
Energie Samen Rivierenland zoekt 

versterking voor het project EnergieVitaal: 

iemand die onze klusteams aanstuurt en 

samen met de klusteams zorgt voor tevreden 

bewoners.  

EnergieVitaal

Steeds meer bewoners hebben moeite 

om de energierekening te kunnen betalen 

of kunnen deze zelfs helemaal niet meer 

betalen. In ons project EnergieVitaal 

helpen we deze inwoners van verschillende 

gemeenten in Rivierenland om de 

energierekening te verlagen. Dat doen 

we met voorlopers, energiecoaches en 

een echte klusbus! Onze voorlopers gaan 

langs de deuren en gaan met bewoners 

in gesprek over het besparen van energie. 

De energiecoaches van EnergieVitaal 

helpen bewoners thuis om te besparen 

door aanpassingen in gedrag en kleine 

maatregelen. De mensen van onze klusteams  

brengen vervolgens energiebesparende 

maatregelen aan. Daarnaast werken we nauw 

samen met sociale organisaties die actief zijn 

in het gebied, zodat we de doelgroep goed 

kunnen bereiken. Ook helpen we bewoners 

waarvoor kleine maatregelen onvoldoende 

zijn om energie te besparen, met grotere 

maatregelen.

Voor dit project zijn we op zoek naar iemand 

die ervoor zorgt dat de mensen binnen onze 

klusteams goed en met plezier hun werk 

kunnen doen. We zoeken iemand  die de 
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Wij zoeken een Coördinator logistiek 
(fte in afstemming)



klusteams faciliteert en aanstuurt en samen 

met de klusteams zorgdraagt voor kwaliteit 

en tevreden bewoners.  

Wat ga je doen als coördinator logistiek? 

Jij zorgt ervoor dat de klusteams hun werk 

goed en met plezier kunnen doen. Jij stelt 

de klusteams samen en zorgt ervoor dat zij 

de juiste informatie hebben om aan de slag 

te gaan. Jij bent het aanspreekpunt voor de 

klussers en staat hen bij met raad en daad. 

Omdat we het belangrijk vinden dat de 

klussers met plezier hun werk doen, krijg jij 

ook de taak om leuke dingen te bedenken 

die daartoe bijdragen. Bijvoorbeeld door 

het organiseren van teambijeenkomsten. 

Ook zorg jij voor een goede planning en 

je beheert de voorraad met materialen. 

Daarnaast bewaak je de kwaliteit en zorg 

je er samen met het team voor tevreden 

bewoners. 

Wat wij bieden

• Een leuke en afwisselende baan (of 

opdracht als freelancer) waarbij je mensen 

écht kan helpen.

• Het EnergieVitaal team, met veel ruimte om 

samen te sparren en samen de inhoud te 

verbeteren. 

• Een training ‘Energie besparen met kleine 

maatregelen en gedragsverandering’ en 

een training ‘Sociale gesprekken’. 

• Mogelijkheden om door te ontwikkelen 

naar een technisch vakman (bouw, elektro 

en installatie).

• Naast een marktconform salaris 

leiden we je goed op, ontvang je een 

reiskostenvergoeding en krijg je de kans 

om je verder te ontwikkelen.

• Salaris € 23 bruto per uur. 

 

Wat wij vragen

• Jij bent sociaal en kan goed luisteren. 

Jij kan het team met klussers prettig 

begeleiden.  

• Je bent handig met klussen in huis en hebt 

technisch inzicht.

• Je kan goed plannen en organiseren. Jij 

houdt altijd het overzicht, ook in drukke 

periodes. 

• Je kan zelfstandig je werk uitvoeren en 

durft regie te nemen. 

• Je bent energiek, enthousiasmerend en 

staat open voor nieuwe ideeën. 

• Minimaal mbo werk- en denkniveau. Heb 

je geen mbo-opleiding maar wel veel 

werkervaring? Ook dan nodigen we je uit 

om te reageren. 

• Je bent minimaal 16 uur per week 

beschikbaar tot eind 2023. Meer 

werken kan ook, afhankelijk van jouw 

mogelijkheden. 

Over de partners 

We werken samen met Energieloket 

Rivierenland en WoonWijzerWinkel 

Rivierenland.

Het energieloket helpt inwoners van de regio 

Rivierenland onafhankelijk en gratis bij het 

energiezuinig maken van hun woning. 

Dat doen ze in opdracht van alle acht 

gemeentes in regio Rivierenland. Naast 

de uitgebreide informatie op de website, 

kunnen inwoners ook terecht bij de lokale 

energieloketten, een gratis energiecoach 

aanvragen of even bellen voor meer 

informatie.

De WoonWijzerWinkel in Tiel zorgt voor 

de klusbus. Meer informatie over de 

WoonWijzerWinkel vind je via deze link. 
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http://www.energieloketrivierenland.nl
https://www.woonwijzerwinkel.nl/rivierenland/


Over Energie Samen Rivierenland

Energie Samen Rivierenland is een lokale, 

coöperatieve energiebeweging die 

duurzame energie-initiatieven aanjaagt en 

versterkt. We werken aan een schone en 

betaalbare energievoorziening voor ons 

allemaal. Energie Samen Rivierenland wil de 

energietransitie mee mogelijk maken door 

als vertrouwd adviseur samen te werken met 

ondernemers, instellingen, overheden en 

burgers.
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Reageren 

Word je enthousiast van deze vacature? 

Stuur dan een motivatie en CV naar heidi.verschoor@energiesamenrivierenland.nl. 

Heb je vragen? Ook dan kun je Heidi bereiken via 06-42238286 

of via heidi.verschoor@energiesamenrivierenland.nl. 

Ga voor een baan 

waarbij jij niet de enige bent 

die er wat aan verdient...


