
Activiteit 14: REG in dienstencentra Braschaat  
 

Gemeente : Braschaat Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 14 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor «energie»: Er zijn twee maatschappelijke assistenten die met energie 
bezig zijn in de energiecel. 

Financiële middelen voor de «energiepreventie»: Geen specifieke financiering wordt 
voorzien, tenzij uit de aanleunende functies (LAC en kansarmoede). De tijdsbesteding aan 
de «preventieve» energieproblematiek is toch aanzienlijk, zowat 1/5 van de 
tijdsbesteding. 

Belangrijkste preventieve activiteit: Klimaatwijken wordt aanzien als de belangrijkste 
activiteit. Dit zijn de projecten die het OCMW opzetten: 

 
 Eigen initiatief OCMW: 

- Begeleiding ten aanzien van rationeel energiegebruik door Maatschappelijk 
assistent van het LAC. 

- Maatschappelijke assistent Kansarmoedeproject « Kabas » vormen samen de 
« energiecel ». Samen geven info ivm met energievragen. 

 Samenwerking met Stad/Gemeente: 

- REG in dienstencentra  

- Subsidies voor sensibiliseren. 

 Samenwerking met andere diensten: 

- Klimaatwijken (door gemeente) 

- Energiescans (door gemeente). 

Methode voor de preventieve activiteiten: 

• In het kader van het LAC wordt door de Maatschappelijke assistent ondersteuning 
gegeven ivm met energiegebruik.  

• Het kansarmoedeproject « KABAS » wordt geconfronteerd met de energievraagstuk 
en organiseert hier al eens een activiteit rond.  

• Beide vormen zowat de energiecel. 

• OCMW Brasschaat werkt mee aan de klimaatwijken en doet de energiescans. De 
technische dienst van het OCMW volgen de meterstanden op. Deze projecten 
worden opgeveld door de «energiecel ».  

• De energiepreventieactiviteiten worden genomen door de gemeentelijke 
milieudienst. Het OCMW werkt met hen samen indien zij hiervoor mogelijkheden 
zien.  



Activiteit 14: REG in dienstencentra Braschaat  
 

Gemeente : Braschaat Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 14 

Geplande activiteiten: Niets specifieks gepland. 

Beschrijving van het project:  

Het OCMW organiseert voorlichtingsactiviteiten rond rationeel energiegebruik in de 
dienstencentra voor bejaarden, in samenwerking met de gemeentelijke milieudienst. 
Het is het OCMW en zijn klanten zelf (bewoners dienstencentra) die vragende partij is 
van dit soort voorlichtingsactiviteiten. Door het OCMW van Braschaat werden er drie 
voorlichtingsactiviteiten, één in elk dienstencentra uitgevoerd. De 
duurzaamheidambtenaar van de gemeente deed dit op vraag en ook verdere 
dergelijke initiatieven zullen op vraag worden opgezet. 

Gebruikte methode voor het project: 

• Door een duurzaamheidambtenaar worden Rationeel Energiegebruik en Energiebesparende 
maatregelen toegelicht in de dienstencentra en de verenigingen via voorlichtingsactiviteiten. 
De bedoeling is de bejaarden bewust te maken van het probleem en de mogelijkheden voor 
energiebesparing te laten inzien. 

• Deze sensibiliserende activiteit worden uitgevoerd in de dienstencentra, de aanleunwoning 
bij de dienstencentra (waar bejaarden zelfstandig leven) en tevens voor bejaarden die 
maatregelen kunnen nemen in de eigen woning via gemeentelijke premies. De 
duurzaamheidambtenaar van de gemeente staat ter beschikking voor later informatie, 
advies en hulp voor de doelgroep. 

Detailvragen:  

Doelpubliek: Bejaarden die hetzij in een zorgcentra, aanleunend bij een zorgcentra of in 
een eigen woning wonen. 

Financiering en/of menselijke middelen: Eigen middelen. Samenwerking OCMW-
dienstencentra en Gemeentelijke milieudienst. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: Een 120-tal bejaarden in de drie 
dienstencentra 

Type actie: Voorlichtingsactiviteit gedurende een namiddag (2 à 3 uur). 

Sterkten van het project: 
Aangepaste voorlichting aan de doelgroep van bejaarden.  

- Een voorlichtingsactiviteit die door de groepsdiscussie door de bejaarden zelf wordt 
geconsolideerd. 

- Bij verdere vragen of hulp staat de gemeentelijke milieudienst ter beschikking.  

Zwakten van het project : 

- Het is een ad-hoc activiteit op vraag. Er wordt verder niets collectief ondernomen. 

- Het doelpubliek is beperkt in zijn mogelijkheden tot energiebesparing. 



Activiteit 14: REG in dienstencentra Braschaat  
 

Gemeente : Braschaat Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 14 

Reproduceerbaarheid: - 

Opmerking: Alhoewel dit project beperkt is in ambitie is het als voorbeeldfunctie toch niet slecht 
om de preventieve werking te benadrukken naar deze specifieke doelgroep via de dienstencentra. 
Conclusie: Dit soort van kleinschalige initiatieven zijn nodig als preventiebeleid. Het uitkiezen van 
een specifieke doelgroep als deze van de dienstencentra is interessant om belangstelling te 
verkrijgen. Het wordt evenwel beter ingebed in een algemeen energiebesparingbeleid en actie van 
de dienstencentra zelf. Het is spijtig dat dit alleen op vraag gebeurd, en niet een systematische 
aanpak is om preventieve activiteiten te organiseren naar specifieke doelgroepen.  
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