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1. Bezoeken en presentaties
In de afgelopen maand zijn er twee teamdagen geweest. Bij Mitros in Utrecht werkten 
Jaap van Leeuwen van de Woonbond, Gerard Greveling en ik als energieconsulenten 
met de vestigingsteams en de huurderskoepel samen aan hun aanpak om te komen tot 
label B woningen. In Goes waren er teams van RWS, Woongoed Middelburg, Stadlander, 
Brabantse Waard en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Zij werkten een case uit en presen-
teerden die aan de bestuurders. Hier werkte ik samen met Evert Hasselaar van het OTB. 
RWS dank voor de hulp! Verslag en het filmpje zie www.wk2020.nl/pages/nieuws. 
Individuele gesprekken waren er met WS Dinteloord, RWS en Stadlander.  Mocht u inter-
esse hebben in een individueel bezoek of een workshop? 
Neem contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 06-51225442.

2. Prestatieafspraken Energie
In regio Brabant start een traject om te komen tot prestatieafspraken over energie-be-
sparing tussen corporaties en gemeenten vanuit de bestuurscommissie duurzaamheid 
Regio West-Brabant. Agentschap NL heeft een ‘Handreiking Prestatieafspraken Energie, 
bestaande corporatiebouw’. Heeft u interesse, neem contact op en ik mail u de pdf versie.

3. Subsidies
Voor de subsidieregeling Energiesprong van de SEV kunnen nog enkele projecten worden 
ingediend. Heb je projecten in voorbereiding met hoge ambities, dan kan je die indienen 
t/m 31 maart 2012. Zie www.sev.nl/nieuws/nieuws.asp?code_nws=1776. 
Ook is het nog mogelijk t/m 29 februari 2012 een Green Deal te sluiten. 
De Rijksoverheid wil helpen bij het realiseren van duurzame initiatieven die moeilijk van de 
grond komen. Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal

4. Agenda energieconsulent 2012
30 mei Corporatiedag Aedes • 
Op 19 april is de intervisiewerkplaats woningverbetering waar ik een workshop geef zie  • 
otb.tudelft.nl/nl/actueel/agenda/event/detail/intervisiewerkplaats-particuliere-woning- 
verbetering
In maart is er weer een teamdag ‘draagvlakontwikkeling=steun genieten’ in  • 
Barendrecht bij Patrimonium, er zijn vier teams aangemeld maar er is nog plaats!  
Wilt u meedoen, bel of mail mij
Op 8 maart is er vanaf 13.30 uur Energiekring West Brabant bij Stadlander• 
14 februari is de energiekring Zeeland in Heinkenszand bij R&B Wonen • 
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