
 
Haarlem, 20 oktober 2020 
 
Beste Buurtbewoners / Potentiële Energiecoaches 
 
Hartelijk dank dat je je wilt aansluiten bij onze Wijkvereniging De Groene Kroon.  
Een wijkvereniging opgericht door vrijwilligers in de wijken Bosch en Vaart en 
Koninginnebuurt. We zijn inmiddels officieel met statuten en al. Dit heeft even tijd gekost, en 
ook het werven van de eerste fondsen kostten veel inspanningen, vandaar dat jullie een tijdje 
hebben moeten wachten op informatie.  
 
Zoals jullie al hebben kunnen lezen op onze website “https://degroenekroon.org” richt De 
Groene Kroon zich op het informeren, inspireren, stimuleren en begeleiden van 
energiebesparing bij onze bewoners, en het ondersteunen en versnellen van de 
Energietransitie in onze wijken. 
 
Hiertoe willen we verschillende activiteiten gaan ontplooien zoals bijvoorbeeld: 

1. Informatie delen middels ons WEB-platform en bijeenkomsten organiseren 
2. Mensen 1-op-1 advies geven door Energie coaches voor verduurzaming van hun 

eigen huis 
3. Kinderen en jongeren betrekken bij de energietransitie 
4. Gezamenlijke inkoop acties op touw zetten , energiebesparing / isolatie  
5. Faciliteren van collectieve opwekkingsprojecten , Zonne-energie enz. enz. enz. 

 
 
Wat doet een Energie coach? 
Voor punt 2, het geven van 1-op-1 advies, hebben we jullie hard nodig. Daarom willen we 
jullie binnenkort graag als Energiecoaches opleiden. Dit betekent dat jullie eerst een (online-) 
training gaan volgen, die ongeveer 7-8 sessies van 1,5 uur behelst. Dus alles bij elkaar ±10 
uur opleiding. De Groene Kroon bekostigt deze training, die gegeven wordt door Hoom, een 
professionele partij opgezet voor verenigingen zoals de Groene Kroon met als doel het 
verduurzamen van woningen, kijk maar eens op  
https://hoom.nl/online-training-energiecoach/ 
      
Op basis van de training kan je vervolgens zelfstandig advies geven aan huiseigenaren. Dit 
advies maak je in het Hoomdossier, hierin worden mogelijkheden voor de woning inzichtelijk 
gemaakt en opgeslagen voor de bewoner. Uiteindelijk kunnen we op basis van de individuele 
adviezen gezamenlijk projecten realiseren als blijkt dat een aantal bewoners dezelfde 
maatregelen op hetzelfde moment willen.  
 
We gaan er voorlopig vanuit dat we per energiecoach straks minimaal 8-12 huishoudens (niet 
allemaal te gelijk) gaan adviseren / begeleiden. Per advies-huishouden zul je daar 1-2 uur aan 
tijd kwijt zijn. Wat opvolging en telefonisch /email terugkoppeling kan er ook bijhoren. 
Uiteraard kan je ruggespraak houden en kennis delen met het Team Energie-coaches over je 
opgedane ervaringen bij de bewonersadviezen. En wellicht kan je zelf in de toekomst 
meehelpen nieuwe Energie coaches op te leiden. 
      



 
Belangrijk is nog wel om te benadrukken dat het geheel op vrijwillige basis is en je geen 
vergoeding ontvangt. We doen het voor en door buren.  
 
Binnenkort maken we een online afspraak met iedereen die meedoet om kennis te maken en 
een en ander te bespreken. Hiertoe ontvang je een email met een aantal mogelijke data.   
 
Graag horen we van je of dit past in wat je voor ogen had, en zoniet, dan horen we ook heel 
graag hoe we het wel eens kunnen worden. 
 
Hartelijke groet, 
 
Marijke Gantvoort 
marijke@degroenekroon.org 
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