
Activiteit 33: “Lokale infosessies Duurzaam (Ver-)Bouwen” - 
Zoutleeuw 
 

Gemeente : Zoutleeuw  Gewest : Vlaanderen  Fiche nr. : 33 

Algemene context van het OCMW:  

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor “energie”: Geen specifieke activiteiten voor energiepreventie.  

Financiële middelen voor de “energiepreventie”: Indien er aan preventie wordt gedaan 
is dit met de reguliere middelen. 

Belangrijkste preventieve activiteit:  
 Eigen initiatief OCMW: Sociale Dienst  

 Samenwerking met Stad/Gemeente: 

- Lokale Infosessies Duurzaam (ver-)bouwen  

- Energiescans (via PBE I.K.V)  

Methode voor de preventieve activiteiten: De Maatschappelijke werkers geven de 
OCMW-cliënten persoonlijk advies en informatie indien er budgetproblemen zijn.  

Geplande activiteiten: Er wordt samengewerkt met de Stad of andere organisaties op 
uitnodiging. 

Beschrijving van het project:  

De lokale infosessies Duurzaam (Ver-)Bouwen zijn thematische infosessies waar de 
participanten kennis maken met de principes van duurzaam bouwen in 10 stappen. 
Dialoog verzorgt de inhoud van de sessies en gebruikt aangepast demomateriaal. De 
onderwerpen zijn duurzaam bouwen, isoleren van hellende en platte daken, na-
isolatie van bestaande gebouwen, energiezuinige verwarming, ventilatie, 
energiebesparende technieken en verlichting, rationeel watergebruik en toepassing 
zonne-energie. Deze infosessies worden aan de gemeenten en de OCMW’s 
voorgesteld op basis van een financiering van de distributiebeheerders. Ze worden 
veelal georganiseerd in het kader van de klimaatwijken.  

Gebruikte methode voor het project: 

• Dialoog verzorgt de inhoud van de sessie en gebruikt aangepast demomateriaal.  

• Na elke sessie worden evaluatieformulieren ingevuld door de deelnemers en door de 
organisatoren. 

• De organisator staat in voor de promotie. 



Activiteit 33: “Lokale infosessies Duurzaam (Ver-)Bouwen” - 
Zoutleeuw 
 

Gemeente : Zoutleeuw  Gewest : Vlaanderen  Fiche nr. : 33 

Detailvragen:  

Doelpubliek: Particulieren die meer willen weten over duurzaam bouwen (en 
energiezuinig bouwen). Er is geen voorkennis vereist. 

Financiering en/of menselijke middelen:  De externe kosten zijn voor alle infosessies 
(duur 2 à 2,5u) kosten 275 €  + verplaatsingsvergoeding à  0,3093 €/km. 

Aantal betrokken gezinnen/personen:20 à 30-tal personen per sessie 

Type actie: Korte opleidingsessie 

Specificiteit van het project: Inhoudelijk zijn deze thematische infosessies goed opgezet. 
Het doelpubliek is specifiek en meestal niet het OCMW-cliënteel. 

Sterkten van het project: 
- Goede technische onderbouw 
- Gericht naar de meest efficiënte maatregelen 

Zwakten van het project: 
- Niet gericht naar het OCMW-cliënteel. 

Reproduceerbaarheid: Cursussen worden gegeven op aanvraag. 

Opmerking: Deze informatiesessies worden in heel Vlaanderen op vraag gegeven.  
Er zijn verschillende infosessies beschikbaar: 

- Wat is Duurzaam Bouwen? 
- Isoleren van hellende en platte daken 
- Na-isolatie van bestaande gebouwen 
- Energiezuinig verwarming 
- Ventilatie 
- Rationeel Energiegebruik 
- Rationeel Watergebruik 
- Toepassing van Zonne-energie 
- Isoleer je rijk 
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