
Energiecoaching in Fryslân
SAMENWERKING TUSSEN PROVINCIE, GEMEENTEN, 

WONINGBOUWCORPORATIES EN ENERGIE COÖPERATIES.



Meer weten 
om verder 
te kunnen!

Wat doet de energiecoach nu precies?

Wat is het verschil met energieadvies?

Waar is er op dit moment al 
energiecoaching?

Hoe zien de gemeenten, 
woningbouwcorporaties en 
energiecoöperaties het voor zich? 



De energiecoach

Iedereen Bewustwording & 
gedragsverander
ing

Haalbare doelen Concrete acties 
als 

Tochtstrips

led-lampen

Radiatorfolie

spaardouchekop/
kraan

waterzijdig inregelen 
van CV.

Herhalingsbezoe
ken om te 
ondersteunen

Verwijzing naar 
regelingen en 
anderen.



De energieadviseur

Woningeigenaren

(particulier & 
corporatie)

Woningaanpak

Besparing & 
opwek

Maatwerkadvies Advies & rapport

Stappenplan

Mogelijk offerte & 
trajectbegeleiding

Verwijzing naar 
regelingen, 
financiering & 
subsidies.



Samenspel tussen coach & adviseur

 De energiecoach zorgt dat 
mensen in beweging komen

 De energieadviseur voorziet 
in technisch, bouwkundig en 
deskundig advies

 De energiecoach kan weer 
bijdragen in uitvoering van 
advies. Dat er daadwerkelijk 
stappen worden gezet



Profiel van de 
energiecoach

Inspirerende sociaalvaardige coach met 
kennis van toepasbare psychologie

Communicatief vaardig

Geïnteresseerd in de ander

Creatief

Praktisch inzicht in energieverbruik & handig in 
toepassen van simpele bespaarmaatregelen

Financieel deskundig



Wat is er in Fryslân 
gaande op het 
gebied van 
energiecoaching

Gemeenten actief met 
energiecoaching voor minima/smalle 
beurs/iedereen/woningeigenaren 
(RRE)

Energiecoöperaties met leden en 
buurten/wijken/dorpen.

Woningbouwcorporaties met aanpak 
woningaanbod & bewonersbetrekken



Verschillende geluiden

Ieder een eigen verhaal

Meepraten

Gehoord worden

Elkaar verstaan



Het sociale domein

VOORKOMEN VAN SCHULDEN

GRIP OP ENERGIE = GRIP OP BEURS

INKOMENS ONGELIJKHEID VOORKOMEN

BAANKANSEN GENEREREN IN DE ENERGIETRANSITIE

DOELGROEP: SMALLE BEURS



Energietransitie

IEDEREEN BETREKKEN EN MEEKRIJGEN. 

DE KRACHT VAN DE ’MIENSKIP’ INZETTEN

PARTICIPATIE VERGROTEN 

DESKUNDIGHEID VAN DE ENERGIECOÖPERATIES BENUTTEN

ENERGIECOÖPERATIES ONDERSTEUNEN 

SAMENHANG EN VERBINDING



De veranderende maatschappij

IEDEREEN IN ONTWIKKELING

KENNISVERSPREIDING EN KENNISDELING

AANSLUITEN BIJ DE VERSCHILLENDE LEERBEHOEFTES

DIVERSITEIT IN AANBOD



Behoeftes 
rondom de 
energiecoach

Verbinding tussen duurzaamheid & sociale domein & 
energiecoaches

Goede begeleiding van de energiecoaches, zowel in 
ontwikkeling als in het werkveld

Goede verbinding tussen energiecoaches en bouwloket, 
samenhang in aanbod

Lokale, vertrouwde en onafhankelijke energiecoaches

De energiecoach als verbinder en begeleider in de 
energietransitie

Herhaling van coachmomenten om daadwerkelijk 
stappen te zetten

Professionele ondersteuning van de energiecoöperaties



Alle partijen staan positief t.a.v. samenwerking en de krachten bundelen

ELKAAR VINDEN IN VERSCHILLENDHEID

RUIMTE VOOR VERSCHIL EN DIVERSITEIT, GEEN KEURMERK OF VOORSCHRIFTEN

VRIJWILLIGE & BETAALDE ENERGIECOACHES, ENERGIEADVISEURS EN LOKETTEN MET 
ELKAAR IN VERBINDING

KENNISDELING &  SAMEN OPLEIDEN

SAMEN CAMPAGNES VOEREN RONDOM ENERGIECOACHING



Aan de slag, 
de stekker erin!
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