
Activiteit 9: Cursus ‘Beter en zuiniger leven’ - Avelgem 
 

Gemeente :Avelgem Gewest :Vlaanderen Fiche nr. : 9 

Algemene context van het OCMW:  

Gewest: Vlaanderen 

Medewerkers voor “energie”: De algemene informatie en adviesdiensten in het sociale huis 
worden verzekerd door de vijf maatschappelijke medewerkers van de sociale dienst. 

Financiële middelen voor de “energiepreventie: Woonzorg krijgt middelen van de provincie. 

Belangrijkste preventieve activiteit:  
 

 Eigen initiatief OCMW: 
- Informatie en advies van de Sociale dienst in het Sociaal Huis  
- Gratis cursus ‘Beter en zuiniger leven’  

 Samenwerking met Stad/Gemeente: Woonzorg  

 Samenwerking met andere diensten: De regionale energiesnoeiersactiviteit  

Methode voor de preventieve activiteiten:  
 

- Personen met schulden en problemen met betalingen voor energiefacturen kunnen terecht 
op het onthaal van het OCMW, georganiseerd in het Sociaal Huis, waar verschillende 
diensten in zitten. De bewoners kunnen er terecht met al hun vragen over welzijn, werken en 
wonen. In het Sociaal Huis houdt de Sociale Dienst van het OCMW permanentie.  

 
- Ook in het Sociaal Huis staat Woon-Zorg in voor advies en hulp bij aanvraag van premies voor 

renovatie en verbouwen, gemeentelijke premie levensloopbestendige woning, aanvraag en 
hulp bij sociale toelagen en parkeerkaart, huren woning: rechten en plichten van huurder en 
verhuurder, uitleg over welke diensten bestaan in de zorg en projecten 
gezondheidspreventie. Woonzorg is een samenwerking tussen de gemeente en het OCMW.  

 
- De milieuambtenaar van de gemeente is verantwoordelijk voor het overige 

energiepreventiebeleid. Heel wat energiepremies worden verleend door de gemeente, die 
trouwens de titel van «energieambassadeur 2008 » kreeg. De werking van de regionale 
energiesnoeiersactviteit wordt betoelaagd door verschillende bronnen, waaronder de 
distributienetbeheerder.  

 
- Een regionale energiesnoeiersploeg is opgezet door het OCMW-Avelgem via het 

Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen. De gemeente Avelgem tekende hiervoor een 
overeenkomst, waaronder voor het laten uitvoeren van 79 energiescans. 

Geplande activiteiten: Mogelijke toekomstige activiteiten via de regionale werking: 
• Bijkomende energiescans.  
• Kleine energiebesparende klusjes: Eenvoudige, grotere energiebesparende 

maatregelen. 
• Uitvoering van energiescans met extra maatregelen en sensibiliserende tips in 

gebouwen van overheden, OCMW’s, scholen,… (oprichting van een 
klimaatwerkgroep in de gemeente). 

• Er zal aan de toekomstige klimaatwijkenacties worden deelgenomen. 
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Beschrijving van het project:   

Deze cursusreeks is een reeks van 13 bijeenkomsten dat alle aspecten van het wonen 
en zijn financiële repercussies aan de cursisten wil duidelijk maken. Energiebesparing 
komt aan bod binnen de cursusreeks. Deze cursussen worden georganiseerd door 
Open School in o.a. de Sociale Huizen van het OCMW en zijn gratis voor de 
deelnemers. Open School is een initiatief van de centra voor Basiseducatie, en 
waarvan hun provinciale werking voor West-Vlaanderen voor het OCMW van Avelgem 
een cursus op maat heeft uitgewerkt.  

Gebruikte methode voor het project: 
De cursus is bestemd voor het algemene publiek, huurder of eigenaar in het kader van het 
volwassenonderwijs. De thema’s die aan bod komen zijn: 
 

• Zuiniger winkelen en leven. 
• Interessante ‘producten’ van banken en verzekeringen  
• rechten en plichten van de consument en diensten waarop een beroep kan gedaan 

worden 
• rechten en plichten als huurder of eigenaar 
• Waarmee rekening houden bij het huren of komen van een huis 
• Hoe energie en andere uitgaven voor uw woning te besparen. 
• Andere thema’s op vraag 

Detailvragen :   

Doelpubliek: Algemene publiek, huurder of eigenaar. 

Financiering en/of menselijke middelen: Werd gegeven in het kader van het 
volwassenonderwijs. 

Aantal betrokken gezinnen/personen: Tussen de 10 à 15 personen per cursus. 

Type actie: Een reeks van 13 cursussen met informatie en begeleiding. 

Specificiteit van het project: Cursussen die naar het OCMW-doelpubliek zijn gericht, en die 
een heel reeks van thema’s omvat waaronder energiebesparing.  

Sterkten van het project: 
- Uitgebreide reeks van thema’s die de bewoners aanbelangen 
- Genoeg diepgaand doordat er genoeg tijdperk sessie is  
- Goede participatie door de kleine groepen    
- Vindt plaats in het sociale huis, waardoor de participanten het leren kennen 

Zwakten van het project: 
- Beperkt voor energiepreventie (maar dat was ook niet een prioriteit). 
- Vraagt heel wat tijd om de hele serie te volgen. 
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Reproduceerbaarheid: Deze cursussen worden op vraag georganiseerd door de centra voor 
basiseducatie. Deze cursussen zij beschikbaar over heel Vlaanderen en worden begeleid door de 
regionale werking van de centra voor basiseducatie.  
Opmerking : 13 Centra voor Basiseducatie, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Er zijn intensieve 
en minder intensieve cursussen, zowel overdag als 's avonds.       
Conclusie: Deze cursussen zijn specifiek naar het doelpubliek van het OCMW. 
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