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Energieklus Samen

Voor veel huishoudens wordt het lastiger om de energierekening te betalen. Energieklus Samen levert een
complete projectaanpak voor gemeenten en woningcorporaties. et een sterk team& so+tware& trainingen en
gevulde klus-rugzakken pakken we energiearmoede aan.

Energiearmoede aanpakke
Energiearmoede is een (groeiend) probleem. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is cruciaal. Met
Energieklus Lamen ontzorgen we gemeenten & andere
belanghebbenden. Yig meer impact creëren door met
slimme software direct over te gaan tot maatregelen.

Gebruik SPUK-budget
voor Energieklus Samen

Aandacht & support
Veel burgers hebben extra persoonlijke aandacht en
support nodig. Energieklus Lamen is gespecialiseerd
in het creëren van inzicht, bewustwording & activatie.
Er is een export-functie voor projectverantwoording
beschikbaar.x

1ÆÆÅ fiÁes per maanº

Schaalbaar & handig
Lokale energiecoaches hebben beperkte capaciteit. Er is
behoefte aan een krachtige en schaalbare aanpak.
Dankzij de gemakkelijke software is er meer mogelijk met
het beschikbare budget. Gemakkelijk herkenbaar met
eigen logo en uitstraling in te zetten.
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Same

Lokale klussers doen
mee met focus op het
goede gesprek
In elk project gaan we
voor maÊimale impact

Energie besparen?
Koffie?

Koffie?
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Energieklus Samen
Energiearmoede aanpakken
Persoonlijke aandacht & support
Schaalbaar & handig

Voorbeeldproject:
De gemeente Rotterdam werkt actief aan de
bestrijding van energiearmoede. Naast de
inzet van maatschappelijke organisaties die
burgers helpen met advies en gedragsf
verandering gaat nu de beuk erin.
Er is geen tijd te verliezen met de stijgende
energiekosten. Sobolt trekt met een team
Energieklussers op aanvraag een aantal
buurten in.~
Energieklussers maken gebruik van de handige
software. Door de trainingen met Energiebank/
Samen010 is er meer bekwaamheid in relatie
tot verschillende energiehulp doelgroepen.
Mooi werk!

Tarief

Ontvang een indicatie van de verwachte
investering. Het tarief is gebaseerd op
omvang, regio, duur en aantal. In alle
gevallen gaan we voor maximale impact.
Oplossing Energieklus Samen
Tarief
vanaf €15.000,- per project
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