Wat is een EnergieAmbassadeur?
EnergieAmbassadeurs zijn bewoners/vrijwilligers die interesse hebben in energie besparen en
duurzame energieopwekking en samen met hun buren duurzaam aan de slag willen. Zij kunnen
gratis en onafhankelijk advies geven of helpen collectieve projecten op te starten. Op het moment
zijn er in Utrecht al 75 EnergieAmbassadeurs, in IJsselstein willen we jou ook uitnodigen om
EnergieAmbassadeur te worden. Er zijn heel veel verschillende soorten EnergieAmbassadeurs,
de meeste zijn ervaringsdeskundig en hebben hun eigen huis al helemaal energiezuinig gemaakt.
Er zijn EnergieAmbassadeurs die professionals zijn op het gebied van duurzaamheid en die hun
kennis willen gebruiken om andere bewoners te helpen en te laten zien dat energie besparen
loont. Er zijn ook EnergieAmbassadeurs die een groot netwerk hebben en deze willen inzetten
voor energiebesparing, maar ook idealisten of bewoners die anderzijds hun talenten willen
inzetten door bijvoorbeeld een feest te organiseren, helpen bij het organiseren van leden of
dagvoorzitter zijn.

Wat doet een EnergieAmbassadeur voor mij?
EnergieAmbassadeurs hebben vaak veel kennis over energiebesparing en duurzame
energieopwekking van woningen in IJsselstein. We willen buren, wijk-, buurt- en straatgenoten
o.a. helpen met het energiezuinig maken van de woning. Dat kan op heel veel verschillende
manieren door bijvoorbeeld het organiseren van informatieve avonden, individueel of in een
groep per wijk, over energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dat kan een huiskamer
bijeenkomst zijn, een individueel gesprek, een feest, een bijeenkomst in een buurthuis, een
wedstrijd onder de buren, een markt of een inloopavond. Hoe het wordt ingevuld, welke
onderwerpen er aan bod komen, welke bewoners er uitgenodigd worden dat is overal
verschillend. Ook worden er collectieve inkoop acties georganiseerd om bijvoorbeeld in de wijk
gezamenlijk zonnepanelen of vloerisolatie aan te schaffen, met een leuke korting! De
EnergieAmbassadeurs leren van elkaar en kunnen elkaar om advies vragen. In 2016 hebben de
EnergieAmbassadeurs in Utrecht ca. 650 bewoners geïnformeerd over energiebesparing en
samen met de gemeente Utrecht hebben nog eens 1650 Utrechtse bewoners uitleg gegeven
over energiebesparing. Wilt u contact met een EnergieAmbassadeur? mailt u
dan: rianne@energie-u.nl.

Hoe word ik EnergieAmbassadeur?
Vind je energie besparen belangrijk en zie je kansen voor jouw buurt? Heb je ervaring of niet?
Geef je op als EnergieAmbassadeur.
En dat hoef je niet alleen te doen want er zijn 75 EnergieAmbassadeurs alleen al in Utrecht en
een vele initiatiefgroepen in de Provincie. Verder wisselen de EnergieAmbassadeurs ervaringen
met elkaar uit en leren van elkaar door middel van informatie- en verdiepingsavonden.
Wat bieden we?
•
•
•
•

Een opleiding van 2 avonden.
Een groot netwerk van EnergieAmbassadeurs met heel veel kennis.
Informatie en verdiepingsavonden.
Heel veel vrijheid om eigen invulling te geven aan je activiteiten.

We vragen:
•
•

Vrijwillige inzet van minimaal 1 avond in de maand.
Goede contacten in de buurt, of deze willen leggen.

Wil je EnergieAmbassadeur worden of er meer over weten, mail naar: rianne@energie-u.nl



