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AL DOENDE VOORUIT!
99

Creëer draagvlak op alle echelons

99

Werk aan een visie

99

Bevraag noden van maatschappelijk
werkers rond energiedossiers

99

Maak keuzes: niet alles kan

99

Zet gericht collectieve acties op:
start klein en concreet!

99

Durf te experimenteren

99

Schakel medestanders in:
energiesnoeiers, huisvestingsdienst,
energiehuis, Goed Plan ...
en realiseer win-win

99

Verhoog deskundigheid over energieinterventies bij maatschappelijk werkers
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Bespreek energiedossiers in team: leer van
elkaar vanuit de praktijk
Betrek oplossingsactoren in cliëntdossiers
Optimaliseer je dienstverlening en
automatiseer waar mogelijk
Versterk cliënten en moedig hen aan om
hun verbruik te verminderen
Hou het energiethema warm
Registratie van interventies maakt je werk
zichtbaar
Toon resultaten aan collega’s en de
buitenwereld
Leer van minder geslaagde acties

99

Leer van je successen en vier ze
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bij intake, bij cliënteel minimale levering aardgas en
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Try-out digitaal cliëntdossier
Ondersteuning
maatschappelijk
werkers via individuele
casebesprekingen
Casebesprekingen in
het team
Vorming aan het team

Opmaak fiche
‘Stappenplan bij
laag, gemiddeld en
hoog verbruik’
Opmaak fiche ‘Overzicht
maatregelen en premies’

DE KEUZ
ES
T
ERSEL
VAN H Telefoon
en/of huisbezoek bij cliënten als
toeleiding naar minimale
levering aardgas

Opmaak fiche
‘Gemiddeld verbruik’
Energiezuinig maken van de
bejaardenwoningen van
het OCMW na een
audit
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MEER AANDACHT voor
energieproblematiek
bij maatschappelijk
werkers en beleid

MEER DESKUNDIGHEID

MEER SAMENWERKING

MEER SCANAANVRAGEN

bij het team

met partners

en meer
interventies
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