
Activiteit 32: Cursus “ ik en mijn portemonnee” – Bilzen 
 

Gemeente : Bilzen Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 32 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Vlaanderen 

Organisatie en aantal medewerkers voor energie: De maatschappelijke werkers in de 
maatschappelijke dienst vangen de cliënten met potentiële en reële energieproblemen 
op.  

Financiële middelen voor de preventie: Aanzienlijke tijd van de maatschappelijke 
werkers wordt in de opvolging van energiepreventie gestoken. 

Belangrijkste preventieve activiteit: Dit zijn de projecten die het OCMW opzetten. 
 

 Eigen initiatief OCMW: Onthaal, advies en begeleidingsactiviteiten van de Sociale 
Dienst 

 Samenwerking met andere diensten: 

- Cursus “Ik en mijn portemonnee”  

- Energiesnoeiers  

- Energiescans via Stebo   

- Infocentrum Wonen Haspengouw 

- Energiespel van Ecolife  

Methode voor de preventieve activiteiten:  

• In de Algemene Dienstverlening van de Sociale Dienst van het OCMW wordt aan 
preventie gedaan via informatie en advies naar de OCMW-cliënten. Er wordt 
bemiddeld via de Lokale Adviescommissie bij energieschulden. De cliënten kunnen er 
tevens terecht voor de verwarmingstoelage en het opladen van de budgetmeters. 
Specifieke tussenkomsten waaronder energiegelden worden steeds vaker uitgekeerd 
(38 tussenkomsten in 2007). 

• Het OCMW Bilzen organiseerde in samenwerking met Open School Zuid-Limburg 
(Centrum voor Basiseducatie) de cursus “Ik en mijn portemonnee”. Deze vorming is 
gratis en geeft tips over: ben ik prijsbewust?,  een huishoudboek bijhouden,  een 
overzichtelijke administratie,  de werking van reclame,  budgetplanning op langere 
termijn,  energie besparen in huis, afval: wat doen we eraan? 

• Stebo vzw voert de enegiescans uit in Bilzen, in opdracht van de 
distributiebeheerder, en houdt ook een infowooncentrum open (Infocentrum Wonen 
Haspengouw in Borgloon). Met het sociaal economiebedrijf Blits vzw worden er 
energiesnoeiers actviteiten uitgevoerd. 

• Er werd deel genomen aan het energiespel van EcoLife met de cliënten 
“budgetbeheer”. 

Geplande activiteiten   :   

• Het thema “wonen en energie” wordt steeds belangrijker en er wordt deelgenomen 
aan preventieve activiteiten wanneer mogelijk. 
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• Er is gepland gebruik te maken van het aanbod van Duwolim (FRGE-lening), maar er 
was er voor nog geen aanleiding. 

Beschrijving van het project:  

Het OCMW Bilzen organiseerde in samenwerking met Open School Zuid-Limburg 
(Centrum voor Basiseducatie) de cursus “Ik en mijn portemonnee”. Deze vorming is 
gratis en geeft tips over: ben ik prijsbewust?,  een huishoudboek bijhouden,  een 
overzichtelijke administratie,  de werking van reclame,  budgetplanning op langere 
termijn,  energie besparen in huis, afval: wat doen we eraan? … 

Gebruikte methode voor het project: 
De doelstelling van het opleidingsproject is:  

• koop- en prijsbewust handelen 

• hoe reageren en omgaan met aanlokkelijke voorstellen en reclame 

• anders omspringen met elektriciteit, telefoon en water 

• info over en gevaren van kopen op krediet en leningen 

• rechten en plichten van de koper 

• een huishoudboek bijhouden 

• opfrissen van functionele rekenvaardigheden 

• "nee" leren zeggen 

De cursusduur:14 samenkomsten van 3 uur, 1 of 2 keer per week, overdag. 

Detailvragen:   

Doelpubliek: Laaggeschoolde volwassenen (+ 18) die bewuster willen leren omgaan met 
hun budget. 

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: Een 12-tal participanten. 

Type actie: Aanleren van kennis en vaardigheden die de deelnemers in staat stellen 
bewuster en adequater om te gaan met hun budget. 

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 volawassenonderwijs 

- Goed uitgebouwde leermodules  

- Breed leerveld, waarvan energiepreventie een onderdeel van is 
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- 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: Er zijn 13 Centra voor Basiseducatie, verspreid over Vlaanderen en Brussel die deze 
cursus kan aanbieden. Er zijn intensieve en minder intensieve cursussen, zowel overdag als 's 
avonds.   
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