
Energie-armoede
voorkomen...

Help je 
mee?

‘Grip op je energiekosten’ is een initiatief van 
Vrijstad Energie in samenwerking met de gemeente Culemborg

Als energiecoach kun je het verschil maken!



energieslurpende apparatuur te vervangen zonder dat ze daarvoor in de 
buidel moeten tasten. 
Om de deelnemers aan dit traject te begeleiden, hebben we energie-
coaches nodig die echt het verschil willen maken. Energiecoaches die 
naast verstand van techniek ook hart hebben voor mensen.
Deze coaches doen dat niet alleen, ze werken samen met een andere 
vrijwilliger van Schuldhulpmaatje, iemand van de gemeente of woning-
corporatie. Zij helpen de mensen om hun financiën op orde te krijgen en 
de energiecoach helpt ze om hun energiegebruik op orde te krijgen. 
De energiecoach krijgt een energiebespaarpakket mee, waarmee meteen 
al de eerste besparingen kunnen worden gerealiseerd: radiatorfolie, 
tochtstrips, een waterbesparende douchekop, douchetimer, een paar 
goede LED lampen, een deurdranger en een watt-meter om meteen op 
jacht te gaan. 

Is dit iets voor jou? Achterop deze folder vind je nog wat meer informatie 
en lees je hoe je je kunt aanmelden voor deze ongetwijfeld dankbare taak.

Help mensen die het niet breed 
hebben om hun energiegebruik op 
orde te krijgen.
Hoe kleine dingen een groot verschil maken.

Voor mensen met beperkte financiële middelen is de energierekening 
vaak iets waar ze wakker van liggen. Want gas, water en stroom zijn 
nou eenmaal dingen waar je niet buiten kunt, maar die wel voor een 
behoorlijke onkostenpost zorgen.
Om deze groep mensen te kunnen helpen hebben we een speciaal 
traject opgezet: ‘Grip op je energiekosten’. Met vooral aandacht voor de 
kleine dingen die het verschil maken, maar ook met de mogelijkheid om 

Besparingstraject voor mensen met een krappe beurs



Wat werkt er anders dan bij het 
‘normale’ energiecoachwerk? 
Vaak gaat het om huurwoningen, dus veel wat met het huis te maken heeft speelt 
niet. Wat wél helpt is aandacht voor gedrag en bewustwording. 
 Je bent vooral bezig met het bereiken van concrete resultaten, dus:
• meer doseren, dus liever een paar keer terug komen en dan samen ergens mee 

aan de slag; 
• focus op dingen die zonder of tegen hele lage kosten resultaat opleveren 

(gedrag, gordijnen, douchen LED lampen, apparaten uit, etc.);
• laten zien wat iets kost of oplevert, bijvoorbeeld per douchebeurt of lamp. Dat 

kan motiveren om gedrag te veranderen;
• praktisch te werk gaan, dus in het eerste gesprek het bespaarpakket uitpakken 

en een paar lampen vervangen, douchekop vervangen, de wattmeter plaatsen.

Oók anders is de mogelijkheid om eventueel apparatuur te vervangen voor 
zuiniger apparatuur die afbetaald wordt uit de winst van de lagere energielasten. 
Omdat voor deze groep een lening niet altijd mogelijk is kent ‘Grip op je 
energiekosten’ daar een speciale constructie voor. 
Bij mensen die via de huurkoopregeling nieuwe apparatuur krijgen, wordt eens 
per kwartaal het energiegebruik uitgelezen door het secretariaat van ESR. Je 
krijgt van ‘jouw’ mensen het energiegebruik. Zo kan je zien of wat je doet, ze ook 
echt helpt. 

Vanuit het energieloket helpen we je met 
• de energiebespaarmeter, voor deze groep een heel handig hulpmiddel; 
• advies over de kosten en baten van het vervangen van apparatuur; 
• de eventuele huurkoopovereenkomst, daar heb je zelf geen omkijken naar;
• de samenwerking met Schuldhulpmaatje, de gemeente, een sociaal wijkteam 

en/of de woningcorporatie;
• tips over hoe mensen te helpen om hun gedrag te beïnvloeden; 
• en alle andere vragen die je tegenkomt.

WIL JIJ JE INZETTEN VOOR EEN GROEP DIE JOUW 
DESKUNDIGHEID HEEL GOED KAN GEBRUIKEN?
Neem dan contact op met Vrijstad Energie via het e-mail adres 
info@vrijstadenergie.nl of bel 0345 504012 en informeer naar de mogelijkheid 
om energiecoach te worden voor ‘Grip op je energiekosten’. 


