
Activiteit 22: Cursus wonen en milieubewust consumeren – 
Oostende 
 

Gemeente : Oostende Gewest : Vlaanderen Fiche nr.: 22 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor «energie»: Van de 50 maatschappelijk werkers is er één persoon die 
zich voltijds met het LAC bezighoudt. De andere taken van preventie werden 
overgemaakt aan EOS. 

Financiële middelen voor de «energiepreventie»: De middelen voor preventie werden 
ondergebracht in de werking van EOS. 

Belangrijkste preventieve activiteit: 
 

 Eigen initiatief OCMW: 

- Sociaal Huis, « algemeen welzijnswerk », bemiddeling rond elektriciteit, 
budgetbeheer en collectieve schuldenregeling en Leefloon en financiële hulp 
op de dienst ‘eerstelijnszorg’.  

 Samenwerking met Stad/ Gemeente: 
- In het Sociaal Huis in het Cluster Wonen: Huisvestingsmaatschappijen, 

Dienst Wonen van de stad Oostende, Huurdersbond West-Vlaanderen en het 
Sociaal Verhuurkantoor.  

 Samenwerking met andere diensten: 
- Gratis energiescans door EOS  
- Renteloze leningen door EOS  
- Energiecafés door EOS 

 Samenwerking met derden: 
- Cursus wonen en milieubewust consumeren ISM Centrum Basiseducatie 

Regio Oostende  

Methode voor de preventieve activiteiten: 

• In Oostende wordt het publiek onthaald in het centrale onthaal van het Sociaal Huis 
Oostende (één loket).  

• In dit sociale huis bevinden zich de volledige dienstverlening van het volledige 
OCMW, waarin preventieactiviteiten ten aanzien van energie wordt geleverd door 
het « algemeen welzijnswerk ». Deze diensten richten zich op bemiddeling rond 
elektriciteit, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling en Leefloon en financiële 
hulp op de dienst ‘eerstelijnszorg’. 

• Eveneens in het Sociaal Huis in het Cluster Wonen zitten de 
Huisvestingsmaatschappijen, de Dienst Wonen van de stad Oostende, de 
Huurdersbond West-Vlaanderen en het Sociaal Verhuurkantoor. Deze geven naast 
hun hoofd activiteiten ook energie gerelateerde informatie. 

• De Stad Oostende richtte een Autonome Gemeentebedrijf Energiebesparing 
Oostende (EOS) op. Dit Gemeentebedrijf wil de Oostendenaar stimuleren om energie 
te besparen en gebruik te maken van alternatieve energiebronnen. De activiteiten 
van EOS zijn:  
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o Gratis energiescans 

o Renteloze leningen 

o Energiecafés 

o Lijst aannemers 

• OCMW van Oostende ging een samenwerkingsprotocol aan met EOS om hun cliënten 
door te verwijzen voor een energiescan.  

Geplande activiteiten: Het OCMW zelf heeft niets specifieks gepland. Het autonome 
gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende (EOS) wil een kijkhuis openen waar 
Oostendenaars kunnen kennismaken met alle mogelijke energiebesparende maatregelen. 

Beschrijving van het project:  

De centra voor basiseducatie ontwikkelde een leermodule Wonen en milieubewust 
consumeren voor het OCMW-cliënteel. De cursist maakt kennis met rechten en 
plichten van de huurder en kan beroep doen op de maatschappelijke diensten met 
betrekking tot wonen en woonomgeving. De cursist kan de regelgeving aangaande 
afval toepassen en kan aangeven hoe hij in zijn woning en woonomgeving 
milieuvriendelijk kan functioneren. Leerdoelen zijn o.a. dat de cursist kan aangeven 
hoe hij in zijn woning op energie kan besparen en hoe een beroep doen op 
maatschappelijke diensten en/of instellingen met betrekking tot wonen en 
woonomgeving. 

Gebruikte methode voor het project : 
• De centra voor basiseducatie bieden opleidingen aan voor volwassenen die niet beschikken 

over voldoende basisvaardigheden om maatschappelijk te functioneren of om een verdere 
opleiding te volgen. Het onderwijsaanbod in de centra omvat opleidingen die aansluiten op 
of onderdeel zijn van bestaande studiegebieden in het volwassenenonderwijs.  

• Daarnaast worden er een steeds groeiend aantal cursussen uitgevoerd in samenwerking met 
andere organisaties of op basis van contractactiviteiten zoals met de OCMW’s. 

• De energie gerelateerde opleiding is in het aanbod van de opleiding maatschappijoriëntatie, 
In de leermodule Wonen en milieubewust consumeren vervat, waarvoor certificaten en 
deelcertificaten kunnen worden uitgereikt.  

Detailvragen:  

Doelpubliek: Volwassenen die niet beschikken over voldoende basisvaardigheden om 
maatschappelijk te functioneren. 

Financiering en/of menselijke middelen: Financiering door het volwassenenonderwijs. 
De Centra voor Basiseducatie zijn in het kader van de BEA-subsidiemaatregel erkend als 
publieke opleidingsverstrekker. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: geen informatie 

Type actie: Gestructureerd opleidingsaanbod 
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Specificiteit van het project: Doordat het een gestructureerd opleidingsaanbod betreft 
werden de leerdoelen van de cursist bepaald, waarvan enkele deelmodules over energie 
gaan.  

 

Sterkten van het project: 
- Ingebed in het volwassenonderwijs 
- Goed uitgebouwd leermodules  
- Breed leerveld, waarvan energiepreventie een onderdeel van is 
- Is een certificerende opleiding  
- Cursisten betalen geen inschrijvingsgeld, alleen kopiekosten of het cursusboek. 

Zwakten van het project: 
- Het volgen van een volledige leermodule vraagt veel tijd. 
- Energiebesparing is niet het belangrijkste leerdoel. 

Reproduceerbaarheid: Cursussen staan ter beschikking van de doelgroep van de centra voor 
basiseducatie over heel Vlaanderen en Brussel.  

Opmerking: 13 Centra voor Basiseducatie, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Er zijn intensieve 
en minder intensieve cursussen, zowel overdag als 's avonds.       
Conclusie: Deze cursussen zijn specifiek naar het doelpubliek van het OCMW. 
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