SPREEKUREN

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; spreekuren. Bij Groene
Groei richten wij de spreekuren in op basis van de
behoefte van uw gemeente. Wij hebben inmiddels veel
ervaring met het organiseren van spreekuren, zowel
online als fysiek. Wij zijn 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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Directeur Groene Groei
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Spreekuren
Door middel van spreekuren krijgen inwoners uit uw gemeente de mogelijkheid om
‘live’ een adviseur te spreken bij specifieke vragen die men heeft of ter
ondersteuning van hun oriëntatie. Een dergelijk ‘spreekuur’ is voor mensen met een
specifieke vraag, of die niet direct behoefte hebben aan een compleet integraal
advies. Een spreekuur is op die manier niet alleen interessant voor woningeigenaren
maar ook voor huurders.
In vraaggesprekken van 30 minuten staat de adviseur inwoners te woord en helpen
ze hen verder met hun vragen.
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Fysiek Spreekuur
Periodiek terugkomend (eens per maand of
tweewekelijks) organiseren wij voor in uw gemeente
een fysiek “energiespreekuur” van minimaal 2 uur.
Dit fysieke spreekuur zal op een goede
toegankelijke locatie zoals het gemeentehuis of
bibliotheek plaatsvinden.
Per spreekuur-ronde (middag of avond) kunnen
tot 4 afspraken vooraf worden ingepland. Bij een
tweede adviseur kunnen er tot 8 gesprekken
ingepland worden.
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Online Spreekuur
Naast spreekuren op locatie bieden we
bewoners de mogelijkheid om een online
video spreekuur te boeken.
In een reeks van tijdstippen is een adviseur
beschikbaar om (vanuit huis) in gesprek te
gaan met bewoners. Hiervoor plant de
bewoner zelf een afspraak in. Vervolgens
ontvangt de inwoner een uitnodiging voor
een afspraak via ‘zoom’.
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Telefoon

Email

Kantoor: 085 0410410
Mobiel: 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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