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Trainer 

De Energiebank Rotterdam is op zoek naar een trainer die als vrijwilliger aan de slag gaat 

om de Energiecoaches te trainen en ondersteunen voor zij aan de slag gaan. 

 

WAT IS DE ENERGIEBANK? 

De Energiebank wil energie als eerste levensbehoefte bereikbaar houden. Energie is essentieel voor ons 

welzijn en onze welvaart. Zonder energie kunnen we onze huizen niet verwarmen, kunnen we niet koken en 

niet communiceren. In Nederland hebben ongeveer 750.000 huishoudens moeite om hun energierekening te 

betalen. De Energiebank wil een bijdrage leveren om energie voor hen bereikbaar te houden. Dit doen we 

door huishoudens hulp bij betaling, hulp bij besparing en hulp bij bewustwording te bieden. 

De Energiebank Rotterdam is de 2e locatie van de Energiebank NL en staat nog in de kinderschoenen 

waardoor er nog veel in ontwikkeling is. Dat maakt het extra leuk en uitdagend! 

 

WAAR HOUD JE JE MEE BEZIG? 

 

Als trainer rust je de energiecoaches toe voor hun werkzaamheden. Je houdt je bezig met de volgende 

activiteiten: 

 

 Je organiseert en verzorgt de training van de nieuwe energiecoaches aan de hand van het 

trainingsmateriaal van de energiebank 

 Je signaleert veel voorkomende vragen van energiecoaches en gebruikt dit voor eventuele 

verdiepingstrainingen of aanpassingen in de basistraining. 

 Je stemt af met de coördinator van de energiecoaches waar behoefte aan is en wanneer trainingen 

plaats vinden. 

 Je overlegt met de landelijke coördinator of de basistraining geactualiseerd moet worden. 

 Je signaleert in de training of coaches moeite hebben met bepaalde competenties  en stemt dit af 

met de coördinator van de energiecoaches. 

 Je evalueert de inhoud en lesvorm van de training met de cursisten 

 

Voor deze rol zijn we op zoek naar iemand die gemiddeld 8 uur per maand beschikbaar heeft om de 

Energiebank te ondersteunen.  
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WIE ZOEKEN WIJ? 

 

We zoeken een betrouwbare persoon die het gedachtegoed van de Energiebank een warm hart toedraagt en 

zich wil inzetten om huishoudens in armoede te helpen. Een persoon met een trainers achtergrond en die het 

leuk vindt om een ambitieuze en jonge organisatie als de Energiebank te ondersteunen.  

 

Verder beschik je over de volgende capaciteiten: 

 Je hebt didactische vaardigheden voor het begrijpelijk en doeltreffend overbrengen van kennis en 

vaardigheden 

 Je bent enthousiasmerend voor het overwinnen van drempels bij cursisten 

 Je kan het grote geheel zien in de behoefte van cursisten en of de training daar bij aansluit 

 Je denkt graag mee met de ontwikkeling en uitvoering van een bijscholingsprogramma 

 

WAT BIEDEN WIJ: 

 Leerzame werkzaamheden binnen een jong en snel groeiende vrijwilligersorganisatie waarin je een 

waardevolle bijdrage levert aan het werk van de Energiebank Rotterdam; 

 Een training (1 avond) waarbij je alles leert over energieverbruik en hoe daarop te besparen; 

 Ondersteuning vanuit de Energiebank Rotterdam; 

 Periodiek overleg met het team van energiebank Rotterdam; 

 Reiskostenvergoeding behoort tot de mogelijkheid. 

 

 

HEB JE ZIN IN DEZE UITDAGING? 

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en wil je je tijd en energie als vrijwilliger inzetten 

voor de Energiebank Rotterdam? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar 

alexander.borst@energiebanknederland.nl 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een (vrijblijvend) oriënterend gesprek kun je ook 

contact opnemen met Alexander Borst: tel 06 40 24 31 93, email: alexander.borst@energiebanknederland.nl 

Kijk op www.energiebanknederland.nl voor meer informatie. 
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