
 

OER: Ondersteuning Energieinitiatieven in de Regio Amersfoort 

FoodValley 
 

Energiecoaches en -ambassadeurs in Regio Amersfoort en FoodValley 
Door energiebesparing in de gebouwde omgeving wordt de CO2 uitstoot verminderd én worden de 

woonlasten verlaagd; een interessante maatregel dus voor woningeigenaren en huurders om aan de 

slag te gaan. Het OER programma stimuleert energiebesparing bij bewoners; en bewoners worden 

zich bewust van een duurzamere levensstijl, wat leidt tot het nemen van aanvullende maatregelen 

om CO2 uitstoot te verminderen. Het is niet gek dus dat veel gemeenten en energieinitiatieven hier 

vol op insteken.  

Energieinitiatieven worden uitgenodigd mee te doen met deze training, en deelnemers te werven in 

hun netwerk. Voor vragen, neem contact op met Jessica Doorn van NMU, j.doorn@nmu.nl , 

0638080823. 

 

 

Het programma Ondersteuning Energieinitiatieven in de Regio Amersfoort FoodValley traint 

energiecoaches en -ambassadeurs om buurtbewoners te adviseren over energiebesparende 

maatregelen. Het eerste deel bestaat uit trainingen over de kleine energiebesparende maatregelen. 

Het tweede deel richt zich op de grote maatregelen van isolatie en energieopwek.  
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De concept planning van de trainingen is aangegeven in onderstaande tabel. 

 Datum Training 

1 14 Okt 21  
   

Kleine energiebespaarders (basis kleine maatregelen) 

2 28 okt 21  
  

Gesprekstechnieken en Huisbezoek (basis) 

3 jan 22  Integraal energieplan van de woning dl1 (basis grote 
maatregelen) 

4 jan 22  Integraal energieplan van de woning dl2 (basis grote 
maatregelen) 

5 feb 22   Warmtecamera dl 1: theorie  

6 feb 22   Warmtecamera dl 2: praktijk  

7 Mrt 22    Zonnewarmte en Groene daken 

8 Mrt 22    Warmtepompen en warmtenetten 

9 Mei 22 Wijkinitiatieven 

10 Nader in te vullen  
    

Afhankelijk van behoefte flexibel in te vullen 

De trainingen worden georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De trainingen 

worden uitgevoerd door trainers uit het netwerk van NMU, variërend van enthousiaste en ervaren 

vrijwilligers tot trainers van HOOM en JMA. In overleg met gemeenten kan afstemming worden 

gezocht met andere aanbieders die reeds eerder opleiding aan energieambassadeurs hebben 

gegeven.  

 

Vragen? J.doorn@nmu.nl 
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