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1. Op weg naar genezing
In juni kreeg ik de diagnose borstkanker. Een heel heftig bericht maar gelukkig ben ik snel
en goed geopereerd en zijn er geen uitzaaiingen. Dat is een enorme opluchting. Medio juli
start ik met bestraling. Na de vakantie hoop ik mijn taken weer op mij te nemen maar nu staat
mijn leven in het teken van beter worden. Ik ben heel dankbaar met jullie medeleven en het
overnemen van het werk. In juni waren er veel bijeenkomsten zoals de derde bijeenkomst
van de Energiekring West Brabant, de EPDB groep Zeeland, een bijeenkomst bij Stadlander
over zonne-energie, een Aedes netwerkbijeenkomst bij ws Dinteloord voor hoofden Technische Dienst Zuid Holland en een teamdag. De teamdag is verzet naar 20 september. Dankzij
de creativiteit van mijn collega’s zijn de andere bijeenkomsten gewoon doorgegaan en is mijn
werk uitstekend vervangen! Geweldig dat dit kan! Ik wens jullie een prettige vakantie en hoop
jullie in september weer te ontmoeten.
2. Vernieuwd energieconvenant
Op donderdag 28 juni 2012 ondertekenden minister Spies van BZK, Aedes en andere partijen
de vernieuwde Energieconvenant. Het convenant dat in 2008 van kracht werd, heeft al tot
aantoonbare resultaten geleid. Met het vernieuwde convenant kan het tempo van energiebesparing in de huursector nog verder omhoog. Er is meer aandacht voor duurzame energie,
zoals de toepassing van zonnepanelen en voor complexen met deels huurders en deels
eigenaren. Het kabinet zet zich in om collectieve invoering van duurzame energie te bevorderen door wettelijke, financiële en fiscale knelpunten en belemmeringen daarvoor zo snel
mogelijk ongedaan te maken. Daarnaast ontwikkelen de partijen een visie om een eind te
maken aan de niet-groene energielabels in de woningvoorraad.
De corporaties hebben afgesproken om tussen 2008 en 2020 een energiebesparing van
33 procent te realiseren in hun 2,4 miljoen huurwoningen. Als dat lukt dan zullen de corporatiewoningen gemiddeld energielabel B hebben 2021. ‘Het blijft een zware opgave en het
zal beslist niet gemakkelijk zijn deze doelstelling te halen’, aldus bestuurslid Wim Hazeu,
die het convenant namens Aedes ondertekent. ‘Ook omdat de middelen van corporaties om
te investeren de laatste tijd onder grote druk staan. Investeringen in energiebesparing en
duurzaamheid verhogen het wooncomfort van de huurders, verlagen de energielasten en is
goed voor het milieu. Bovendien is het goed voor de waardeontwikkeling van de woningen.
Iedereen heeft hier dus groot belang bij’, aldus Hazeu. Het convenant is te downloaden via
deze link.
3. SHAERE…doe je al mee?
Aedes monitort sinds 2010 de maatregelen op het gebied van energiebesparing die woningcorporaties nemen en de resultaten die de energiemaatregelen opleveren. De database
SHAERE (Sociale Huur Audit en Evaluatie Resultaten Energiebesparing) bevat inmiddels
de energielabels van 1,2 miljoen woningen van 150 woningcorporaties. Op basis van deze
gegevens zijn betrouwbare berekeningen mogelijk over de energiebesparingen in de totale woningvoorraad van de corporatiesector. Deelname biedt inzicht in de energieprestatie
van de eigen voorraad ten opzichte van het landelijke of regionale beeld. Bovendien dient
SHAERE als monitor voor de sector, zodat Aedes de belangen goed kan behartigen. Meer
weten? Neem dan contact op b.jansen@aedes.nl.
4. Agenda energieconsulent
• 14 augustus - EPDB kring Zeeland, vanaf 13.30 uur.
• 6 september - Energiekring West Brabant bij ws Dinteloord, vanaf 13.30 uur.
• 20 september - Teamdag Steun genieten + draagvlak creëren in Rijswijk van10-16 uur,
er is nog plaats voor een team! Meld je aan bij mij!!
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