
Activiteit 35: Postersessies Energiesparen – Herentals 
 

Gemeente :Herentals  Gewest : Vlaanderen Fiche nr. : 35 

Algemene context van het OCMW:  

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor «energie»: Geen specifieke medewerker of dienst voor energie of 
energiepreventie. Voor de LAC is er wel iemand aangesteld om die op te volgen. 

Financiële middelen voor de “energiepreventie”: Het personeel dat vrijgesteld worden 
voor preventieve acties komt uit het reguliere kader.  

Belangrijkste preventieve activiteit:  
 Eigen initiatief OCMW: Onthaal Sociale dienst OCMW  

 Samenwerking met andere diensten: 

- Workshops energie besparen door Stad (Provincie Antwerpen en Ecolife)  

- Postersessies Energiesparen op een jongerenbeurs via de Stad (Provincie 
Antwerpen) 

 Samenwerking met derden: 

- Klimaatwijken (OCMW-Herentals)  

- Energiesnoeiers ism kringloop centrum  

Methode voor de preventieve activiteiten:  

Het OCMW stelt via de Sociale Hulp informatie en advies ter beschikking aan zijn cliënten 
ten aanzien van energie. Het OCMW nam deel aan de klimaatwijken en organiseerde 
workshops ten aanzien van energie besparen. In het kader van het budgetbeheer komt 
energiebesparing wel eens aan bod.  

Geplande activiteiten: Activiteiten als Klimaatwijken en energiesnoeiers wordt 
verdergezet. 

Beschrijving van het project:   

De regiowerking van de Provincie Antwerpen heeft een aantal postersessies 
uitgewerkt rond actuele milieuthema’s. Deze postersessies zijn door de Antwerpse 
gemeenten, OCMW’s en organisaties voor kansarmen volledig gratis te ontlenen. 
Bovendien zijn er ook een aantal clippanelen beschikbaar om de posters op te 
bevestigen.  Gemeente-eigen posters toevoegen of bestaande posters laten afdrukken 
is mogelijk. Volgende postersessies in relatie met energie werden reeds uitgewerkt: 
Energiesparen: tips en trucs,  Hernieuwbare energie en Milieuvriendelijk mobiel. 

Gebruikte methode voor het project : 

• In deze tentoonstelling zijn een heleboel energietips uitgewerkt. Per tip kun je onmiddellijk 
het bedrag zien dat je wint door de tip toe te passen. 

• Aantal posters: 12 posters A2 formaat en 1 poster A1 formaat 

• Bij deze postersessie hoort een handige folder (A4 drieluik). Als de postersessie wordt 
opgestelt, kan de bijhorende folder worden afgeprint/gekopiëerd zodat bezoekers de inhoud 
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van de postersessie thuis rustig kunnen nalezen. Daarnaast kunnen deze folders gewoon aan 
het loket worden gelegd, waar geïnteresseerden ze kunnen meenemen. 

• Een voorbeeldtekstje 'Artikel infoblad energiesparen' kan je gebruiken om de postersessie 
aan te kondigen in het gemeentelijk infoblad. 

• De posterserie wordt gratis ter beschikking gesteld aan de gemeenten in de Provincie 
Antwerpen. 

Detailvragen:  

Doelpubliek: Algemeen publiek, afhankelijk van de ruimte waar de posters worden 
opgehangen 

Financiering en/of menselijke middelen: Wordt gratis ter beschikking gesteld.  

Aantal betrokken gezinnen/personen : Hangt af van het aantal bezoekers die in de 
tentoonstellingruimte komen. In 2007, 2008 en 2009 werd de tentoonstelling 17 keer 
ontleend. 

Type actie: Informatie en sensibilisering via tentoonstelling 

Specificiteit van het project: Deze posterserie is gemakkelijk te reproduceren en op te 
hangen in de gangen en publieke ruimten. De posters zijn zeer praktisch van aard.  

Sterkten van het project: 
- Eens de posters bestaan is dit project gemakkelijk te reproduceren 

- Een maximaal effect in de wachtruimten 

Zwakten van het project: 
- Een tentoonstelling op basis van posters is en blijft statisch. 

- Geen echte interactie 

Reproduceerbaarheid: Staat gratis ter beschikking van de gemeenten en OCMW’s, maar enkel in 
de provincie Antwerpen. 

Opmerking: Deze postersessie is gratis beschikbaar voor alle gemeenten en OCMW’s. In totaal 
bestaan er 12 postersessies met allerlei leefmilieuthema’s. 
Door de Provincie Antwerpen staat er ook een “Lampenbar” (met spaarlampen) en een “isolatiehuis” 
voor uitleen ter beschikking.  
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