Word energiecoach!
De gemeente Oegstgeest heeft als ambitie voor 2020 de doelstelling opgenomen om per jaar 1% energie te
besparen in de gebouwde omgeving. Daarbij vragen we veel eigen inzet van onze inwoners.
Tegelijkertijd komen er vanuit de inwoners vragen over het verduurzamen van hun eigen huis en omgeving.
Energiecoaches kunnen inwoners ondersteunen en helpen om de eerste stappen in energiebesparing en
duurzame energieopwekking te zetten.
Als energiecoach kunt u buurtgenoten helpen met het zetten van de eerste stappen. U gaat, op verzoek, met
de inwoners om de tafel zitten om te bekijken wat zij nog kunnen en willen doen in de woning, waar ze over
twijfelen en hoe ze nu het beste vooruit kunnen.
Wij zoeken
Om als energiecoach in Oegstgeest aan de slag te gaan zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. We zoeken
mensen met affiniteit voor duurzaamheid, die mogelijk in eigen huis of omgeving al stappen hebben gezet
en die het leuk vinden om andere Oegstgeestenaren te ondersteunen in een verduurzamingsslag.
Een technische achtergrond is niet strikt noodzakelijk want de basiskennis zal in de training aan bod komen.
Daarnaast krijgt elke coach voldoende handvatten om aan de slag te gaan en de buurtgenoten te coachen.
Om een goede match te hebben tussen wat er van u gevraagd wordt en wat u inwoners kunt bieden vragen
we de volgende vaardigheden:






Enthousiaste mensen met affiniteit voor duurzaamheid, maar die ook meer willen leren;
Goed kunnen luisteren naar de wensen van de inwoner en die kunnen koppelen aan praktische
oplossingen en ideeën;
U vindt het leuk om actief bezig te zijn binnen de wijk of gemeente, waarbij u met veel verschillende
mensen spreekt;
U heeft de tijd om de training te volgen en 2 tot 4 keer per maand de tijd om deze werkzaamheden
uit te voeren en buurtgenoten te bezoeken;
De training wordt vanuit de gemeente vergoed.

Wat gaat u doen ?
 Samenwerken met de gemeente en lokale initiatieven in het vinden van kansrijke buurten en
mogelijkheden;
 Ondersteunen van en kennis delen met de andere coaches. Samen vormen jullie een netwerk waarbij
de mogelijke druk ook gedeeld kan worden;
 Huisbezoeken brengen op verzoek van inwoners en advies geven over de kleine energiebesparende
maatregelen in het huis;
 Organiseren van tafelgesprekken waar bijvoorbeeld inwoners uit dezelfde straat (en daarmee zelfde
type huis) informatie krijgen over het verduurzamen van hun huis en omgeving;
 (Pro)actief op zoek gaan naar buurtgenoten die ook graag meer informatie willen over wat zij zelf
kunnen doen aan verduurzaming;
 Aanwezig zijn op markten of bijeenkomsten over duurzaamheid.
Stuur uw contactgegevens en korte motivatie vóór 3 april in via email: van.dermeij@oegstgeest.nl en vertel
ons waarom u graag energiecoach wil worden! De training zal plaatsvinden op zaterdag 9 en

dinsdagavonden 12, 19 en 26 mei. Mocht u deze momenten niet kunnen maar wel graag energiecoach
willen worden, geef dat dan aan in uw motivatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Petra van der Meij
via 14 071

