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1. Bezoeken en presentaties
De maand Mei had voor mij twee hoogtepunten: 
Op 31 mei de Corporatiedag ‘Business&More’, met een 30-tal sessies waaronder vijf over 
energiebesparing. De gespreksleiding van een mini debat over de vraag ‘Hoe krijg je de be-
woner mee?!” waarbij vier corporaties aan tafel en velen in de zaal ervaring uitwisselden, was 
mijn bijdrage. Je kunt je aansluiten bij de groene huisvesters die te vinden als google-plus 
groep. In mijn volgende flits meer daarover. 
Op 3 mei was de bijeenkomst in het Zwin college te Oostburg ‘Duurzaam is gewoon doen’. 
Ik gaf er twee werkcolleges. Natuurlijk waren ook de corporaties vertegenwoordigd. Onder 
leiding van Herman Wijffels en Andre de Hamer waren er een 60-tal leerlingen actief op het 
congres. zie Link. Mocht u interesse hebben in een individueel bezoek of een workshop? 
Neem contact op met m.boerbooms@aedes.nl of bel 06-51225442.

2. Het energielabel en de EPC
Op 1 juli 2012 gaat de nieuwe berekeningsmethodiek voor de energieprestatie van de nieuw-
bouw in. Als de woning bij oplevering voldoet aan de EPC berekening, dan resulteert uit de ta-
bel het betreffende label van A to A++++, zie link. Vanaf 1 januari 2013 moet voor nieuwbouw-
woningen jonger dan 10 jaar een EPA label overhandigd worden bij verhuur of verkoop. Met 
de nieuwe berekeningsnorm (NEN7120) kun je kiezen om voor nieuwe complexen (vanaf 
2003) EPA label op woningniveau of op gebouwniveau op te stellen. In het laatste geval moet 
het gebouw technisch en bouwkundig nagenoeg gelijk zijn. Meer informatie zie link. 
Voor de EPA-opnemers zijn er twee nieuwe deelcertificaten te halen om te voldoen aan de 
nieuwe methodiek: BRL-05 voor woningbouw en voor nieuwbouw moet een extra examen 
afgelegd worden. Cito neemt eind 2012 de eerste examens af. Medewerkers die dit moeten 
halen, veel succes toegewenst!

3. Klimaatstraat corporatie
Dit jaar organiseert de HIER klimaatcampagne een nieuwe editie van het Klimaatstraatfeest, 
speciaal gericht op huurders. Het Klimaatstraatfeest kan participatie stimuleren en huurders 
op een feestelijke manier helpen met energiebesparing. Zij besparen al snel € 250,-- aan 
energielasten per jaar en maken kans op een gezellig straatfeest. U hoeft geen nieuwe cam-
pagne of materialen te ontwikkelen. Meer informatie www.klimaatstraatfeest.nl/corporaties.

4. Agenda energieconsulent
7   juni - Energiekring West Brabant bij Woonstichting Etten-Leur om 13.30 uur • 
12 juni - Energiekring Zeeland bij RWS om 13.30 uur• 
19 juni - Aedes netwerk bijeenkomst Energiebesparing en Duurzaamheid• 
20 juni - Teamdag Steun genieten + draagvlak creëren in Roosendaal bij AlleeWonen, • 
             10-16 uur, er is nog plaats voor een team! Meld je aan bij mij!!• 
21 juni - Aedes netwerkbijeenkomst hoofden technische dienst Zuid Holland bij   • 
         ws Dinteloord
26 juni - Zonnig huren, themamiddag met voorbeeldprojecten van corporaties uit   • 
          Zeeland en Brabant over zonne-energie bij Stadlander, 13.30 uur
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