
 

Energiebespaarmaatjes gezocht! (Vrijwilliger) 
Vind je het belangrijk en leuk om mensen te helpen met het besparen van energie? Door de steeds maar 
stijgende energieprijzen hebben steeds meer mensen moeite om hun energierekening te betalen. Wil jij deze 
mensen helpen door tips te geven over energiebesparing en het installeren van kleine bespaarproducten? 
Dan zoeken wij jou!  
 
Wat ga je doen?  
Dit najaar gaat er een groot project lopen in diverse gemeenten. Voor dit project zoeken we 
‘Energiebespaarmaatjes’.  
 
Als energiebespaarmaatje ga je als vrijwilliger mensen helpen door samen te kijken naar hun 
energierekening, tips te geven over gedragsverandering, maar je gaat ook kijken welke (kleine) 
energiebesparende maatregelen zouden kunnen helpen in de woning (bijvoorbeeld ledlampen en 
radiatorfolie). Vervolgens ga je samen met de bewoner de energiebesparende producten daadwerkelijk 
bestellen middels een cadeaubon op een webshop, speciaal ingericht voor dit project. Ook help je de 
bewoners (indien gewenst) bij het installeren en uitleggen van de producten. Met simpele maatregelen kan 
de bewoner al snel honderden euro’s per jaar besparen! Geen grote investeringen of verbouwingen, maar 
simpele aanpassingen in gedrag of kleine investeringen in de woning. 
 
Wie zoeken wij?  

- Je kunt goed en gemakkelijk omgaan met veel verschillende mensen en je geniet ervan om andere 
te helpen. Je kan je goed verplaatsen in andere en in wat hen motiveert.  

- Je hoeft geen technische achtergrond te hebben, wat je moet weten over energiebesparing wordt 
geleerd tijdens de trainingen.  

- Je bent redelijk digitaal vaardig. 
- Je bent in de gelegenheid om 3-6 x per maand een gesprek uit te voeren bij mensen thuis.  
- Je werkt gestructureerd en komt afspraken na. 

 
Voor wie doe je het?  
De doelgroep voor dit project zijn mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen door de 
hoge en steeds maar stijgende energieprijzen. Je bezoekt mensen die jouw hulp ook echt kunnen gebruiken. 
Dit project wordt georganiseerd vanuit diverse gemeenten in de Achterhoek. 
 
Praktische zaken  

- Voordat je start als Energiebespaarmaatje word je in twee trainingsavonden opgeleid. Deze twee 
trainingen vinden plaats in augustus, september en/of oktober.  

- Eén gesprek duurt +- 60 minuten. Met één huishouden voer je +- 3 gesprekken uit. 
- Je mag de bewoners tijdens dit traject energiebesparende producten middels een cadeaubon 

aanbieden met een waarde tussen de €125,- en €250,- (dit verschilt per gemeente).  
- Het project loopt vanaf oktober 2022 tot en met juni 2023.  
- Je gaat werken via een digitaal programma hiervoor dien je redelijk te kunnen werken met een 

laptop/ computer.    
 

Wil je meer weten over de rol als energiebespaarmaatje? 
Aanmelden kan op de website: www.agem.nl/energiebespaarmaatje . Heb je vragen of wil je meer 
informatie, neem dan contact op met onze klantenservice via energieloket@agem.nl of 0314-820360. 


