
Verwarmingscoach: help gezinnen in jouw gemeente  

om zuiniger te verwarmen 

provincie Antwerpen 

 

Profiel: 

 Je wil je inzetten voor een beter klimaat en mensen helpen met het juist instellen van hun 

thermostaat.  

 Je hebt interesse in zuinig verwarmen. 

 Je leert graag bij en wil je kennis delen.  

 Je kan je af en toe vrij maken om op huisbezoek te gaan in je (buur)gemeente. (Flexibel in te 

plannen – november 2019 t.e.m. maart 2020) 

 Je beschikt zelf over transport om je binnen je (buur)gemeente te verplaatsen. (mag 

uiteraard ook de fiets of het openbaar vervoer zijn) 

Omschrijving: 

Dit najaar zetten de Antwerpse gemeenten en de provincie verder in op optimaal verwarmen. Want 
door bewuster te verwarmen kan je heel wat energie besparen. 

Onze vrijwilligers gaan op huisbezoek bij geïnteresseerde inwoners. Als verwarmingscoach geven ze 
hen tips op maat en coach je hen bij het zuinig instellen van hun verwarming. 

We zijn op zoek naar extra handen om ons team te versterken en zo meer huishoudens verder te 
kunnen helpen.  

Wat bieden we?  

We laten je uiteraard niet aan je lot over. Als je inschrijft krijg je van ons: 

 Een uitgebreide opleiding. 
 Materiaal en persoonlijke ondersteuning om je taak tot een goed eind te brengen (o.a. een 

checklist, draaiboek, standaard mailtjes om makkelijk afspraken te maken, extra info, een 
forum waar de vrijwilligers ervaringen kunnen uitwisselen, een hulplijn, …) 

 Een verzekering en onkostenvergoeding 
voor je transport 

 In mei een klein slotmoment, waarop we 
de campagne evalueren en onze 
vrijwilligers belonen. 

 Een plekje in ons team van 
verwarmingscoaches! 
Je collega's verwelkomen je met plezier. 
Ze helpen je graag op weg. 

© Klaas De Scheirder  
voor Provincie Antwerpen  

 



 

Jouw taak als verwarmingscoach? 

 Je komt naar de vorming (oktober/november) 
 Van half oktober tot eind maart leg je een 10 à 30-tal huisbezoeken af. Een huisbezoek duurt 

gemiddeld een uurtje. Als coach spreid je de afspraken zelf in jouw agenda. 
 Je maakt een kort verslagje aan de hand van de checklist. 

 

Zin gekregen?  

Schrijf snel in via ons online formulier of contacteer Karin voor een kennismakingsgesprek: 

 

 
Karin Van der Auwera 
03 240 66 82 
karin.vanderauwera@provincieantwerpen.be 
verwarmingscoaches@provincieantwerpen.be 

 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/klimaat/inwoners/verwarmingscoach/vrijwilligers-gezocht.html
mailto:karin.vanderauwera@provincieantwerpen.be

