energie besparen?
met buurkracht krijg je
het voor elkaar
Isoleren of zonnepanelen regelen met de hele
buurt is nog nooit zo makkelijk geweest. Als
je samen met je buren aan de slag gaat, kun je
rekenen op hulp en advies. Buurkracht helpt bij
het enthousiasmeren van je buurtgenoten, het
zoeken van leveranciers en het aanvragen van
offertes. Gratis en onafhankelijk.
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buren
enthousiasmeren

Heb je minimaal 3 enthousiaste buren
gevonden die samen met jou zonnepanelen,
isolatie en/of warmtepompen willen regelen?
Dan maak je kennis met jouw persoonlijke
buurtbegeleider. Samen gaan jullie aan de slag
en hebben jullie het over het introduceren van
jullie initiatief, het aanbod en het organiseren
van een bijeenkomst. In ongeveer 2 uur ligt er
een concreet plan.

Nu is het tijd om een goed aanbod te kiezen.
Je kunt het helemaal zelf doen, maar we delen
graag de ervaringen van andere buurten.
Of bieden je partijen die jullie geheel kunnen
ontzorgen. Een onafhankelijke energieadviseur
komt langs om een toelichting te geven op de
offertes en helpt je bij jullie keuze.

Om zoveel mogelijk buren enthousiast te maken
is persoonlijk contact belangrijk. Nu ga je langs
de deuren om over jullie actie te vertellen en je
buren uit te nodigen voor de Buurkrachtavond.
Om het je makkelijker te maken, heb je naast
de uitnodiging ook een klein presentje bij je.
Verder kun je de lokale media informeren en
posters en lantaarnpaalborden ophangen.
Buurkracht ondersteunt jullie initiatief met een
online campagne waarin we de bijeenkomst
en jullie aanbod in de buurt promoten.

Voorbereiding:
het in kaart brengen van de buurt
Buurkracht helpt met:
Kennen & kunnenkaart
informatie over de buurt
een plan van aanpak

Acties:
leveranciersselectie
vergelijken van offertes
afspraak maken met de energieadviseur
Buurkracht helpt met:
voorbeeldbrief voor offerteaanvraag en een
format om offertes te kunnen vergelijken
een onafhankelijke energieadviseur
Om de buren vast over jullie plannen te
informeren, breng je een brief rond. En gebruik
je de buurkracht-app en website om je actie
bekend te maken.
Acties:
brief verspreiden
Buurkracht helpt met:
een opzet en het printen van de brieven

Acties:
kies en maak de middelen die je wilt
gebruiken
ga de buurt in! Plan data om je buren
persoonlijk uit te nodigen en hang de posters
en lantaarnpaalborden op
maak gebruik van de aanbodbrief zodat je
buren zich vast voor kunnen bereiden op de
informatieavond
Buurkracht helpt met:
het produceren van de middelen
een toepasselijk cadeautje die je aan je
buren kunt geven
een online campagne en als je wilt met
het benaderen van de lokale media

4
de Buurkrachtavond
Op deze avond hebben je buren de mogelijkheid
om nader met jullie kennis te maken en te
horen wat voor aanbod jullie hebben geregeld.
Naast de leverancier die hierover vertelt, is
ook de onafhankelijke energieadviseur aanwezig
die meer inhoudelijke informatie geeft over de
actie en besparingskansen in jullie buurt. Een
gezellige avond in het teken van jullie buurkracht.
Acties:
regel een locatie
zorg voor een presentielijst. Noteer van alle
buren hun gegevens
laat geïnteresseerden na afloop direct
intekenen voor een vrijblijvende persoonlijke
offerte
Buurkracht helpt met:
een goede presentatie
de aanwezigheid van de energieadviseur
een beamer en geluidsapparatuur als dit
niet aanwezig is

geregeld!
De actie zit er bijna op. Het meeste werk is gedaan. Misschien heeft
niet iedereen nog van jullie actie gehoord. Maak een brief, vertel wat
jullie hebben gedaan en geef twijfelaars de mogelijkheid om alsnog
mee te doen. En misschien denk je na over een nieuwe actie? Want
als dit al zo makkelijk gaat, wat kun je met buurkracht dan nog meer
bereiken in jouw buurt?
Acties:
informeer de buren over het succes en biedt ze de laatste kans om
mee te doen
Buurkracht helpt met:
het ophalen van de resultaten bij de leverancier, zodat je ook kunt
laten zien wat jullie actie heeft bijgedragen aan CO2 besparing

gebruik je
buurkracht.
Bij Buurkracht geloven we dat energie
besparen makkelijker, voordeliger en leuker is
als je het met de buren doet. En dat werkt:
al op meer dan 200 plekken in Nederland
hebben buren samen zonnepanelen geregeld
of hun huizen geïsoleerd.

Meer informatie? Kijk op buurkracht.nl.
Buurkracht is een maatschappelijk initiatief,
gesteund door gemeenten en provincies.

