De Fryske Marren is op zoek naar vrijwillige energiecoaches.
-Inspirerende sociaal en communicatief vaardige coaches met hart voor mens en milieuWe betalen elk jaar meer voor gas, elektriciteit en water. Met een aantal simpele maatregelen is het
mogelijk al snel 10% op het energieverbruik te besparen.
De energiecoach coacht mensen in De Fryske Marren die in een koop- of huurhuis wonen en helpt hen
energie te besparen. Hij/zij bekijkt samen met de bewoner wat er mogelijk is. Dat kan al met kleine stapjes,
bijvoorbeeld door tochtstrips aan te brengen, de verwarming ’s nachts lager te zetten of door minder lang
te douchen.
Ken je mensen in jouw omgeving of organisaties die hier interesse voor hebben? Stuur graag deze
vacature door.

Wat breng je mee?
Vind jij het belangrijk dat mensen hun energieverbruik bewust sturen en daarmee goed bezig zijn voor
milieu en portemonnee? Wil jij mensen graag helpen met het verminderen van hun energieverbruik en heb
jij voelsprieten voor de juiste insteek om:
•
De ander inzicht in eigen gedrag en energieverbruik te laten krijgen
•
Haalbare doelen te laten ontwikkelen gericht op minder energieverbruik
•
Nieuw gedrag te laten ontwikkelen dat leidt naar het halen van de beoogde doelen?
Verder vind je het leuk om bij anderen thuis te komen en je te verdiepen in de ander zijn situatie. Je weet
de ander te motiveren en te stimuleren, je zet de juiste middelen en tools in om vastgestelde doelen te
halen. Hierbij breng je de bewoner in beweging en regel je de ondersteuning die hem/haar kan helpen om
tot een goede keuze te komen.
Kennis van energienota’s en vaardigheden voor het toepassen van maatregelen als tochtstrips, radiatorfolie
en het waterzijdig inregelen is een pré. Indien nodig ben je bereid je deze kennis eigen te maken. Wij
bieden hiervoor een training aan.
Do kinst de Fryske taal ferstean of wolst dit leare (je kunt het Fries verstaan of je wilt dit leren).
Pas jij in bovenstaande profiel dan ben jij de energiecoach die we zoeken en zien we jouw motivatie graag
tegemoet!
Jouw aanmelding met motivatie graag sturen naar duurzaam@defryskemarren.nl.
Vragen?
Neem contact op met Marijn Kamerling of Willemieke Dijkstra via telefoonnummer 14 05 14.

