
Activiteit 50: Bundeling van projecten en middelen bij de 
OCMW's van Wanze en omgeving 
 

Gemeente : Wanze Gewest : Wallonië Fiche nr. : 50 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Wallonië 

Medewerkers voor “energie”: 2 voltijdse krachten met een preventie- en 
educatieopdracht + een halftijdse medewerker voor IDESS, maar dank zij de 
samenwerking met andere  OCMW's : 6 gedeelde voltijdse Maatschappelijk Werkers en 3 
voltijdse krachten voor de « Tuteurs énergie » + 1 voltijdse MW voor « Aide-Action & 
Médiation », de vzw die de sociale energiebegeleiding aanstuurt in de 6 OCMW's. 

Financiële middelen voor de “energiepreventie”: In orde van belang, het Federaal 
Energiefonds voor het personeel (behalve de « tuteurs énergie »), vervolgens  de 
gewestelijke fondsen (APE voor de « tuteurs énergie ») en daarna PSGE, het Plan voor 
sociale energiebegeleiding van het Waals Gewest. 

Belangrijkste preventieve activiteit :  

• Vormingsmodules van « Aide-Action & Médiation » voor de gezinnen met 
recurrente moeilijkheden met hun energiefactuur 

• Bezoek van de « tuteur énergie » om de bronnen van overmatig verbruik te 
identificeren en maatregelen te omschrijven die moeten genomen worden om 
dat overmatig verbruik te verminderen 

• Voor een modelgroep van 5 gezinnen probeert men ook te komen tot ingrepen 
op het gebouw :  ze moeten eigenaar-bewoner zijn, ingeschreven bij de 
schuldbemiddeling en recurrente moeilijkheden hebben met energie 

• Voor kleine herstellingen / verbeteringen die moeten worden uitgevoerd aan 
gebouwen of uitrustingen doen wij een beroep op het IDESS, wat concrete vorm 
krijgt en mogelijk wordt gemaakt door onze groepering van OCMW's 

Methode voor de preventieve activiteiten: Voor de  sociale energiebegeleiding : van 
zodra het OCMW weet heeft van een recurrent probleem vragen de Maatschappelijk 
Werkers het gezin of het de vormingsformules van « Aide-Action & Médiation » wenst te 
volgen en het bezoek ontvangen van de « tuteur énergie ».Vanaf dan is het actieplan 
geactiveerd. 

Geplande activiteiten: geen. 

Beschrijving van het project: 

In de nasleep van de sociale coördinatie ingevoerd door de Franse Gemeenschap 
hebben wij de middelen van de nabijgelegen OCMW's gebundeld in een 
gemeenschappelijke reflectie. Hierdoor zijn er niet alleen meer personeelsmiddelen, 
maar kunnen ook specifieke profielen worden ingezet waarover we anders niet 
hadden kunnen beschikken. 



Activiteit 50: Bundeling van projecten en middelen bij de 
OCMW's van Wanze en omgeving 
 

Gemeente : Wanze Gewest : Wallonië Fiche nr. : 50 

Gebruikte methode voor het project: 

De OCMW's van Wanze en omgeving (Wanze,  Amay, Engis, Modave en Nandrin + Villers-le-Bouillet) 
bundelen hun middelen tot een gemeenschappelijke antenne « Aide – Action & Médiation », een 
schuldbemiddelingsdienst die beschikt over een energiecel bestaande uit 2 halftijdse 
Maatschappelijk Assistenten, om gezamenlijk een beleid te voeren inzake energiepreventie. Zo 
komen middelen beschikbaar waartoe de individuele OCMW's geen toegang zouden hebben (bv. 1 
equivalent voltijds MW, 1 IDESS ) en verrijkt het overleg tussen de teams (« tuteurs énergie », 
maatschappelijk werkers, ...) bovendien de reflectie. Deze constructie maakt tevens schaalvoordelen 
mogelijk door instrumenten gemeenschappelijk te benutten.  

Detailvragen: 

Doelpubliek: De OCMW's van Wanze en omgeving (Wanze,  Amay, Engis, Modave  
Nandrin, Villers-le-Bouillet) ; (het OCMW van Héron is net toegetreden tot onze 
vereniging, maar dat betreft momenteel vooral de schuldbemiddelingsdienst). 

Financiering en/of menselijke middelen : cfr. supra « Menselijke middelen die ingezet 
worden voor energie-aangelegenheden ». 

Type actie: Coördinatie 

Specificiteit van het project: Specifiek aan het project is dat kleine OCMW's door zich te 
groeperen schaalvoordelen verwezenlijken en toegang krijgen tot maatregelen en 
middelen waarvoor zij individueel te klein zijn. 

Sterkten van het project: 6 Maatschappelijk Assistenten + 2 halftijdse krachten 
gemeenschappelijk (aangeworven door « Aide – Action & Médiation » voor de energiecel) en 3 
« tuteurs » gezamenlijk, 1 IDESS die van start gaat met het oog op de samenwerking, 
animatiegroepen bij « Aide – Action - Médiation » waarover wij samen kunnen beschikken, ook is er 
een juriste beschikbaar voor allen (zij werkt in de bemiddelingsdienst en niet in de energiecel). 

Zwakten van het project: Globaal gezien, voeren wij het project ieder jaar op gelijke wijze uit en 
de moeilijkheid bestaat erin dat wij taken, menselijke middelen en werkkalender moeten 
herschikken in functie van gewestelijke en federale voorschriften die door elk van die instellingen 
individueel worden uitgevaardigd. 

Reproduceerbaarheid: Deze is verbonden aan de wil van elke van de deelnemers, wij krijgen 
geen specifieke steun om het geheel tot stand te brengen. Ook de steun van de verschillende 
overheden is vereist. 

Opmerkingen: We brengen synergieën tot stand tussen MW en « tuteurs énergie » en 
samenwerkingen tussen « tuteurs énergie » en IDESS. Wij houden ook overlegvergaderingen tussen 
de MW en de « tuteurs énergie » van de verschillende entiteiten, wat sterk verrijkend werkt. 

Conclusie: De kwantitatieve evaluatie op grond van de maandelijkse verbruiksoverzichten en de 
kwalitatieve evaluatie door rechtstreekse observatie van de maatregelen die in praktijk werden 
gebracht, tonen aan hoe het gezin actief zijn woning gaat benaderen. Dit is een succesindicator van 
de sociale energiebegeleiding. 



Activiteit 50: Bundeling van projecten en middelen bij de 
OCMW's van Wanze en omgeving 
 

Gemeente : Wanze Gewest : Wallonië Fiche nr. : 50 

Voor het functioneren in netwerk is het belangrijk dat energie wordt gestoken in het aanhalen van 
contacten; bepaalde deelnemers blijken steevast afwezig, maar globaal genomen is de bijdrage van 
elkeen toereikend om problemen te overstijgen zoals de agendaplanning, de verplaatsingen en de 
organisatie van de netwerking. 

Het is spijtig dat het Waals Gewest niet in de OCMW's herinvesteert om ze ten opzichte van de 
gemeente hun autonomie en hun eigenheid te laten. 
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