
Activiteit 5 : Energie Workhops - Hamont-Achel  
 

Gemeente: Hamond-Achel Gewest :Vlaanderen Fiche nr. : 5 

Algemene context van het OCMW: 

Gewest: Vlaanderen 

Organisatie en aantal medewerkers voor energie: Naast de eigen informatie en begeleiding 
van de eigen sociale dienst wordt er voor preventieactiviteiten samengewerkt met andere 
diensten of derden.  

Financiële middelen voor de preventie: Uit eigen reguliere middelen. De meeste 
preventieactiviteiten worden opgezet met middelen vanuit Infrax, de distributiebeheerder.  

Belangrijkste preventieve activiteit: De projecten die door het OCMW worden opgezet ten 
aanzien van preventie. 
 Samenwerking met derden 

- Cursus: "Doe het zelf... Beter"  
- Energiescans  
- WIN - woon-infoloket 

Methode voor de preventieve activiteiten:  

- Het OCMW werkt samen met de gemeente en infrax aan de energiescan bij de gezinnen.  
 

- Het  is lid van de vereniging “welzijnsregio Noord-Limburg”. Samen met hen wordt een 
woonloket van het WIN (Wonen in Limburg) opgezet. Eigenaars, huurders en verhuurders 
kunnen er tijdens de wekelijkse vrije spreekuren terecht bij de sociaal adviseur wonen voor 
info, advies en begeleiding op maat over premies, subsidies en fiscale voordelen op vlak van 
energiebesparende maatregelen, verbeteringen en aanpassingen van woningen. 

 
- In samenwerking met vormingplus en de Welzijnsregio Noord-Limburg cursussen opgezet 

voor personen met financiële moeilijkheden. Twee bijeenkomsten handelen specifiek over 
energie (energierekening, verbruik, tips rond energie sparen). 

Geplande activiteiten: Met de uitbouw van het nieuwe wooninfoloket zal een meer 
gespecialiseerde dienstverlening komen, ook voor energiebesparing. Er zal worden 
samengewerkt aan de isolatiecampagne Limburg. 

Beschrijving van het project: 

Eco-life ontwikkelde een aantal workshops rond het thema afval en energie in nauwe 
samenwerking met mensen in kansarmoede. De workshops willen mensen informeren 
en sensibiliseren rond energie – en afvalbesparing, de energiemarkt en de sociale 
maatregelen, de energiefactuur en tenslotte de oorsprong van elektriciteit en de weg 
die afgelegd wordt voor het bij ons thuis komt. Doordat telkens vertrokken wordt van 
een (spel)methodiek en ondersteunend visueel materiaal, is er ruimte voor interactie 
in de groep en is het boeiend en speels. 

Gebruikte methode voor het project: 
• Deze workshops worden gegevens in het kader van campagnes of op vraag van de OCMW’s of 

andere welzijnsorganisaties.  
•    De workshops worden gratis aangeboden. Ze werden bij aanvang betoelaagd via twee 

campagnes door de provincie Vlaams-Brabant, Leren Ondernemen en ocmw’s en 
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welzijnsorganisaties uit Vlaams-Brabant en een andere door de Federale Overheidsdienst 
Duurzame Ontwikkeling en welzijnsorganisaties uit Vlaanderen. 

• Andere workshops werden betoelaagd op vraag en met middelen van de provinciebesturen 
en de distributiebeheerders.  

• De voorwaarden voor de OCMW’s verschillen van provincie tot provincie: 
• In het kader van de campagne « Klimaatwijken », biedt de provincie Antwerpen 16 gratis 

workshops aan rond het thema energie (dus keuze uit 5 verschillende workshops) aan 
gemeenten, OCMW’S en welzijnsorganisaties die deelnemen aan de Klimaatwijken. 

• De provincie Oost-Vlaanderen neemt deel aan de campagne Klimaatwijken en biedt in het 
kader van deze campagne 14 gratis workshops aan rond het thema energie (dus keuze uit 5 
verschillende workshops).   

• De provincie West-Vlaanderen neemt deel aan de campagne de Klimaatwijken en voorzien 8 
gratis workshops voor gemeentes/OCMW’s/verenigingen die deelnemen aan Klimaatwijken 
en 8 gratis workshops voor gemeenten die voor energiescans beroep doen op 
Energiesnoeiers. 

 

Detailvragen: 

Doelpubliek: Kansarmen, OCMW-cliënteel. 

Financiering en/of menselijke middelen: Deze workshops worden opgezet in samenwerking 
met de OCMW’s en anderen.  Eco-life biedt ervaren workshopbegeleiders die ter plaatse 
komen en de workshop geven.De Ocmw’s, welzijnsorganisaties, gemeentes werven 
deelnemers, zorgen voor locatie en tijdstip (zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds) en 
bezorgen achteraf een evaluatie aan Eco-life.De financiering gebeurt per Provincie anders.  

Aantal betrokken gezinnen/personen :Er vinden zo’n 100-tal workshops plaats per jaar, 
waarbij ongeveer 10 à 15 personen participeren. 

Type actie: Sensbiliseren en informatie op een speelse manier. 

Specificiteit van het project :  Workshops over beter energiegebruik voor OCMW cliënteel 
wordt opgezet door een verscheidenheid aan organisaties. Eco-life geeft specifieke 
workshops voor een OCMW cliënteel, meestal in samenwerking met de centra voor 
basiseducatie of de OCMW’s. Deze workshops worden tevens in het kader van de 
“klimaatwijken”-acties ingezet. Het OCMW van Hamont-Hachel is één van de vele OCMW die 
gebruikt maakt van deze workshops voor het preventiebeleid.  

Sterkten van het project: 
- Speelse workshops op maat voor een OCMW doelpubliek 
- zeer goed uitgeteste workshopmethode 
- Eenvoudige en diverse onderwerpen waaruit de OCMW’s kunnen kiezen 
- Gratis workshops voor de OCMW’s via specifieke betoelaging  
- Inschakeling in andere acties zoals de klimaatwijken 
- Kan eenvoudig en op vraag worden georganiseerd 
- Concreet en praktisch 

Zwakten van het project: 
- Wordt niet stelselmatig gebruikt door de OCMW’s als preventiemethode 
- Staat in de schaduw van de klimaatwijken 
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- Financiering op langere termijn ontbreekt om een structureel project op te bouwen 

Reproduceerbaarheid: Deze cursussen worden gegeven op aanvraag. 
Een financieringsmechanisme is meestal aanwezig via de provincies of distributieleveranciers. 

Opmerking: Goed passende methode voor doelpubliek als preventieactiviteit. Zou beter moeten 
worden gepromoot. 
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