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VOORLOPIG PROGRAMMA SLOTBIJEENKOMST STOOK JE RIJK 
Woensdag 6 juni 2012, 18-21 uur, De Kargadoor Utrecht

UITREIKING STOOK JE RIJK TROFEE
Tijdens de slotbijeenkomst maken wij ook de winnaars van de Stook je Rijk Trofee bekend. 
Deze aanmoedigingsprijs gaat naar de huurdersvereniging, de woningcorporatie en de gemeente 
die in het project de meeste vooruitgang heeft geboekt met energiebesparende maatregelen.

Uw gastheer is Maurits Groen.

Noteer de datum van 6 juni nu vast in uw agenda. Het voorlopige programma is bijgevoegd. 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging met het volledige programma. 

Wanneer  woensdag 6 juni, 18-21 uur (inloop vanaf 17.15 uur met soep en broodjes)
Waar   De Kargadoor, Oudegracht 36 Utrecht
Wie   Huurders, bewonerscommissies, huurdersverenigingen, directie en 
   medewerkers van corporaties, raadsleden, wethouders en beleidsmedewerkers  
   van gemeenten

Aanmelden   Christine Wevers, c.wevers@gnmf.nl 
   (met vermelding eerste en tweede voorkeur voor de workshops)
Informatie  Maarten Visschers, Gelderse Natuur en Milieufederatie, 
   026-3523740, m.visschers@gnmf.nl

Stook je Rijk is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties in Overijssel, Gelderland en Utrecht, 
de Milieucentra Amsterdam en Rotterdam i.s.m. de Woonbond.

www.stookjerijk.nl

Gelderse Natuur en Milieufederatie – Jansbuitensingel 14 – 6811 AB Arnhem 
T: (026) 352 37 40 – F: (026) 389 20 93 – gnmf@gnmf.nl

ENERGIEBESPARING IN DE HUURSECTOR IN DE VERSNELLING

De Natuur- en Milieufederaties, de Milieucentra Amsterdam en Rotterdam en de Woonbond nodigen 
u uit voor de slotbijeenkomst Stook je rijk. Dé kans om in een goede sfeer met huurders, corporaties 
en gemeenteraadsleden van gedachten te wisselen over mogelijkheden om energiebesparing 
in de huursector in een hogere versnelling te brengen.
Centraal staan de resultaten uit de ronde tafelgesprekken die het afgelopen jaar in acht steden zijn 
gehouden en waaruit blijkt dat nog veel energiewinst kan worden behaald in de huursector. 
Goede voorbeelden krijgen een podium in een afwisselend programma met interviews, workshops 
en debat. De avond biedt ook volop gelegenheid om kennis uit te wisselen en interessante 
contacten te leggen.

AANKONDIGING

Inloop met soep en broodjes (v.a. 17.15 uur)

Interviews en debat met o.a. Anke van Hal (Nyenrode University en EnergieSprong), 
Volkert Vintges (Natuur- en Milieufederaties), Ronald Paping (Woonbond) en Meindert Smallenbroek
(directeur Woningbouw, ministerie BZK) over de uitkomsten van de ronde tafelgesprekken in 8 steden 
en kansen om het tempo van energiebesparing in de huursector te versnellen. 

Workshops:

1. Financiering versnelling energiebesparing corporaties
	 Inleiders:	Nico	Nieboer	(TU	Delft	Bouwkunde)	over	‘Energie-efficiency	en	Portfoliobeleid’	en	
	 Mark	Schweizer	(Finance	Ideas)	over	‘Nieuwe	modellen	voor	investeringsbeslissingen’

2. Ambities en aanpak prestatieafspraken gemeenten
 Inleiders: gemeenten Tilburg en gemeente Amsterdam

3. Succesvolle huurdersinitiatieven
 Inleiders: Concernparticipatieraad Woonbron en WijWonen Ulft. Huurdersinitiatieven laten zien  
 op welke manier zij samen met hun corporatie energiebesparing in een hogere versnelling 
 heb ben gebracht. 

4. Monitoring energiebesparing corporaties
	 Inleider:	Bart	Jansen	(brancheorganisatie	Aedes)	over	‘Landelijke	monitoring’	en	Paul	Tuijp	
	 (corporatie	Ymere)	over	‘Transparante	monitoring	eigen	corporatie’

5. Duurzame energieopwekking
	 Inleiders:	Jan	Willem	Zwang	(Greenspread)	‘Zonnepanelen	en	Energieservicecompanies’	en	
	 Hans	Veldman	(Woningcorporatie	Woonmensen)	‘Zonnepanelen	voor	huurders’

Prijsuitreiking Stook je Rijk Trofee voor de beste huurdersvereniging, corporatie en gemeente 
door Meindert Smallenbroek (directeur Woningbouw, ministerie BZK), 
Ronald Paping (directeur Woonbond) en Volkert Vintges (directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie). 

Borrel


