Klimateams
Wonen wordt de komende jaren flink duurder door de stijgende energieprijs. Door onze woningen te
verduurzamen, kunnen we wonen betaalbaar houden. Dat betekent goed isoleren, uitrusten met slimme
systemen en overstappen op lokale of individuele energievoorziening. Zo profiteren onze klanten straks van
een betaalbare energierekening en een comfortabele woning.
Veel klanten zijn zich niet bewust dat zij ook zelf hun energieverbruik kunnen verminderen met kleine
maatregelen en een ander (bewuster) gedrag. Daarvoor ondersteunt Woonbedrijf het initiatief Klimateams van
de Brabantse Milieufederatie.
Tevreden deelnemers
In 2011 is een pilot gestart met twee Klimateams in Gestel. Na deze positieve ervaring is het project in 2012
uitgebreid met meer Klimateams in meer districten.
Uit de districten Gestel, Tongelre en Woensel Zuid hebben huurders een training gevolgd voor Klimacoach.
Daarna zijn deze enthousiaste huurders in hun buurt op zoek gegaan naar deelnemers voor een Klimateam.
De coach geeft “leiding” aan een Klimateam. In een drietal gezellige bijeenkomsten wisselen zij ervaringen uit
over energiebesparing, vergelijken energierekeningen en stimuleren elkaar om doelen m.b.t. energie besparen
te behalen.
Voor alle coaches en deelnemers was een laatste bijeenkomst georganiseerd met medewerkers van
Woonbedrijf om vragen te stellen en opgedane kennis uit te wisselen.
Het resultaat; enthousiaste coaches en deelnemers, veel kennis uitgewisseld, veel geleerd van elkaar, nieuwe
buren leren kennen en vooral bewuster omgaan met energie.

Een nieuwe start
In het najaar 2013 is Woonbedrijf gestart met de volgende ronde Klimateams.
Ook in 2014 wil Woonbedrijf het initiatief van de Brabantse Milieufederatie verder ondersteunen daarvoor
zoekt Woonbedrijf huurders.
Wil jij ;
• Samen in je eigen buurt aan de slag met energiebesparing in huis. Wat kan je zelf doen?
• Je buurtbewoners helpen om geld en energie te besparen met makkelijke maatregelen!
• Een KlimaCoach worden na een training (5 middagen)?
• Een passend cadeautje ontvangen als afronding van de training?
• Als KlimaCoach 3 bijeenkomsten organiseren over energiebesparing met buurtbewoners?
Woonbedrijf geeft een vrijwilligersvergoeding per training en bijeenkomst van 25 euro en een
reiskostenvergoeding. De Brabantse Milieufederatie geeft de training en ondersteunt de KlimaCoach bij het
organiseren van de bijeenkomsten.
Heb je interesse? Meld je aan via Klimateams@Woonbedrijf.com.
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