
                                                              

Help jij als energiecoach mee aan een duurzame toekomst?  
 
Sliedrecht gaat op weg naar een aardgasvrije toekomst. Inwoners spelen hierbij een onmisbare rol. 
Hoe maken zij de overstap naar een andere manier van verwarmen? En hoe kunnen zij alvast energie 
besparen? De energiecoach helpt! 
 
Gezocht: enthousiaste energiecoaches 
 
Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid, ga je graag met mensen om en heb je tijd? Dan is dit een 
mooie functie voor jou! Als energiecoach heb je vooral contact met woningeigenaren. Je gaat bij hen 
op bezoek en geeft uitleg over de overstap naar aardgasvrij wonen. Ook geef je informatie over de 
mogelijkheden om energie te besparen. Bijvoorbeeld door betere isolatie. Als je wilt, leer je hoe je 
met een infraroodcamera een warmtescan uitvoert.  
Daarnaast zullen de energiecoaches betrokken worden bij collectieve campagnes in buurten. 
 
Wat vragen wij? 

• Je woont in de gemeente Sliedrecht of directe omgeving 
• Je kunt goed luisteren en uitleggen  
• Je bent geïnteresseerd in duurzaamheid en hebt enige kennis van energiebesparing.  
• Je bent 2 tot 4 uur per week beschikbaar (bij voorkeur tot zomer 2021)  

 
Wat bieden wij:  

• Een interessante vrijwilligersfunctie in een team van energiecoaches.  
• Leuke contacten en ervaringen die goed staan op je cv.  
• Een gratis training van 6 avonden verzorgd door Milieu Centraal en HVC. Deze training zal 

grotendeel als webinar worden gegeven. 
• Een uitgebreid inwerkprogramma en begeleiding van ervaren energiecoaches. 
• Een vrijwilligersvergoeding en een vergoeding voor gemaakte kosten, zoals reis- en 

printkosten. 
 
Interesse?  Neem contact met ons op! Peter van Mersbergen 06 26060512 | hulpenadvies@ziggo.nl 
of Jan Theunissen 06 54694937 | info@hetnieuwewonen.org  
 
 
De gemeente Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Onder andere door stap voor stap van 
het aardgas af te gaan. De aanleg van een warmtenet speelt hierbij een belangrijke rol. Sliedrecht-
Oost is de eerste wijk die op weg gaat naar een aardgasvrije toekomst. Dit doet de gemeente samen 
met inwoners, woningcorporatie Tablis Wonen, energie- en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en 
het Regionaal Energieloket. Om inwoners te informeren over de overstap naar aardgasvrij werkt de 
gemeente samen met Het Nieuwe Wonen. 
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