
 

 

Antares is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen in de gemeenten Venlo 

en Peel en Maas. Woningen bouwen, onderhouden en verhuren en daarmee het woongeluk van 

onze klanten vergroten, is waar wij ons dagelijks voor inzetten. Daarnaast zetten wij ons in voor 

een duurzame samenleving door onze woningen te verduurzamen. Dat doen wij door het 

aanpassen van woningen én het adviseren van onze huurders in het juist gebruik ervan.  

 

Om huurders op weg te helpen naar een duurzamere manier van wonen, zijn wij op zoek naar  

 

Gedreven vrijwilligers die als duurzaamheidscoach 

aan de slag willen gaan  

 

Vind jij het leuk om je in te zetten voor een duurzame samenleving?  

En wil jij onze huurders wegwijs maken op dit gebied? 

 

Wat doet een duurzaamheidscoach? 

Als coach adviseer je huurders van Antares over energiebewust gedrag en een duurzaam gebruik 

van de woning. Met als doelen het energieverbruik (en dus de energierekening) terugdringen, een 

comfortabel en gezond binnenklimaat realiseren en een energiebewuste houding aannemen. 

Antares promoot deze adviesgesprekken bij de huurders. De contactgegevens van geïnteresseerde 

huurders leveren we vervolgens bij jou aan, zodat je zelf een afspraak kunt maken. Een checklist 

helpt je bij het gesprek. Na afloop koppel je aan Antares terug wat je hebt besproken op basis van 

een korte rapportage.   

 

De ideale kandidaat 

Voor deze vrijwilligersfunctie (gemiddeld zo’n vijf uur per week) zoeken wij iemand die: 

 affiniteit heeft met duurzaamheid en energie; 

 goed kan luisteren, zaken rustig en duidelijk kan uitleggen en het leuk vindt om deze in te 

zetten in gesprekken met huurders;  

 zich herkent in onze zes kernwaarden (klantgericht, samenwerkingsgericht, 

ontwikkelgericht, resultaatgericht, respectvol en betrokken); 

 bereid is tot het volgen van een tweedaagse training tot duurzaamheidscoach bij de Natuur 

en Milieufederatie Limburg (deze wordt vergoed door Antares);   

 bereid is naast de adviesafspraken ook te investeren in een stukje kennisuitbreiding op het 

gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten rondom verschillende 

duurzaamheidsthema’s bij te wonen en kennis uit te wisselen met andere coaches;  

 flexibel is in zijn of haar agenda voor het plannen van afspraken; 

 nauwkeurig is (in verband met een korte verslaglegging per bezoek). 

 

Ons aanbod 

 Ter compensatie van jouw investering in deze rol, mogen wij je een vrijwilligersvergoeding 

(onbelast) uitkeren. Deze vergoeding wordt berekend per uur en is gemaximeerd op  

€ 125,- per maand.  

 Een tweedaagse training duurzaamheidscoach met certificering. 

 Een jaarlijkse bijeenkomst met collega-energiecoaches met als doel kennisuitwisseling en  

-verbreding. 

 Daarnaast biedt deze rol jou de kans om je talent te laten zien en je cv uit te breiden met 

een unieke ervaring.  

 

Hebben wij jouw interesse duurzaam gewekt? 

Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken? Stuur dan een korte motivatie en cv naar: 

personeelszaken@thuisbijantares. Voor eventuele vragen over deze boeiende rol kun je contact 

opnemen met projectleider klantprojecten Debby van Gerven, via de mail: 

d.vangerven@thuisbijantares.nl of telefonisch via: (085) 485 99 56. 

mailto:d.vangerven@thuisbijantares.nl

