
 

 

 

Vrijwilliger(s) PR en Communicatie ECB 
 

Energiecoöperatie Bunnik zoekt vrijwilliger(s) voor PR en Communicatie.  

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn een club van enthousiaste bewoners, die gaat voor het verduurzamen van onze eigen 

gemeente. Het doel van Energiecoöperatie Bunnik is bij te dragen aan de energietransitie. Ten 

behoeve van de leden oefent de coöperatie een bedrijf uit, bijvoorbeeld om deel te nemen aan grote 

projecten met zonnepanelen en om duurzame energie in te kopen. Zo kunnen mensen uit de 

Bunnikse samenleving deelnemen aan de energietransitie. En wordt de samenhang in de Bunnikse 

gemeenschap versterkt, want ook de minder draagkrachtige huishoudens kunnen meedoen aan 

besparen en opwekken. 

 

Wie zoeken we?  
We zoeken mensen die energie krijgen van communicatie over duurzaamheid, en het een leuke 

uitdaging vinden om andere mensen mee te nemen in het verhaal. Hou je ervan om 

informatieavonden te organiseren voor bewoners over bijvoorbeeld zonnepanelen, of wordt je blij 

van het schrijven van leuke artikelen over energiebesparing? Dan horen we graag van je.  

 

Wat is er te doen? 
ECB is actief in Bunnik, Odijk en Werkenhoven. We willen ons doel bereiken door bijvoorbeeld: 

▪ het stimuleren van en deelnemen aan projecten voor grote zonnedaken en – velden 
▪ adviezen over energiebesparing (ook met warmtescans) 
▪ voorlichting door o.a. het organiseren van bijeenkomsten en buurtacties 
▪ inkoopacties voor korting op zonnepanelen en isolatie 
▪ het beïnvloeden van (energie-)beleid van overheden 

Maar wat we nu eigenlijk net te weinig doen, is communiceren. Het liefs willen we veel vaker aan de 

iedereen in de gemeente vertellen met welke mooie projecten we bezig zijn. Daarnaast willen we het 

komend jaar extra gaan inzetten op het organiseren van een verschillende soorten acties en 

bijeenkomsten voor de bewoners van de verschillende kernen.  

 

Aanmelden? 
Lijkt het jou leuk om 4 tot 8 uur per maand mee te werken aan het uitzetten van een positieve en 

krachtige communicatiestrategie? Meld je dan aan bij Erik Alsema – erik.alsema@energiebunnik.nl  
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