
Activiteit 27 : Energiescans - Gingelom  
 

Gemeente : Gingelom Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 27 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Vlaanderen, Provincie Limburg 

Medewerkers voor “energie”: Via de sociale dienst wordt wel eens informatie over 
energie gegeven. De energiescans van Stebo ondersteunen het lokale werk terzake. 

Financiële middelen voor de “energiepreventie”: Geen afgebakende middelen. Het is de 
gemeente die een actief beleid terzake opzet (Milieudienst).  

Belangrijkste preventieve activiteit:  
 

 Eigen initiatief OCMW: Opvang Sociale Dienst 

 Samenwerking met derden: 

- Energiescans via Stebo [132-Gingelom-P1] 

- Klimaatwijken [132-Gingelom-P2] 

Methode voor de preventieve activiteiten: De Sociale Dienst vangt de OCMW cliënten 
op, en verwijst ze door naar de bevoegde diensten. 

Geplande activiteiten: Er zal worden meegeparticipeerd met de isolatiecampagne – 
Limburg eind 2009. De woonzorgteams worden binnenkort actief in de gemeente.  

Beschrijving van het project:  

Aan bewoners wordt een lening ter beschikking gesteld voor het laten uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen in de woning. Het geld wordt ter beschikking gesteld 
via het FRGE, het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en IGEMO 
(intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van gewest Mechelen en omgeving) 
is als « lokale entiteit » gemachtigd deze lening ter beschikking te stellen. Voor 
bepaalde mensen, speciaal voor diegenen die het moeilijk hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen (voor deze dossiers wordt er ook steeds nauw samengewerkt met de 
lokale OCMW’s), is er bijkomende ondersteuning zoals het verzorgen voor hen het 
hele proces, van het zoeken van de aannemer en het betalen van de factuur, tot het 
aanvragen van de subsidies en premies waar ze recht op hebben. 

Gebruikte methode voor het project: 

• Op initiatief van de Vlaamse overheid voeren de elektriciteitsnetbeheerders in Vlaanderen, 
in de periode 2007 tot eind 2009, 52.000 huishoudelijke Energiescans uit. In samenwerking 
met de gemeenten zetten ze die bij voorkeur bij sociale doelgroepen met als doel een 
gevoelige verlaging van de energiefactuur via eenvoudige ingrepen en gedragsverandering 
op vlak van energieverbruik in huis. Heel wat energiescan worden uitgevoerd door de 
energiesnoeiers. 

• In Limburg waren tot voor kort geen energiesnoeibedrijven actief, omdat Infrax 
(netbeheerder) het uitvoeren van de energiescans heeft uitbesteed aan Stebo. Het OCMW 
van Gingelom heeft dan ook een overeenkomst met STEBO voor de energiescans. Meer dan 
10.000 gezinnen in Limburg krijgen een gratis energiescan van Infrax. 



Activiteit 27 : Energiescans - Gingelom  
 

Gemeente : Gingelom Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 27 

 

Detailvragen:  

Doelpubliek: Algemeen bewoners, met voorkeur voor lagere inkomens 

Financiering en/of menselijke middelen: Wordt betoelaagd door de energiedistributeur. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: 10000-en gezinnen in het Limburgse (52000 over 
heel Vlaanderen). 

Type actie: Doorlichting van de woning op bepaalde punten, en het informeren van de 
bewoners. Het ter beschikking stellen van enkele voorbeeldmaterialen. 

Specificiteit van het project: Deze dienst wordt ter beschikking gesteld. Het OCMW geeft 
een lijst met de adressen met de uit te voeren energiescans in de gemeente. De 
energiescans worden gecontingeerd per gemeente. 

Sterkten van het project: 

- Systematische contingerende aanpak over het grondgebied 

- Mediabekendheid, waardoor gemakkelijk klanten kunnen worden gevonden 

- Technisch zeer competente ervaren partner (Stebo vzw) 

- De scan is een zeer vereenvoudigde controlelijst dat moet worden afgelopen 

- De betrokkenheid van de bewoners en persoonlijk advies 

- Het ter beschikking staan van een wooninformatiecentrum van Stebo voor nazorg en verder 
advies 

- Gecombineerde actie, met een technische (architect) en een sociale begeleiding 
(opbouwwerker). 

Zwakten van het project: 

- Een energiescan is geen woningaudit, en is dus beperkt. 

- Er is geen onmiddellijke opvolging door een “energiesnoeiersploeg”. 

- Vraagt toch heel wat tijd per woningscan. 

Reproduceerbaarheid: Energiesscans worden over heel Vlaanderen uitgevoerd. Ze worden 
betoelaagd door de distributiebeheerders. 

Opmerking: Dit project kent een groot succes, en zal uiteindelijk over heel Vlaanderen worden 
uitgevoerd. De vraag is of dat de energiescans aanleiding geven tot reëel energie gerelateerde 
verbeteringswerken of veranderend gedrag. Het blijft een sensbibiliserende activiteit. 
Conclusie: Deze aanpak heeft zijn merites, net als die van de energiesnoeiers. Er zou systematisch 
een opvolgingsactie met informatie, sensibilisering en sociale economieploegen moeten er op 
volgen.  
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