WEBINARS

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; webinars. Bij Groene Groei
organiseren wij interactieve webinars op basis van de
behoefte van uw gemeente. Wij hebben inmiddels veel
ervaring met het organiseren van webinars en weten
waar vraagtekens zitten bij zowel huurders als
woningeigenaren. 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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Webinars
Groene Groei houdt van beweging én groei. Daarom organiseren we graag een
interactief webinar voor zowel huurders als woningeigenaren om de
energietransitie binnen uw gemeente te bevorderen. De daadwerkelijke
onderwerpen van het webinar zijn variabel en helemaal aan te passen naar de wens
van uw gemeente.
Omdat Groene Groei al ervaring heeft met het organiseren van webinars weten wij
waar de vraagtekens zitten bij inwoners. Groene Groei kan om die reden goed
inspelen op behoeften van de inwoners en hen concreet voorzien van informatie die
hen helpt bij het verduurzamen van de woning!
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Onderwerpen
Eventuele onderwerpen waar u als gemeente aan kan
denken:
CV inregelen, instructie hoe dit moet, zodat ook
na afloop kan worden teruggekeken hoe stap voor
stap de radiator moet worden afgesteld.
Deelnemers krijgen de mogelijkheid om een met
korting een inregelkit te bestellen.
Het effect van kleine maatregelen, wat doet
radiatorfolie en een goedgeplaatste tochtstrip.
Hoe breng je dit goed aan?
Subsidies en financiering (gericht op kopers);
welke subsidie regelingen zijn actueel? Waar moet
je op letten? Welk hulp kan er worden geboden.
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Inhoud webinar
Het interactieve webinar duurt 1,5 uur. Door onze ervaring
weten we dat dit genoeg tijd is om écht te diepte in te gaan en
overschrijdt het ook niet de spanningsboog van de deelnemers.
Het webinar heeft in ieder geval de volgende onderdelen in zich
om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor inwoners:
Bespreken van actualiteiten
Behandelen van informatie aan de hand van casussen
Delen van ervaringen met andere deelnemers, tips & tops
Vragenrondjes
Het webinar wordt opgezet vol interactie zoals dat ook op liveevents het geval is, alleen dan via diverse digitale middelen zoals
chatfunctie en Mentimeter. Een scherm waarop het webinar te
zien is met daarnaast een mobiele telefoon kunnen we
inwoners dan ook aanraden.
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Communicatie
Groene Groei verzorgt voor uw gemeente graag al de
communicatie rondom het webinar. Zo bent u verzekerd van
deelnemers aan het webinar en wordt u volledig ontzorgd. Deze
communicatie kan helemaal ingericht worden naar uw wens. Wij
kunnen:
Zorgen voor online campagne via socials
Persberichten schrijven voor in krant en websites
De aanmeldingsprocedure, herinneringsmails en aftercare
verzorgen.
De opname van het webinar op sociale kanalen plaatsen.
Wij gaan graag met u in gesprek over alle mogelijkheden.
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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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