Energiecoaches gezocht

De praktijkgerichte training geeft inzicht in
energiebesparende maatregelen, de effecten
daarvan, de wensen van de bewoners en de
praktische toepasbaarheid.
We zoeken mensen die het leuk vinden in een
lokaal, sociaal en duurzaam netwerk te
functioneren.
Een netwerk, waarin ze mee mogen denken,
kennis delen, elkaar verder helpen en elkaar
inspireren.

De Hut van Mie zoekt enthousiaste
vrijwilligers die opgeleid willen worden tot
energiecoach
De Hut van Mie is een initiatief van betrokken
inwoners uit Laren en Blaricum.
Doel van de coöperatie is om met zoveel
mogelijk inwoners het energieverbruik in
Laren en Blaricum te verminderen en lokaal
eigen energie op te wekken. Goed voor zowel
de portemonnee als voor het milieu.
Onze energiecoaches gaan met dorpsgenoten
in gesprek om hen persoonlijk op weg te
helpen met de verduurzaming van hun huis.

We zoeken met het oog op komende acties
uitbreiding van ons team:
Enthousiaste vrijwilligers die opgeleid willen
worden tot energiecoach.

De taken kunnen er als volgt uitzien:
• huisbezoeken brengen aan mensen met
vragen over hun huis en energieverbruik;
• met het coachteam op zoek gaan naar
huiseigenaren die potentieel
geïnteresseerd zijn, b.v. door het
organiseren van bijeenkomsten in de
buurt, bij de sportvereniging of ander
clubverband;
• in stadhuis of bibliotheek een spreekuur
bemensen;
• Andere acties die het team met elkaar
bedenkt en uitvoert.
We bieden:
een regionaal opleidingstraject;
een leuke club van gemotiveerde mensen
met vogels van zeer diverse pluimage;
perodiek de mogelijkheid kennis te nemen
van nieuwe ontwikkelingen middels
beursbezoek, bijscholingen e.d.
Als u minimaal 1 dagdeel in de week
beschikbaar bent, affiniteit heeft met
duurzaamheid, sociaal vaardig bent en graag
een maatschappelijke bijdrage wilt leveren,
dan zijn we op zoek naar u. U hoeft niet persé
een technische achtergrond te hebben.
Iedereen krijgt dezelfde opleiding die deels
bestaat uit techniek, en deels uit
gesprekstechniek. Beide even belangrijk.
Wanneer u interesse heeft of misschien nog
vragen kunt zich wenden tot Peter Uitendaal
06 15387857 energiecoach@hutvanmie.nl.

