Vacatures

Praatjesmakers
Wat is een Praatjesmaker?
Huis-aan-huis bezoekt een Praatjesmaker bewoners in de wijk en stelt hen een paar korte
vragen. Je vindt het leuk om verschillende mensen kort te ontmoeten. Het doorlopen van de
vragenlijst kost slechts een paar minuten tijd. Deze actie is vooraf al in het wijkblad
aangekondigd, dus iedereen weet al dat je langs gaat komen.
Wat moet je weten?
Natuurlijk word je geholpen om je werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen. Je
krijgt een gratis training zodat je stevig in je schoenen staat en duidelijk weet wat er van je
verwacht wordt.
Zo weet je vooraf in welke straten jij die dag gaat aanbellen. Met je opgewekte houding bel je
huis aan huis aan en leg je uit dat je namens de wijkvereniging onze buurtbewoners een
paar vragen wilt stellen over energieverbruik en comfortproblemen. De antwoorden noteer je
op je checklist. Mocht er iemand niet thuis zijn dan laat je ons “Kans Gemist? kaartje achter
waarop de bewoners naar de online enquête worden verwezen. Als mensen om wat voor
reden dan ook niet mee willen doen, is dat ook geen probleem.
Met je inzet draag je bij aan een duurzame leefomgeving en je ontvang je een aantrekkelijke
vergoeding.
Wie ben jij?
Je bent enthousiast, gezellig vriendelijk en beleefd. Iemand die graag een praatje maakt met
de buren. Je bent boven de 16 jaar oud en je spreekt goed Nederlands. Je bent een aantal
middagen per week beschikbaar gedurende een aantal weken.
Hoe wordt je Praatjesmaker?
Meer weten of je aanmelden? Vertel ons waarom het je leuk lijkt om Praatjesmaker te
worden en iets over je achtergrond. Vergeet het vermelden van je contactgegevens niet. Mail
naar: RoomMeerburg@gagoed.nl

Energiemaatje
Wat is een Energiemaatje?
Een Energiemaatje helpt bewoners in de wijk flink te besparen op hun energierekening. Dit is
een leuke job voor een enthousiaste en spraakzame doener, uit de wijk
Roomburg/Meerburg, die bij bewoners van huurwoningen op bezoek komt om te praten hoe
er energie kan worden bespaard. Deze bewoners hebben eerder al aangegeven dat zij
geïnteresseerd in een dergelijk gesprek.
Wat moet je weten?
Natuurlijk word je geholpen om je werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen. Je
krijgt een gratis training zodat je stevig in je schoenen staat en duidelijk weet wat er van je
verwacht wordt.
Zo weet je vooraf bij welke adressen jij die dag gaat aanbellen. Je legt uit dat je gratis
advies over besparingsmethoden en energieverbruik geeft. Om het gesprek goed te laten
verlopen heb informatiemateriaal bij je over kleine maatregelen, die zorgen voor een
aangenamer binnenklimaat en een lagere energierekening. Verwarming tandje lager,
tussendeuren dicht, geen onnodig licht aan, de gordijnen niet voor de verwarming, etc. Deze
maatregelen kosten vaak niets maar hebben een groot effect. De bewoner kan verder
ontzorgd worden door het klusteam wat de energiebesparende materialen kan aanbrengen.
Mocht er iemand niet thuis zijn dan geef je dit ook aan op je checklist met datum en tijd. Als
het gesprek is afgerond vraag je nog even of het akkoord is als deze gegevens door ons
bewaard worden en later anoniem worden opgeslagen. Dank hen voor de medewerking en
geef aan dat de resultaten in het wijkblad zullen worden gepubliceerd.
Voor je inzet ontvang je een aantrekkelijke vergoeding en draag je bij aan een duurzame
leefomgeving.
Wie ben jij?
Je bent enthousiast, gezellig, vriendelijk, beleefd en beschikt over enige levenservaring.
Iemand die graag een praatje maakt met de buren en het leuk lijkt advies te geven. Als je als
Energiemaatje voor huurders aan de slag wilt is het handig als je met een schroevendraaier
kunt omgaan en een lampje kunt indraaien. Een technische achtergrond is niet nodig, maar
kan wel handig zijn. Je bent boven de 18 jaar oud en je spreekt goed Nederlands. Je bent
minimaal één dag of twee middagen per week beschikbaar.

Hoe wordt je Energiemaatje?
Meer weten of je aanmelden? Vertel ons waarom je het leuk lijkt om Energiemaatje te
worden en iets over je achtergrond. Vergeet het vermelden van je contactgegevens niet. Mail
naar: RoomMeerburg@gagoed.nl

Klusmaatje
Wat is een Klusmaatje?
Dit is een leuke job voor een praktisch ingestelde doener met twee rechterhanden
enthousiaste en spraakzame vrouw of man, liefst uit de wijk Roomburg of Meersburg.
Geweldig als je de buren of wijkbewoners kunt laten zien en kan helpen met het plaatsen
eenvoudige besparingsmaatregelen, die bij bewoners van langskomt om een aantal
energiebesparende materialen te plaatsen. Denk daarbij aan radiatorfolie, raamkit,
brievenbusborstel, buisisolatie, LED-verlichting etc.
Het motto is niet praten maar doen! Een klusmaat: heeft ervaring met eenvoudige
maatregelen nemen in huis werkt netjes en bespreekt altijd vooraf wat gedaan gaat worden.
Wat moet je weten?
Natuurlijk word je geholpen om je werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo
weet je vooraf bij welke adressen jij die dag gaat aanbellen. Je bent gekleed in de/het aan
jou verstrekte werkkleding/windjack en draagt je ID kaart met foto duidelijk zichtbaar aan je
keycord. Met je opgewekte houding bel je huis aan huis aan en legt uit dat je zoals
afgesproken komt voor het plaatsen van de energiebesparende toepassingen.
Aan de hand van de bestellijst, waarop je ook het adres van de bewoner vermeldt, plaats je
de afgesproken energiebesparende maatregelen. Zodra je klus netjes is afgerond vraag je
de bewoner om te tekenen voor oplevering en facturatie. Ook vraag je nog even of het
akkoord is als we de gegevens van deze klus bewaren en dat deze later anoniem worden
opslaan. Dank hen voor de opdracht en geef aan dat de resultaten in het wijkblad zullen
worden gepubliceerd.
Maar let op: je komt op bezoek dus wees beleefd en houd rekening met de aanwijzingen van
de bewoner. Daarbij laat je het huis ook weer schoon achter. Mocht er iemand niet thuis zijn
dan geef je dit ook aan op je checklist met datum en tijd.
Wie ben jij?
Je bent serieus en betrouwbaar en beschikt over twee rechterhanden. Je bent het liefst in
bezit van een auto. Iemand die graag aan de slag gaat met het plakken van tochtstrips of het
bevestigen van radiatorfolie. Je weet om te gaan met een schroevendraaier en je bent niet
bang om een lampje te vervangen. Je bent boven de 18 jaar oud en je spreekt goed
Nederlands. Je bent op afspraak beschikbaar.
Hoe wordt je Klusmaatje?
Meer weten of je aanmelden? Vertel ons waarom je het leuk lijkt om Klusmaatje te worden
en iets over je achtergrond. Vergeet het vermelden van je contactgegevens niet. Mail naar:
RoomMeerburg@gagoed.nl

