
Wat ga jij doen als energiecoach?
Je gaat Groenoorders helpen om energie te besparen. Dat doe je 

door de woningen energiezuiniger te maken. Je brengt bijvoorbeeld 

tochtstrips aan, plakt folie achter de radiatoren en vervangt lampen. 

Ook praat je met de bewoners over zuinig zijn met energie. Je legt 

bijvoorbeeld uit waarom je elke dag even moet ventileren. Je kijkt 

samen met de bewoners welke apparaten energieslurpers zijn.  

En je geeft tips hoe je minder energie kunt gebruiken. 

Wie kunnen energiecoach worden?
Jij vindt het leuk om te klussen en je woont in Groenoord, Schiedam. 

Een douchekop vervangen, ledlamp ophangen of radiatorfolie aan-

brengen? Dat wil jij wel doen. Je ziet de oplossingen, werkt precies en 

levert het werk netjes op. Je bent sociaal betrokken en helpt anderen 

graag. Je legt goed uit wat je gaat doen en waarom. Dat doe je in 

het Nederlands, Engels of één van de andere talen die in Groenoord 

gesproken wordt, zoals Turks, Marokkaans of Somalisch. 

Cursus en vergoeding
Wil je graag klussen, maar kun je het nog niet? Geen probleem. Je 

krijgt na de zomer een cursus om het te leren. Gemeente Schiedam 

betaalt de cursus. Tijdens deze cursus leer je alles over de klussen in 

de woningen. Ook leer je welke adviezen je bewoners kunt geven om 

energie te besparen. Na de cursus ga je aan de slag in de wijk.  

Hiervoor krijg je een vergoeding. Deze vergoeding verandert 

niets aan je uitkering of je inkomstenbelasting. 

Misschien heb je de poster al zien hangen in de portiek van de flat. 
In Groenoord zijn we op zoek naar vrijwilligers die energiecoach willen 
worden. Wat gaat de energiecoach doen? Wie kunnen energiecoach 
worden? Wat levert het jou op? En hoe kun je je aanmelden?  
Dat lees je in dit artikel.

Iedereen wil graag energie besparen. Maar hoe doe je dat? Daar ga jij 
als energiecoach je buren bij helpen. Je krijgt van ons een cursus om
energiecoach te worden. Daarna ga je de wijk in en help je Groenoorders
met praktische tips en maatregelen om te verduurzamen. 

Opleiding en vergoeding 
Je krijgt gratis een cursus om energiecoach te worden. 
De cursus duurt twee dagen en start na de zomer.  
Na de cursus help jij je buren minimaal 6 dagen met 
energietips. Je krijgt hiervoor een vergoeding. 

Interesse?
Meld je nu aan via nieuwe.energie@schiedam.nl, 
bel Fouad Tawfik op 06 14 64 76 01 of
Marcel van Henten op 06 48 02 05 91.

Help jij je buren  
energie besparen?
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Hoe kun je je aanmelden?
Wil jij aan de slag als energie-
coach in Groenoord? Stuur 
dan een e-mail naar nieuwe.
energie@schiedam.nl of bel

• Fouad Tawfik op 
  06 14 64 76 01, of
• Marcel van Henten op
  06 48 02 05 91. 


