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Wat is Energiek Alphen aan den Rijn:
• Een initiatief van een groep duurzaamheidsbewuste
inwoners van Alphen aan den Rijn, die energie
kunnen en willen steken in het verduurzamen van de
gemeente;
• Een locale energiecoöperatie die energiebesparing
en duurzame energieprojecten wil realiseren;
• Een energieke organisatie die samenwerkt met alle
partijen die initiatieven willen realiseren met
dezelfde doelstelling.
•
•
o
o

Wijkaanpak energiebesparingin 3 wijken
Zon-projecten:
Bij particulieren en kleine bedrijven met Salderen;
Op andere daken via de zgn. Postcoderoosregeling

Zon op Alphen:
Postcoderoos project met twee zonneparken:
• Rijnvicus met 1880 panelen
• Zeegersloot met 221 panelen
• Bijna 200 huishoudens doen mee.
• Operationeel vanaf mei 2019

Werkplan Energiebesparing
• Samenwerking met de gemeente in een meerjarenaanpak
• Samenwerking met Hoom, landelijke coöperatie die training
voor energiecoaches levert en het Hoomdossier en Econobis
• Financiering door de gemeente en de Provincie Zuid-Holland
• Inbreng Energiek:
• 30 energiecoaches die 1.500 bewoners/huishoudens
bezoeken;
• Communicatie vooral via het Alphens Nieuwsblad en
sociale media;
• Wijkacties
• Collectieve inkoopacties

Activiteiten Energiek:
• Communicatie en informatievoorziening: artikelen in Alphens
Nieuwsblad, advertenties en sociale media, website;
30 Energiecoaches:
Trainingen door Hoom
4 energiecoaches opgeleid tot Maatwerkadviseur/EPA-W
Training waterzijdig inregelen
1.500 huisbezoeken door energiecoaches in 2020, in 2021
wat minder;
• Treffen van kleine maatregelen bij huisbezoek, incl.
waterzijdig inregelen, LED, radiatorfolie e.d.
• Toepassing Hoomdossier om woning in kaart te brengen
•



•

•

Trainingen door Hoo

Overige activiteiten Energiek:
• Programmacoördinatie met behulp van Econobis, een
klantvolgsysteem van Hoom/Energie Samen;
• Bemensing van de Energiewinkel/Infopunt
• Wijkacties: in 4 wijken gerichte acties om bewoners voor te
bereiden op aardgasvrij:
• Energiebesparingsmaatregelen mbv energiecoaches
• Wijkambassadeurs die in de buurt/wijk bewoners
motiveren/ondersteunen;
• Huiskamerbijeenkomsten met meerdere buurtbewoners;
• Bewonersgroep die gaat overleggen over mogelijkheden om
aardgasvrij te worden

• Collectieve inkoopacties op basis van gebleken belangstelling
en voorkeuren voor bepaalde maatregelen, samen met
Duurzaam Bouwloket en/of Woonwijzerwinkel en locale
aanbieders.

Wat doet de energiecoach:
• Volgt een training georganiseerd door Hoom.
• Volgt een training Waterzijdig Inregelen, of wordt hierin
opgeleid door energiecoaches die de training gevolgd
hebben.
• Energiecoaches krijgen een introductie in het gebruik van het
Hoomdossier;
• Energiecoaches die daarvoor belangstelling hebben kunnen
een opleiding Maatwerkadviseur gaan volgen.
• Energiecoaches doen ca. 50 bewonersbezoeken per jaar;
Hiervoor kunnen zij een nog vast te stellen vergoeding
krijgen;
• Energiecoaches leggen hun ervaringen en afspraken uit de
bewonersbezoeken vast in Econobis;
• Energiecoaches zorgen voor bemensing van de
Energiewinkel/Infopunt (2 maal 3 uur per week)

Wat wordt verwacht van de
energiecoach:
•
•
•
•
•

Betrokken bij verdurzaming en energie
Geïnteresseerd om (buurt)bewoners te helpen
Empathie en interesse in gesprekken met bewoners
Luisteren en doorvragen
Structuur en houvast bij bewonersbezoeken

• Kennis en ervaring met energiebesparingsmaatregelen is niet
vereist, Energiek zorgt voor een Basistraining Energiecoach;
• Het helpt wel als je al zelf het nodige gedaan hebt.
• Tijd beschikbaar, ca.4 tot 8 uur per week.

Hoomdossier:

Zie: hoom.hoomdossier.nl

