
Activiteit 3 : Samenaankoop van isolatie of zonne-energie 
panelen  - Balen 
 

Gemeente :Balen Gewest :Vlaanderen Fiche nr. : 3 

Algemene context van het OCMW:  
 

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor «energie»: De tijd dat de sociale dienst aan energie besteed is moeilijk in 
te schatten. Dit kan het equivalent van een halftijds maatschappelijk werker zijn die de 
energiedossiers opvolgt van o.a. het LAC.  

Financiële middelen voor de «energiepreventie»: Zit vervat in de reguliere staf. 

Belangrijkste preventieve activiteit:  

 Eigen initiatief OCMW: 

- Sociale Dienst Sociaal Verwarmingsfond, LAC 

- Dienstencentrum Tewerkstelling Den Travoo  

 Samenwerking met Stad/Gemeente: 
- Energiesnoeiers 
- Samenkoop zonnepanelen(Ism gemeente en IOK) : 

 Samenwerking met andere diensten: Vorming in dienstecencentrum ism 
energiesnoeiers  

 Samenwerking met derden: Infomomenten dienstencentrum ism Eco-life 
 

Methode voor de preventieve activiteiten:  
- Het OCMW organiseert de opvang van de OCMW-cliënten via de sociale dienst. In 

2008 werkten er op de sociale dienst 11 maatschappelijke werkers 
- Iedere maatschappelijk werker heeft naast de klassiek OCMW-taken (leefloon, 

budgettering, steunverlening,...) één of meerdere werkvelden.  
- Voor het sociaal verwarmingsfonds werden 1002 aanvragen behandeld. Hiervoor 

werkt er een halftijdse medewerker rond de energietoelagen. 
- 100 energiedossiers in relatie met de LAC werden in 2008 behandeld. 
- Het OCMW heeft een dienstencentrum Tewerkstelling Den Travoo opgezet, die OCMW 

cliënten moeten bijstaan in tewerkstelling of zinvolle bezigheid. Er wordt veel 
aandacht besteed aan begeleiding, opleiding en permanent vorming. Zo wordt in het 
kader van de vorming “Budgetteren in eigen beheer” (dag en avondcursus) aandacht 
besteed aan de energiekosten. Ook worden in de Infomomenten rond thema’s 
gewerkt die tewerkstellingsgebonden zijn zoals “Energie en mijn verbruik in 
samenwerking met energiesnoeiers”, “Energiebesparing rond elektriciteitsverbruik in 
samenwerking met Eco-life.  

Geplande activiteiten: Er zijn niet onmiddellijk andere preventieve activiteiten gepland door 
gebrek aan middelen. 
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Beschrijving van het project: 

Er worden activiteiten gehouden voor het samen aankopen van isolatiematerialen 
(met installatie), zonnepanelen, stookolie en hoogrendement condensatieketels. Door 
dit kunnen betere prijzen worden bedongen, maar kunnen ook concrete afspraken 
worden gemaakt met ondernemingen voor het uitvoeren van werken. De 
ondernemingen worden gescreend door de organisatoren en er wordt een opvolging 
georganiseerd. De deelnemers worden geïnformeerd over het belang van de 
interventies en zijn technische, logistieke en financiële (premies …) repercussies. De 
démarche garandeert een lage drempel, ook voor lage inkomens, voor het laten 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen.  

Gebruikte methode voor het project: 

• Deze activiteiten van het IOK worden uitgevoerd in samenwerking met de 
gemeentebesturen :  

 Het andere project van het ACW omtrent de isolatie en verwarmingsketels 
komt voort uit de activiteiten voor het laten kiezen van de beste 
energieleveranciers. Door dit soort van activisten werden andere 
adviesverstrekkende activiteiten uitgebreid.  

 De activiteit van het ACW-Limburg wordt vervolledigd door het verstrekken 
van informatie en advies over de financiering door premies en leningen. De 
lage intrest lening van DUWOLIM, een lokale entiteit voor het FGRE, wordt ten 
andere ook in dit kader verstrekt. 

 Het moet vermeld worden dat in principe het initiatief van de ACW-Limburg 
naar haar leden toe is georganiseerd. Niettemin in een kader van goede 
praktijk kan het idee van samenkoop van isolatie en/of verwarmingsketels 
gemakkelijk worden gereproduceerd.  

