Drechtse Stromen is stichting voor en door bewoners, die zich inzet voor samen energie besparen en
lokaal opwekken. Daarmee ondersteunt ze de verandering van het energiegebruik en de
klimaatdoelen. Samen met de rijksoverheid en gemeenten in de Drechtsteden gaan we actief aan de
slag om bewoners te stimuleren de eerste stappen te zetten om hun huis te isoleren. Ons motto: wat
je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken.

Wat doet een energiecoach?
Een energiecoach gaat als vrijwilliger met woningeigenaren in gesprek over kleine maatregelen om
energie te besparen. Hoe kun je op een eenvoudige manier het huis lekker warm en tochtvrij maken?
Als coach geef je informatie over aanpassingen die weinig of geen geld kosten en veel geld besparen.
Je kunt hen ook isolatiemateriaal aanbieden.
Je gaat in gesprek over:
- Staan de cv-ketel en de thermostaat slim afgesteld?
- Laat de inrichting van het huis efficiënt energiegebruik toe?
- Welke gewoontes besparen energie? In welke ruimte en wanneer kan de temperatuur van de
verwarming omlaag?
- Waar in huis lekt warmte weg?
- Welke kleine maatregelen zijn mogelijk? (bijvoorbeeld waterbesparende douchekop,
gordijnafsluitingen, radiatorfolie, ledverlichting, tochtwering, radiatorfolie, tochtstrip en
brievenbusklep)
- Is er vocht/schimmel en hoe wordt het huis geventileerd?
- Is er sprake van sluipverbruik van elektriciteit?
- Hoe oud is de apparatuur en waarop kun je letten bij aanschaf van nieuwe apparaten.

Wat heb je nodig als energiecoach?
-

-

Iedereen is welkom; betrokkenheid en enthousiasme is belangrijk. Het moet een taak zijn die
bij je past.
Het is niet noodzakelijk, maar fijn als je handig en bereid bent om de handen uit de mouwen
te steken wanneer bewoners zelf niet in staat zijn om eenvoudige maatregelen uit te voeren;
denk aan een tochtstrip plaatsen of radiatorfolie plakken.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G) wordt samen met ons aangevraagd. Voor jou zijn er
geen kosten aan verbonden.
Je bent verzekerd.

Wat krijg je van Drechtse Stromen?
-

-

Een training over communicatie, inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden
Maar vind je het leuk? Drechtse Stromen biedt de mogelijkheid om je verder te verdiepen en
te specialiseren.
Je kunt ook meedoen aan andere activiteiten van Drechtse Stromen, zoals een spreekuur of
workshop in een buurtcentrum of een markt.
Professionele begeleiding.
Werken in een team van enthousiaste vrijwilligers.
Een vrijwilligerscontract en vrijwilligersvergoeding van circa € 5 per uur met een maximum.

Doe je ook mee? MELD JE AAN voor een kennismakingsgesprek

