Onderzoeksinstituut OTB van de technische universiteit Delft heeft
een procesmodel ontwikkeld met daarin de belangrijkste stappen en uitgangspunten voor
strategisch voorraadbeleid. In het verlengde van strategisch voorraadbeleid heeft de Taskforce CO2 de rekenmethode integrale levensduurbenadering bedacht. De methodiek rekent
corporatie-investeringen door op maximaal rendement voor de toekomst. Klik hier voor het
artikel op de Aedeswebsite. Voor de methode van de Taskforce CO2 klik hier. Voor het
rapport van Taskforce CO2 klik hier.
2. Inschrijving Duurzaam Bouwen Awards geopend
Woningcorporaties kunnen zich tot 15 december 2013 aanmelden voor De Nederlandse
Duurzaam Bouwen Awards 2014. De prijzen worden 3 februari 2014 uitgereikt. De prijzen
zijn bestemd voor de beste samenwerking en prestatie op het gebied van duurzaam bouwen
in Nederland. Naast een prijs voor de beste woningcorporatie zijn er ook prijzen voor de
beste regio, gemeente en bouwpartij. Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.
3. Regelpaneel: Samenwerken loont!
Op 14 november nam ik deel aan een Regelpaneel plaats met Heijmans, TBV Wonen,
gemeente Tilburg en bewoners. Het Regelpaneel is een Reality Game ontwikkeld door
Nyenrode in het kader van Slim & Snel. Het gaat uit van de verschillende belangen van deelnemende partijen die werken aan een renovatie of energiebesparing in de bestaande bouw.
Vanuit deze belangen samenwerken, levert meer op dan wanneer ieder voor zich het proces
ingaat. Meer informatie klik hier. Wilt u ook meespelen, neem contact op.
4. Het Groene Huisvestersdebat
Tijdens het Groene Huisvestersdebat op 11 november kwamen gedreven bestuurders
samen om te debatteren over duurzaamheid in de corporatiesector. Een duurzame aanpak
van de woning is vooral nodig vanwege de betaalbaarheid. Zoals minister Stef Blok tijdens
het debat samenvatte: “Het gaat niet om de prijs van vandaag, het gaat om de prijs van
morgen. En het veiligstellen van de betaalbaarheid van woonlasten. Prins Maurits daagde
corporaties uit een stapje verder te gaan. Label B is het label G van morgen.” Voor het
volledige artikel klik hier, of bekijk hoe huurders de ambitie waarderen.
5. Agenda energieconsulent
3 dec - Duurzame corporatie, 12 uur TU Eindhoven, aanmelden klik hier.
5 dec - Energiekring West Brabant thema het Energieloket, 13.30 uur WS Dinteloord.
10 dec - Energiekring Zeeland, 13.30 uur RWS.
10 dec - Resultaten passief renovaties AlleeWonen, 11.30 uur, Roosendaal,
aanmelden klik hier.
Fijne kerstdagen en voor 2014 een liefdevol jaar toegewenst!
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