
       

 
 
 

Heb jij iets met Energie en Duurzaamheid 
 

En wil jij een SLIMME Kwartiermaker 'QuickFit' worden? 
 

DAT KAN! 
 

Sleutelfiguren leiden we op tot SLIMME Kwartiermakers die leiderschap bij zichzelf en bij de ander 
naar boven halen EN bruggen willen bouwen naar andere mensen, ook buiten je natuurlijke kringetje, 
op het gebied van Energie en Duurzaamheid in en om huis. Zo ontstaat Besmettelijke BUURTkracht!  
Na een training van 2 avonden ga je zelf in een picknick- of tafelsessie met je natuurlijke netwerk in 
gesprek, om (1) vragen en behoeften inzake verduurzaming met elkaar te delen, (2) te kijken wat je al 
voor elkaar kan betekenen. Zo dragen we bij aan Besmettelijke BUURTkracht. SLIM, toch? 
 
Wij zoeken per training:  
6-12 sleutelfiguren die voeling hebben met de vragen, wensen, ideeën van bewoners en/of 
buurt/soort/lotgenoten in Amsterdam Zuidoost, en daar tenminste 6 maanden met ons en hun eigen 
netwerk mee aan de slag willen. Als kwartiermakers gaan we op zoek naar de vragen, behoeften, 
wensen, noden in je omgeving, waarbij we focussen op de thema’s 'energie' en 'duurzaamheid' en de 
energierekening centraal stellen! Want die mag niet hoger worden, liever lager....   
 
Gevraagde Kwaliteiten: 

• Mensen met een groot hart, betrokken, inspirerend 
• Voelhorens voor ‘wat speelt hier nu echt’ 
• De kansen in de problemen zien 
• Leerbereid 
• Communicatief vaardig 

 
Wij bieden: 

• Een training van 2 bijeenkomsten: 1 inhoudelijk over QuickFit (en GroenGas), 1 procesmatig   
• Individuele begeleiding tussen de tafelsessies in, indien nodig/gewenst 
• Onkostenvergoeding voor de zelf te organiseren tafelsessies (40 Euro per keer, max 6x). 

 
Wanneer - Waar - Opgeven: 
Twee dinsdag avonden, 4 februari en 11 februari van 17.30-21.30 uur in De Groene Hub, 
Holendrechtplein 44. Je kunt je opgeven bij Diny Ceelen (diny.ceelen@cocratos.nl of 06-49862394).  

Dit project wordt gedragen door COCRATOS, een onderzoeks- en opleidingsinstituut dat naast 
 theorievorming ook praktische vernieuwende inclusieve duurzaamheidsprojecten ontwikkelt en in de 
praktijk brengt. Zie o.a. www.gaasperdamsgroengas.nl 


