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1. Onderzoek naar uw ervaring met het energieconsulentschap
Dave van der Helm of Hella Maessen van Atriensis benaderen de komende periode corporaties om 
uw ervaring met de energieconsulent te verzamelen. Aedes heeft eind 2010 acht energieconsulenten 
aangesteld. Ik werk met veel plezier voor een dag per week voor de corporaties in de regio West 
Brabant, Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. In Brabant en Zeeland heb ik een 2 maandelijks 
overleg via een energiekring. In bestuurlijk overleg mocht ik presenteren en heb teamdagen, work-
shops en een mini-debat georganiseerd. Voor individuele corporaties werk ik op aanvraag. Via mijn 
maandelijkse Nieuwsflits informeer ik u over actuele kansen en vragen rondom energiebesparing en 
duurzaamheid. Ik hoop dat u bereid bent mee te werken aan het onderzoek. Het zou geweldig zijn 
om ook in 2014 voor u te mogen werken! Alvast dank!

2. Ik heb een idee.nu
Dit is een initiatief vanuit de EnergieSprong. Inmiddels hebben 40 corporaties zich opgegeven om op 
23 mei bij te dragen aan de energienotaloze woning. Op de website http://www.ikhebeenidee.nu/ ziet 
u onder andere Simon van Nieuwaal, bestuurder van Woongoed GO of Karo van Dongen, bestuurder 
van Woonstichting Etten-Leur. Uit onze regio zijn meerdere corporaties betrokken. Wilt u zich aan-
sluiten bij de energie notaloze woning, ga naar de site en doe mee! 

3. KWH lanceert label duurzaamheid
Op 15 mei wordt het KWH meetinstrument duurzaamheid gelanceerd en de innovatieprijs KWH-i-
Opener uitgereikt met als thema duurzaamheid. Corporaties kunnen een duurzaamheidslabel halen 
via KWH. Net als bij het kwaliteitslabel huur is de onderlinge vergelijking tussen corporaties op 
prestaties van belang. Daarnaast stimuleert het corporaties om de klant energiebewust te maken. 
Meerdere corporaties uit onze regio doen mee met de KWH-i-Opener. Zo lanceert Thuisvester de 1 
factuur aanpak, Woonstichting Etten-Leur dingt mee met de woonlastenmodule, Stadlander met het 
energieloket en Woongoed GO met de leefbaarheidmatrix. Laat u inspireren: klik hier. 

4. Vragen vanuit de regio
Wat zijn de afspraken uit het convenant? Wij zetten het duurzaamheidsbeleid (opnieuw) op de rit, heb 
je tips? Wij hebben de woningvoorraad al op label C niveau, hoe gaan we verder? Deze en andere 
vragen ontving ik deze maand. Heeft u ook een vraag, mail mij.

5. Maak gebruik van ons workshopaanbod!
Aedes/AgentschapNL biedt u kosteloos een in-company workshop aan waarin we gezamenlijk aan 
de hand van uw eigen casus en vraagstelling op zoek gaan naar een passend antwoord. Interesse? 
Neem contact op!

6. Agenda energieconsulent
14 mei  - Themamiddag EPDB-groep Zeeland, 13.30 uur RWS Goes• 
14 mei  - Solar tour Noord-Brabant, 10 uur Tilburg CS.•  link naar website
15 mei  - Presentatie woonlastenmodule, 13.30 uur Woonstichting EttenLeur, • interesse mail  
15 mei  - Uitreiking KWH-i-Opener, 9.30 tot 17.00 uur, Rotterdam, • Aanmelden voor deze dag
16 mei  - Solar tour Zeeland, 10 uur Roosendaal CS. • Link naar website
23 mei  - Werkdag voor bestuurders ‘ik heb een idee’, • opgeven, klik hier 
30 mei  - Corporatiedag ‘Back to the roots’, hele dag, Apeldoorn. • Link naar website
6 juni    - Energiekring West Brabant thema zonne-energie, 13.30 uur Thuisvester • 
17 juni  - Bestuurlijk overleg zonnig huren, 13 – 17 uur Stadlander• 
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