ENERGIEBESPAAR
HULP

Ons voorstel

Wij zijn Groene GroeI en wij helpen uw gemeente graag
bij de uitvoering van de RREW. Op de volgende pagina's
gaan wij in op het onderdeel; energiebespaarhulp. Bij
Groene Groei richten wij deze hulp in op basis van de
behoefte van uw gemeente én natuurlijk de inwoner. Wij
hebben middels de RRE veel ervaring met grootschalige
acties die gericht zijn op het helpen van inwoners. Groene
Groei is dan ook in staat om maatwerk te verzorgen. Wij
gaan graag met u in gesprek om uitvoering te geven aan
al uw wensen.
Met vriendelijke groeten,
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Inleiding

Inwoners kunnen moeite hebben met het kiezen, bestellen en
aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld
omdat ze het moeilijk vinden om online een tegoedbon te verzilveren, of
omdat ze er niet aan toekomen om de energiebesparende producten te
installeren. Energiebespaarhulp biedt uitkomst. Groene Groei heeft een
studententeam paraat staan die deze doelgroep kan helpen met
advisering, het ophalen van de producten én installatie.
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Wat doen wij?
Het studententeam van Groene Groei zorgt ervoor dat
inwoners uit uw gemeente geholpen worden bij:
Het verzilveren van de tegoedbon online en het kiezen van
relevante energiebesparende producten door middel van
advisering;
Het ophalen van producten bij de bouwmarkt;
Het installeren van producten.
Om ervoor te zorgen dat alle inwoners zich hiervoor aan
kunnen melden maken wij het mogelijk om dit zowel
telefonisch als online te doen.
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Training studententeam
Groene Groei traint de studenten uit het studententeam om ervoor
te zorgen dat zij perfect uitvoering kunnen geven aan het door u
vormgegeven project. De training is toegespitst op:
Technische maatregelen;
Een update over de warmtetransitie;
kennis van actuele subsidies;
Gesprekstechnieken;
Overige activiteiten waaraan inwoners deel kunnen nemen
binnen de RREW.
Het studententeam kan eventueel aangevuld worden met
vrijwilligers uit uw gemeente.
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Voordelen

Bij Groene Groei hebben we veel ervaring met het inzetten
van studententeams. Studenten zijn een nieuwe generatie
die het belang van verduurzaming goed uit kunnen dragen
en daarnaast bedreven zijn in enthousiasmeren. Wij zetten
uitsluitend studenten in die affiniteit hebben met
duurzaamheid en transitie die daarbij komt kijken.
Voordelen van de inzet van studententeams zijn:
U maakt de RREW-aanpak in uw gemeente inclusief.
Elke inwoner heeft de mogelijkheid om deel te nemen
aan de actie.
Het vergroot de kans dat de energiebesparende
producten daadwerkelijk in gebruik worden genomen.
Het laagdrempelige gesprek met het studententeam
kan gebruikt worden als opstap naar het treffen van
grotere duurzame maatregelen.
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Telefoon

Email

Kantoor: 085 0410410
Mobiel Ralf: 0647670972

Info@groenegroei.nl

Contact?
www.groenegroei.nl

Socials
Twitter:
@Groenegroei
Facebook:
@PlatformGroeneGroei
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
company/groene-groei
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