
In deze nieuwsflits van januari 2012

1. Bezoeken en presentaties
2. Shaere Update Energielabels
3. KWH label voor duurzaamheid
4. Agenda 

1. Bezoeken en presentaties
In de allereerste plaats wens ik iedereen een gelukkig 2012! In de afgelopen maand is de 
energiekring Zeeland bijeen geweest met als thema’s “Ketensamenwerking” door Henri 
Willemsen van Woongoed Middelburg en “Duurzaamheid, de uitrol naar label B” door 
Bianca Koster van Stadlander. Op verzoek nogmaals de link naar de Nieuwsbrief Energie-
besparing van Aedes en de Woonbond van december 2011 met mijn interview: 
http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/download.
Individuele gesprekken waren er met Woongoed Flakkee, Woningstichting Ettenleur en 
Bernardus Wonen. Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek voor een workshop/
presentatie? Neem contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 06-51225442.

2. Shaere Update Energielabels
Een laatste oproep om voor 20 januari a.s. de update van de energielabels aan te leveren 
voor Shaere. Speciaal op verzoek van corporaties vanuit mijn regio Zeeland, West Brabant 
en Zuid Hollandse eilanden sluit de update van Shaere aan bij de jaarcijfers, zodat u geen 
dubbel werk heeft. Nu blijkt dat er een aantal corporaties nog geen gegevens hebben 
aangeleverd, dus nogmaals het verzoek dit te doen. Heeft u vragen, bel dan 06-25051785 
of mail b.jansen@aedes.nl. Dank!!

3. KWH label nu ook voor duurzaamheid
KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) en de Stichting
Duurzaamheidsbarometer werken aan de ontwikkeling van een integraal instrument dat 
duurzaamheidsprestaties inzichtelijk maakt. Het laat zien wat het rendement is van 
investeringen en wat de behaalde resultaten zijn. De resultaten zijn te benchmarken, 
waardoor corporaties hun prestaties onderling kunnen vergelijken en kunnen leren van 
elkaar. Het instrument is vanaf 2013 beschikbaar voor alle corporaties. Begin 2012 start 
een pilot. KWH is op zoek naar corporaties die willen deelnemen aan de pilot. Voor deel-
name wordt een financiële bijdrage gevraagd op basis van een staffel. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Sonja Timmermans van KWH: sonja.timmermans@kwh.nl.

4. Agenda energieconsulent
-  Op 8 maart 2012 is er van 13.30 tot 16.00 uur een energiekring West Brabant bij 
   Stadlander, als vervolg op de bijeenkomst bij Woningstichting Ettenleur afgelopen najaar.    
   Aan mijn Brabantse collega’s het verzoek: noteer deze bijeenkomst alvast in uw agenda, 
   programma en uitnodiging volgen.
-  11 januari a.s. is er overleg met regio Brabant klankbordgroep corporaties.
-  24 januari a.s. is er een teamdag bij de RWS in Goes, deze is volgeboekt. De volgende 
   zes teams gaan deze dag aan de slag: RWS, Woongoed Middelburg, Stadlander, 
   Brabantse Waard, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Woonburg. 
-  Februari 2012 wordt deze teamdag herhaald in Barendrecht bij Patrimonium, er zijn vier 
   teams aangemeld maar er is nog plaats! Wilt u meedoen, bel of mail mij.
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