
Activiteit 18: Cursus Bouw Beter – bouwteams – Geel 
 

Gemeente : Geel Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 18 

Algemene context van het OCMW:  

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor “energie”: Dienstverlening van de Sociale Dienst. 

Financiële middelen voor de “energiepreventie”: Geen specifieke middelen voor preventie. 

Belangrijkste preventieve activiteit: 
 Eigen initiatief OCMW: 

- sociale dienst van het OCMW  

- dienst Huisvesting en Samenlevingsopbouw  

 Samenwerking met Stad/ Gemeente: Cursussen Bouw Beter 

 Samenwerking met andere diensten: Gratis energiescan  

Methode voor de preventieve activiteiten:  

• De sociale dienst van het OCMW voorziet dienst- en hulpverlening op veel gebieden, 
waaronder problemen met energiefacturen. Bijzondere aandacht gaat uit naar 
kansarmen. De dienst Huisvesting en Samenlevingsopbouw besteden tijd aan 
energiepreventie. Er is ook een nauwe samenwerking tussen het OCMW, de Geelse 
Bouwmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor. 

• Een aantal Geelse gezinnen kunnen een gratis energiescan krijgen en het 
energiegebruik van hun woning laten doorlichten. Die energiescans worden 
uitgevoerd door energiescanners en -snoeiers van de kringwinkel Zuiderkempen. 

• Met de stad Geel worden er Cursussen Bouw Beter georganiseerd. Deze cursussen 
worden in de vorm van een bouwteam georganiseerd. Tijdens deze cursussen 
(bouwteam) worden onderwerpen als isolatie, verwarming, ventilatie en zonne-
energie behandeld. Een BouwTeam bestaat uit een 25-tal kandidaat-(ver)bouwers. 
Een bouwdeskundige geeft de nodige technische en praktische kennis mee over 
duurzaam en energiezuinig bouwen. Er wordt een partcipatie gevraagd van 35€. De 
bouwteams worden gefinancierd door de distributiebeheerder Infrax.  

Geplande activiteiten: Geen 

Beschrijving van het project:  

Een cursus Bouw Beter wordt georganiseerd over twee zaterdagen, in de vorm van een 
bouwteam. Tijdens deze cursussen (bouwteam) worden onderwerpen als isolatie, 
verwarming, ventilatie en zonne-energie behandeld. Een BouwTeam bestaat uit een 
25-tal kandidaat-(ver)bouwers. Een bouwdeskundige geeft de nodige technische en 
praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen.  

Gebruikte methode voor het project: 

• De cursussen van de bouwteams duren twee lesdagen. 

• Er nemen een 25-tal kandidaten aan deel. 

• Alle aspecten komen aan bod van het verbouwen, met inbegrip van energie. 
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• Programma van twee zaterdagen voor de doelgroep bouwers & verbouwers: alles over 
isolatie, koudebruggen, aangepaste ventilatie, keuze verwarmingssystemen, efficiënt warm 
water maken, waterbesparing en duurzame materiaalkeuze. 

 

Detailvragen:  

Doelpubliek: kandidaat bouwers, verbouwers. 

Financiering en/of menselijke middelen: Wordt gefinancierd door Infrax, organisator en 
cursisten. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: 25 à 30 cursisten per sessie. 

Type actie: Opleiding. 

Specificiteit van het project: Gespecialiseerde cursussen die een heel gamma van 
energiemaatregelen aan de cursisten duidelijk maakt.  

Sterkten van het project: 
- Omvangrijke praktische inleining in de belangrijkste aspecten van het verbouwen. 

- Beproefd cursusaanbod. 

- Is beschikbaar voor de gemeenten. 

- Wordt gefinancierd door de distributiebeheerder (voor het grondgebied Infrax). 

Zwakten van het project: 
- Is naar een publiek van verbouwers gericht en minder naar het OCMW publiek van kansarmen. 

Reproduceerbaarheid: Is beschikbaar voor de gemeenten op vraag.  

Opmerking: Deze cursussen zijn niet gericht naar een OCMW-doelspubliek. 
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