Detailvragen:  

Doelpubliek: Gezinnen eigenaar van een woning, waaronder ook deze met laag inkomen. 
De profielen van de woningeigenaars zullen veranderen naargelang het onderwerp van de 
samenkoop, zonnepanelen, dakisolatie, stookolie of condensatieverwarmingsketels. 

Financiering en/of menselijke middelen: Deze informatieactiviteiten en 
begeleidingsinitiatieven worden met de reguliere middelen voor informatie en 
sensibiliseren uitgevoerd, waaronder de distributiebeheerders meestal financiële 
ondersteuning geeft. De gemeentebesturen zijn een belangrijke partners in het promoten 
en praktisch organiseren van de infomomenten. De gecoördineerde activiteiten op 
provinciaal vlak krijgen de steun van de provincie.  
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Aantal betrokken gezinnen/personen : Op dit type actie die over het samenkoop van 
zonne-energiepanelen door het IOK maart-april 2009 kwamen op drie info-avonden (voor 
5 gemeenten) waaronder één in Geel 680 geïnteresseerden op af, waarvan 200 gezinnen 
een offertevraag indienden. Deze activiteiten worden tijdens het jaar 2009 over 19 
gemeenten in de regio opgezet. Enkele duizenden gezinnen zijn betrokken bij dit soort 
van initiatieven.  

Type actie: Wat betreft de Zonneenergiepanelen door het IOK worden de infoavonden 
over de werking van dergelijke installaties georganiseerd in samenwerking met Dialoog 
vzw en ODE Vlaanderen. 
Binnen het kader van de isolatiecampagne van de provincie Limburg worden de 
isolatiematerialen en de condenserende hoogrendementsketels ook in een samenkoop 
actie uitgevoerd. 

Specificiteit van het project: Het initiatief van samenkopen van energie gerelateerde 
installaties is niet aan een gemeente gebonden maar wordt intergemeentelijk 
georganiseerd. We namen het OCMW van Balen als één van de vele voorbeelden. 
Het gemeenschappelijk aankopen van isolatie en zonnepanelen wordt in verschillende 
gemeenten opgezet. De belangrijkste initiatieven terzake gaan over zonnepanelen, maar 
meer en meer wordt er naar isolatie overgestapt. We nemen twee projecten als 
referentie gezien hun systematische aanpak. 
• Project op initiatief van het IOK (Intercommunale voor de Ontwikkeling van de 

Kempen) waar 19 gemeenten aan deelnemen. 
• Project op initiatief van het ACW in Limburg.  

 
Het project van het ACW-Limburg betreft tevens isolatie en verwarmingsketels.  

Sterkten van het project: 
- Door in groep bepaalde energiebesparende producten aan te kopen, kunnen bij de 

leverancier veel betere prijzen onderhandeld worden. 

- Daarnaast helpen de gemeentelijke of OCMW diensten de mensen bij de administratieve 
afhandeling van de dossiers. 

- Mensen die moeilijk zelf de isolatie kunnen plaatsen, worden bijgestaan door een sociale 
werkplaats, Alternatief, en dat kan zelfs gaan tot het helpen opruimen van de zolder (anders 
kan je natuurlijk niet beginnen isoleren) 

- Niet onbelangrijk is het gemeenschapsversterkend effect van dergelijke samenaankopen. 

Zwakten  van het project: 
- Dit soort van activiteiten is populair in Vlaanderen, maar beperkt zich meestal tot 

zonnepanelen. Andere interessant energiebesparende maatregel komen niet of nauwelijks 
aan bod.  

Reproduceerbaarheid : Dit soort van activiteiten wordt overal opgezet door een aanzienlijk 
divers gamma van actoren. Er wordt voor dit soort van activiteiten samengewerkt met 
gespecialiseerde organisaties, die advies geven rond energie efficiëntie of duurzaam wonen.  
Opmerking : 

- Indien de “Trias energetica” wordt gevolgd dan is de verlaging aanzienlijk. Dit impliceert de 
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sensibiliseren van de dagdagelijkse energie besparende maatregelen, de goede isolatie van 
de woningen en het gebruik van hernieuwbare energie.  

- Het aantal participanten aan de info-evenementen is groot. Een reële indicator is het aantal 
getekende overeenkomsten met aannemers.  

Conclusie : Zonnepanelen zijn populairder dan isolatie en hoogrendementsketels. Er dreigt hier 
een probleem van prioriteit dat met meer informatie moeten worden opgelost.  
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