
Wil jij als vrijwilliger deel uitmaken van het EnergieTeam Utrecht?  
 
De energieprijzen stijgen en vrijwel alles wordt duurder. Steeds meer mensen in Utrecht 
hebben moeite met rondkomen. Het EnergieTeam Utrecht gaat inwoners van Utrecht 
praktische hulp bieden om energie te besparen en geeft tips. Jouw inzet is goed voor een 
stadsgenoot én goed voor het milieu.  
 
Wie wij zoeken 
Wij zijn op zoek naar mensen die:  
graag in gesprek gaan met inwoners en door ons opgeleid worden tot energiecoach  
en/of 
handig en praktisch zijn en energiebesparende klussen kunnen doen. 
 
Wat je gaat doen 
Zet jij je graag in om inwoners van Utrecht te helpen met rondkomen? Dan is een 
vrijwilligersfunctie bij het EnergieTeam Utrecht echt iets voor jou! Als lid van het 
EnergieTeam bezoek je samen met een collega-vrijwilliger mensen thuis die zich aangemeld 
hebben voor de Energiebox of een energieadvies. Je bezorgt de gratis doos met 
energiebesparende producten, geeft tips om energie te besparen en controleert desgewenst 
of iemand gebruikmaakt van alle voorzieningen waar hij/zij recht op heeft, zoals 
bijvoorbeeld de U-Pas, de energietoeslag of andere toeslagen.   
 
Wat we verwachten  
Kennis over energiebesparing en voorzieningen is niet nodig, jij bent bereid om nieuwe 
kennis op te doen via (bij)scholing. Als je vooral de besparende materialen wilt aanbrengen, 
helpt het wel als je een beetje handig bent. We vinden het belangrijk dat je sociaal en 
communicatief vaardig bent, en dat je het leuk vindt om mensen met verschillende 
achtergronden te adviseren over energie besparen.   
We zoeken vrijwilligers die van januari tot april, en mogelijk langer, regelmatig bewoners wil 
helpen en adviseren. We vragen een inzet van gemiddeld zo’n 4 uur per week.  
  
Wat we bieden  

• Ontzettend waardevol en dankbaar werk; juist in deze maanden zijn mensen dolblij 
met je hulp. Je kunt echt een verschil maken en inwoners van Utrecht helpen om 
door deze crisis heen te komen.  

• Praktijkgerichte scholing, begeleiding en een welzijnsorganisatie, die al 40 jaar 
ervaring heeft in werken met vrijwilligers, waar je op terug kunt vallen.   

• Twee bijeenkomsten en een online module om je wegwijs te maken (voor de 
coaches). De opleiding bestaat uit:  

o Informatie over onze werkwijze (voorbereiding op het gesprek, het 
voeren van gesprekken etc.)  
o Theorie over energie (besparen)  
o Theorie over financiële voorzieningen en vergoedingen.  
o Uitleg over onze online omgeving (agenda, vragenlijst voor het voeren 
van gesprekken, tool voor het maken van een adviesrapport)  
o Uitleg over gesprekstechnieken (optioneel)  
 



• We gaan ervan uit dat je samen met een collega vrijwilliger op pad gaat, zodat je niet 
alleen bij mensen aan hoeft te bellen.  

• Veel flexibiliteit. Je geeft zelf aan op welke dagdelen je de adviesgesprekken voert.  

• Een onkostenvergoeding.  

• Een team van enthousiaste collega’s, die hun opgedane kennis over 
energiebesparing en het adviseren van bewoners graag met je delen.  

• Een plek waar je (relevante) werkervaring op kunt doen.   

• Een paar keer per jaar gezellige activiteiten en workshops voor vrijwilligers.  
  
Interesse?  
EnergieTeam Utrecht is een samenwerking tussen de Energiebox en Stichting U Centraal.   
Neem voor meer informatie contact op met U Centraal op tel.nr. 06-10781154 of via finan-
admin@u-centraal.nl  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
De Energiebox  
De Energiebox is in 2014 opgericht door Milieu Adviesbureau JMA, gemeente Utrecht en 
woningcorporaties Mitros en Portaal. Inmiddels is de Energiebox actief in 19 gemeenten en 
ontvingen al 35.000 huishoudens een advies over energiebesparing. Nu de energieprijzen 
stijgen besluiten steeds meer gemeenten hun bewoners de Energiebox aan te bieden. Kijk 
voor meer informatie op www.energiebox.org.  
  
Stichting U -Centraal  
Als inwoners van Utrecht op zoek zijn naar informatie of ondersteuning, dan is U Centraal er 
voor hen. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, 
persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. Beroepskrachten en vrijwilligers denken mee en 
bieden praktische hulp, informatie, advies, activiteiten en training. Zo helpen we elkaar in 
Utrecht om sterker, zelfstandiger en plezieriger door het leven te gaan. U Centraal werkt 
samen met de Tussenvoorziening, Humanitas, SchuldHulpMaatje en Al Amal op het gebied 
van vrijwillige inzet bij financiën en administratie. Samen vormen we het ‘Platform Financieel 
Vrijwilliger Utrecht’. We organiseren gezamenlijke scholingen en werken samen in de 
werving en begeleiding van vrijwilligers. Er werken 850 vrijwilligers via U Centraal in Utrecht, 
waarvan ca. 190 financieel vrijwilliger zijn en 300 vrijwilligers uiteenlopende praktische 
klussen voor stadsgenoten doen. Kijk voor meer informatie op www.u-centraal.nl  
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