Apeldoorn zoekt (vrijwillige) energiecoaches!
Energie besparen. Dat begint thuis. Maar waar moet je beginnen? Als energiecoach weet
jij dat precies!
Je komt bij mensen thuis en adviseert over besparingstips en mogelijke vervolgstappen.
Kortom, jij wekt energiebesparing op!
Dit ga je doen: je wordt energiecoach op vrijwillige basis. Je krijgt een opleiding van
drie avonden (30 november, 6 december en 13 december, steeds van 19.30 tot 22.00 in
het stadhuis) en er is altijd een ‘hulplijn’ beschikbaar voor jouw vragen. Ook zullen er
regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd, waarin de energiecoaches tips en
ervaringen kunnen uitwisselen. Tijdens de cursus voor energiecoaches staan
communicatieve vaardigheden en technische basiskennis centraal. Ook leer je naar
welke lokale netwerken je kunt doorverwijzen (o.a. deA en HOOM) en leer je te werken
met de website www.regionaalenergieloket.nl/stedendriehoek en de bijbehorende app.
Via een website geef je zelf aan op welke momenten in een bepaalde week je
beschikbaar bent. Woningeigenaren, maar ook de medewerkers van het energieloket,
kunnen dan een afspraak inplannen met jou of één van de andere energiecoaches, op
een moment dat het jullie uitkomt. Hou er wel rekening mee dat dit veelal ’s-avonds zal
zijn.
Dit heb je in je:
-

Vindt je duurzaamheid belangrijk?

-

Vind je het leuk om mensen te helpen?

-

Heb je tijd en energie?

-

Kun je luisteren maar ook overtuigen?

-

Kun jij je inleven in mensen en krijg je snel hun vertrouwen?

-

Kun je een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen?

Herken je je hier in? Dan zoeken we jou!
Een technische achtergrond is absoluut niet nodig. Wat je daarover moet weten, leer je
tijdens de cursus.
Heb je interesse?
Mail je motivatie en een kort overzicht van je ervaring naar Berry Prins, projectleider,
via bhrprins@xs4all.nl of bel hem op 06-43703570. De gemeente Apeldoorn zoekt
ongeveer 10 nieuwe energiecoaches.

Achtergrondinfo
In april hebben we vanuit de vakgroep Energietransitie de gemeenteraad een viertal
scenario's voorgelegd over hoe en in welk tempo Apeldoorn energieneutraal kan worden.
De raad heeft gekozen voor een ambitieus scenario Versnelling Plus, dat we verder
hebben uitgewerkt tot een Uitvoeringsagenda Energietransitie 2017-2020. Hierin wordt
ook de inzet van energiecoaches genoemd. De uitvoeringsagenda is onlangs door het
college vastgesteld en aan de gemeenteraad gepresenteerd, waar zij enthousiast is
ontvangen. De raad heeft via de gemeentelijke begroting hiervoor extra budgetten
beschikbaar gesteld.
Met een aantal projecten uit deze uitvoeringsagenda zijn we al aan de slag. Er komt
vanaf begin januari een fysiek energieloket in de Kavels & Panden winkel naast het
stadhuis. Daarnaast hebben we samen met regionale partners een digitaal energieloket
ontwikkeld: www.regionaalenergieloket.nl/stedendriehoek. Als derde project dat zich
richt op energiebesparing in koopwoningen gaan we vrijwillige energiecoaches inzetten.
De driehoek fysiek energieloket, digitaal energieloket en energiecoaches moet elkaar
aanvullen en versterken en er enerzijds voor zorgen dat woningeigenaren laagdrempelig
en belangeloos worden ondersteund, en anderzijds via het regionale energieloket snel
en gemakkelijk offertes kunnen aanvragen bij bedrijven.
Voor de cursus voor de energiecoaches, die op 30 november start, hebben we nog enkele
plaatsen vrij. Als we snel geschikte kandidaten vinden, dan kunnen ze nog met deze
cursus meedoen. Bij voldoende belangstelling kunnen we uiteraard ook later een nieuwe
cursus organiseren.
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