
Wij zoeken een sociaal 
energiecoach 
(fte in afstemming)

Energie Samen Rivierenland zoekt hulp 

voor het project EnergieVitaal: mensen met 

sociale voelsprieten die andere mensen 

willen helpen bij het besparen van energie. 

EnergieVitaal

Steeds meer bewoners hebben moeite 

om de energierekening te kunnen betalen 

of  kunnen deze zelfs helemaal niet meer 

betalen. In het project EnergieVitaal helpen 

we deze inwoners van verschillende 

gemeenten in Rivierenland om de 

energierekening te verlagen. 

Wat ga je doen als sociaal 
energiecoach?
Je gaat bij inwoners langs die hulp willen bij 

het verlagen van de energielasten. Samen 

met deze bewoner kijk je naar het verbruik 

en kijk je welke kleine maatregelen inwoners 

kunnen nemen om energie te besparen.

Eventueel voer je zelf eenvoudige maat-

regelen uit, bijvoorbeeld het plakken van 

radiatorfolie, of het aanbrengen van een 

tochtstrip. Je kunt hiervoor onze klusdienst 

inschakelen (Je hoeft dus niet technisch 

aangelegd te zijn om sociaal Energiecoach te 

zijn). 

Wat wij bieden 

• Een leuke, dynamische bijbaan waarbij je 

mensen écht kan helpen. 

• Veel vrijheid. Je kunt zelf aangeven welke je 

uren je wilt werken.

• Twee trainingen: 

- ‘Energie besparen met kleine maatregelen 

en gedragsverandering’ 

en

- ‘Sociale gesprekken’ .

• Je maakt onderdeel uit van het Energie-

Vitaal team, met veel ruimte om samen te 

sparren en samen de inhoud te verbeteren.

• Naast een marktconform salaris 

leiden we je goed op, ontvang je een 

reiskostenvergoeding en krijg je de kans 

om alles uit jouw rol te halen.

• Salaris € 15 bruto per uur. 
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 Wat wij vragen

• Je bent sociaal sterk, je praat graag en 

makkelijk met mensen en je kunt luisteren. 

Je bent geïnteresseerd in de drijfveren 

van mensen en kunt aansluiten bij de 

behoeften van bewoners.  

• Je verdiept je graag in manieren om 

mensen te helpen bij het besparen van 

energie (je hoeft hiervoor geen technische 

achtergrond te hebben).

• Je bent minimaal twee halve dagen per 

week beschikbaar.

Diversiteit

Als voorloper, sociaal energiecoach en 

klusser kom je in contact met diverse 

doelgroepen. We vinden een brede 

diversiteit daarom ook belangrijk in onze 

organisatie. Spreek je naast Nederlands ook 

een andere taal, bijvoorbeeld Arabisch, Pools 

of Turks? Dat is een pré. 

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 is in Tiel. Meer 

informatie over de WoonWijzerWinkel vind je 

via deze link. 
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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 heidi.verschoor@energiesamenrivierenland.nl. 

Ga voor een baan 

waarbij jij niet de enige bent 

die er wat aan verdient...

http://www.energieloketrivierenland.nl
https://www.woonwijzerwinkel.nl/rivierenland/

