
Activiteit 7 : KarWIJbon   - INT-OCMW-Gent 
 

Gemeente:Gent Gewest:Vlaanderen Fiche nr.: 07 

Algemene context van het OCMW:  

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor “energie”: 8 maatschappelijke werkers werken in de energiecel. 

Financiële middelen voor de “energiepreventie: Er is een energiecel bestaande uit enkele 
personen die de financiële problematiek opvolging met betrekking tot energie.  

Belangrijkste preventieve activiteit:Het OCMW met zijn  partners heeft heel wat initiatieven 
lopen ten aanzien van preventie. 
 Eigen initiatief OCMW 
- Energiecel  
- Tenlastename Energieschulden  
- Premie Energiebesparing OCMW Gent  
 
 Samenwerking met andere diensten 
- karWIJbon energiebesparing (Regent vzw)  
- Kar'wij'dienst, de Energiesnoeiers van het opleiding- en tewerkstellingscentrum van 

het OCMW  
- REGent vzw, Opdrachten  
- kredietverlening door vzw REGent. 
- Energiesnoeiers 
- financiering door vzw REGent van energiebesparende initiatieven voor personen met 

een beperkt inkomen. 
 

 Samenwerking met derden 
- ‘Klimaat op maat’  
- Energiemeesters  
- Eco n’Homes  
- REG-ambassadeurs van Green  

 
 Andere projecten 
- Premie voor aanschaf van Energiezuinige toestellen. 

 

Methode voor de preventieve activiteiten:  

In de sociale dienstverlening behandelt de welzijnsbureaus ook de financiële probleem van 
de cliënten, waaronder het beheer van de LAC en ondersteunen van welzijnsbureaus. Dit 
wordt uitgevoerd door de Energiecel van het OCMW. De energiecel is het centrale 
aanspreekpunt voor zowel interne en externe organisaties.s 
 
Enkele maatschappelijk werkers hebben bovendien een opleiding tot milieumeester gevolgd, 
zodat ze energiebesparende tips kunnen geven. Iedereen die betalingsproblemen heeft, kan 
bij de energiecel terecht. 
 
De Stad Gent heeft een energieagentschap opgezet, genaamd REGENT.  
 
Met de oprichting van REGENT wordt getracht een reëel preventiebeleid uit te voeren.   
REGENT voert een scala van preventieactiviteiten uit waaronder: 
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• kredietverlening door vzw REGent. 
• Energiesnoeiers 
• financiering door vzw REGent van energiebesparende initiatieven voor personen met 

een beperkt inkomen. 

Geplande activiteiten: Er worden niet onmiddellijk nieuwe initiatieven verwacht. 

Beschrijving van het project:  

Het OCMW van Gent geeft een premie tot 400 euro in de vorm van een « KarWIJbon » 
om klussen thuis te laten realiseren via de karwijdienst. Regent vzw staat in voor het 
gedeelte van energiebesparende werken die te realiseren zijn door deze karwijbon via 
de energiesnoeiers van het opleiding- en tewerkstellingscentrum van het OCMW. De 
energie gerelateerde werken betreffen vooral kleine karweien (plaatsing van 
radiatorfolie achter de radiatoren, verplaatsen van een kamerthermostaat, ...enz.) 
maar ook dakisolatie met minerale wol tussen dakkepers komt in aanmerking. 20 % 
van de kost moet betaald worden door de aanvrager, maar hij recupereert dit op korte 
tijd via een lagere energiefactuur. De « Karwijbon » kan niet gecombineerd worden 
met de premie van het OCMW voor energiebesparing. 

Gebruikte methode voor het project : 
• De karwijbon kan worden verkregen op de sociale dienst 
• Het zijn de cliënten die in aanmerking komt voor de  karwijbon 
• De Karwijbon kan gebruikt worden voor allerlei werken die door de sociale 

tewerkstellingsdiensten van de Stad Gent kunnen  worden uitgevoerd 
• Energiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd 
• De Karwijbon wordt ook gepromoot door REGENT, het energieagentschap 

Detailvragen:   

Doelpubliek: Voor mensen met een laag inkomen (inkomensgrenzen verwarmingsfonds 
"stookoliepremie") 

Financiering en/of menselijke middelen: De karwijbon wordt gebruikt binnen de sociale 
tewerkstelling. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: Het is niet duidelijk hoeveel karwijbonnen zijn 
uitgegeven. 

Type actie: De karwijbon voor energieklussen wordt pas gegeven na een energiescan 
uitvoeren en de bespreking van de energiebesparende ingreep die best wordt uitgevoerd. De 
bonnen worden uitgegeven via de wijkbureaus van het OCMW.   

Specificiteit van het project: De karwijbon werd opgezet door REGENT, het 
energieagentschap van Gent. Het OCMW Gent reikt ze uit aan het doelpubliek. Dit is een 
complementaire maatregel aan de energiesnoeiers.  

Sterkten van het project : 
- Geeft een financieel stimuli aan werkelijke lage inkomens  
- Is een mogelijkheid om gezinnen een traject te laten doorlopen van energiescan en 

energiesnoeiers. 
- Maakt het mogelijk aan belangrijkere energiewerken te doen, zoals isolatie van de woning 

http://www.ocmwgent.be/index.php?ID=2953
http://www.ocmwgent.be/index.php?ID=2953
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Zwakten van het project: 
 - Bewoners zien het bos niet meer door de bomen door de verschillende hulp en premies. 

Reproduceerbaarheid: Dit project is gemakkelijk te herhalen binnen het domein van de sociale 
economie. 

Opmerking: Een supplementair financiële incentive die de stap naar iets zwaardere energie 
werken kan doen zetten.  
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