
Activiteit 1 : Preventiewerking Energiecel – Mechelen 
 

Gemeente :Mechelen Gewest :Vlaanderen Fiche nr. : 1 

Algemene context van het OCMW:  

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor «energie»: De energiecel telt twee medewerkers 

Financiële middelen voor de «energiepreventie: 

Eén persoon van de energiecel werkt op preventie (1 voltijds medewerker), met werkings en 
personeelsmiddelen komende uit eigen middelen (beleidsbeslissing van het OCMW).  

Belangrijkste preventieve activiteit:  
 

 Eigen initiatief OCMW: 
- Sociaal Huis Mechelen  
- Energiecel: Lokale adviescommissie, Energiearmoede en preventie  
- Preventiewerking energiecel  

 
 Samenwerking met andere diensten: 
- IGEMO (Intergemeentelijke vereniging voor de ontwikkeling van het gewest 

Mechelen en omgeving): 
• Energie-Infoavonden  
• Een e-ware avond met kennissen bij jouw thuis waarbij we allerlei 

energietips uitwisselen  
• Energiescan van de woning  
• Goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen in huis  
• Klimaatwijken  
• Scholenproject 

Methode voor de preventieve activiteiten: 
- Er zijn twee vestigingen van het Sociaal Huis, waar iedereen terecht kan met zijn vragen. De 

kerntaak van het Sociaal Huis is vraagverheldering en doorverwijzing door de 
maatschappelijke werkers. 

- De sociale werkers in het Sociaal Huis helpen concreet of verwijzen door naar een andere 
dienst binnen het OCMW, of de juiste dienst of organisatie in het Mechelse.  

- De energiecel van het OCMW helpt specifiek de personen met een probleem van de 
energiefactuur. De LAC cliënten worden vooraf gecontacteerd om de confrontatie 
cliëntleverancier te vermijden en om een efficiënte oplossing te zoeken. De energiecel geeft 
ook praktische tips aan de doelgroep.  

- De « preventiemedewerker » van de energiecel heeft de opdracht om het OCMW doelgroep 
te informeren, sensibiliseren werkt mee aan de energiescans en de klimaatwijken.  

- De stad Mechelen heeft met begen andere gemeenten van het gewest Mechelen en 
omgeving (Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Sint-Amands, Sint-
Katelijne-Waver en Willebroek) IGEMO opgericht, een intercommunale die tot doel heeft de 
duurzame ontwikkeling van de streek op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak te 
bevorderen. IGEMO heeft samen met de gemeenten een aantal energieacties opgezet, 
waaronder Energie-Infoavonden , e-ware avonden, , energiescans van de woning en 
Klimaatwijken . IGEMO verstrekt als « lokale entiteit » ook Goedkope leningen voor 
energiebesparende maatregelen in huis van het FRGE. Er is een samenwerking op preventie 
met het OCMW en in het bijzonder op de « klimaatwijken » 

http://www.igemo.be/igemo/burgers-e-ware.html
http://www.igemo.be/igemo/burgers-energiescans.html
http://www.igemo.be/igemo/burgersenergiefrge.html
http://www.igemo.be/igemo/burgers-klimaatwijken.html
http://www.igemo.be/igemo/burgers-energiescans.html
http://www.igemo.be/igemo/burgers-klimaatwijken.html
http://www.igemo.be/igemo/burgersenergiefrge.html
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- IGEMO stelt ook educatieve materialen, projecten en voorstellingen ter beschikking rond 
allerhande milieuthema’s (afval, natuur, water, energie en mobiliteit). De scholen uit de 
betrokken gemeenten kunnen deze materialen GRATIS uitlenen, de voorstellingen 
reserveren en zich voor deelname aan de projecten inschrijven. 

Geplande activiteiten: Op basis van de aanwerving van een nieuwe persoon voor 
preventie op de energiecel zullen er initiatieven worden ontplooid. Niets concreet op 
korte termijn. 

 

Beschrijving van het project   

In de energiecel van het OCMW werd een persoon specifiek voor energiepreventie 
aangesteld. De taak van deze persoon is het OCMW-beleid zowel intern als extern te 
versterken betreft de energieproblematiek. Aan de maatschappelijke werkers geeft hij 
opleiding, ondersteuning en vangt specifieke problemen op. Extern werkt hij mee met 
het opzetten van informatie en sensibiliseringsbeleid. Op vraag van de verenigingen 
komt hij een voordachr geven of opleiding. Hij ondersteunt het uitvoeren de iniatieven 
als de klimaatwijken. De energiepreventieambtenaar werkt samen met de 
intercommunale IGEMO voor het laten gebruiken van de FRGE –leningen en andere 
diensten naar het OCMW-doelpubliek. 

Gebruikte methode voor het project: 
 

• De energiepreventieambtenaar geeft ondersteuning aan de maatschappelijke 
hulpverlening 

• Geeft opleiding zowel intern aan de diensten als extern aan het OCMW doelpubliek via 
de verenigingen en anderen 

• Volgt het energiebeleid en oplossingen van nabij op 
• Ondersteunt op projectbasis initiatieven als de klimaatwijken 

 
Detailvragen: 

 
Doelpubliek: Interne diensten van het OCMW en het OCMW-doelpubliek 

Financiering en/of menselijke middelen: 1 voltijds medewerker werd aangeworven op de 

eigen begroting van het OCMW. 

Aantal betrokken gezinnen/personen :  

Type actie:  Activiteiten omvatten verschillende werkvormen.  

Specificiteit van het project : De medewerker kan specifiek op de energieproblematiek 
inspelen met allerlei activiteiten als opleiding, ondersteuning, informatie en opleiding. 

 
Sterkten van het project:  
De aanwezigheid van een competent interne medewerker; 
Samenwerking en ondersteuning met andere diensten van het OCMW; 
Werkt specifiek preventief, in nauwe samenwerking met de curatieve energiewerking (LAC en 
Budgetmeters). 
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Zwakten van het project: Een voltijds medewerker vraagt consequente middelen vanuit het 
OCMW, wat niet altijd aanwezig is.  
 
Reproduceerbaarheid: Is een functie die in het reguliere kader kan worden opgezet. 
Veel OCMW’s hebben een energiecel opgericht. In sommige gevallen bestaat ze uit de 
maatschappelijke werkers van de sociale dienst, soms uit een apart personeelsbestand. 
 
Opmerking: Het bestaan van een energiecel is een garantie dat tevens aan een preventiewerking 
wordt gedaan. 
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