Goede praktijken
Inspirerende voorbeelden Woonmeter

Diversiteit aan afnemers = diversiteit aan prakijken
Zowel gemeentes, OCMW’s, Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provinciebesturen, sociale
huisvestingsmaatschappijen en Sociaal verhuurkantoren als de voormalige Vlaamse minister voor Energie
Tommelein tekenden in op de groepsaankoop. Maar liefst 220 instanties kochten samen ongeveer 20000
woonmeters aan. Een rondvraag maakte duidelijk dat er heel wat creativiteit op het terrein aanwezig is
om de woonmeter in te zetten.

Inspirerende voorbeelden
Vele instanties zijn aan de slag gegaan met de woonmeter. Sommige organisaties werkten ondertussen
een actieplan uit. Andere zijn nog zoekende. Ter inspiratie geven we een aantal goede praktijken weer.
Haal er je inspiratie uit of neem met hen contact op. Heel veel succes ermee.

Jouw praktijk op de website
Hoe ga jij aan het werk met de woonmeter? Deel je praktijk zodat anderen er kunnen van leren.
Contacteer ons en we zetten ze op onze website:
Magda Hendrickx, Samenlevingsopbouw
T 015 20 13 75 | M 0491 61 92 88 | E magda.hendrickx@samenlevingsopbouw.be

GEMEENTES – INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGEN – OCMW’S
SOCIAAL HUIS HERSELT
Doelgroep:
cliënten minimale levering aardgas en cliënten budgetbegeleiding
Werkwijze:
• Infosessie 1: uitleg over de woonmeter, de energiescan en een opvolgscan

In samenwerking met de energiesnoeiers kringwinkel Zuiderkempen
• Energiescan/Basisscan wordt uitgevoerd bij cliënten
• Opvolgscan waar nodig/nuttig
• Infosessie 2: REG-tips

Contactpersoon:
Nele Bylois, maatschappelijk werker
T 014/53 81 38 | E nele.bylois@ocmwherselt.be
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INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING VOOR STREEKONTWIKKELING IGEAN
IGEAN staat ten dienste van 30 aangesloten gemeenten in het arrondissement Antwerpen. Ze
organiseerden een gezamenlijke aankoop van de woonmeters in hun werkgebied. Sommige gemeentes
contacteerden hun OCMW/Sociaal huis en bestelden samen woonmeter. IGEAN stelde een draaiboek op
voor hun gemeentes. Door deze gecoördineerde aanpak kan de inzet van de woonmeter optimaal
gebeuren.
Doelgroep:
inwoners van de gemeentes die voor een energiescan in aanmerking komen
Werkwijze:
• Infosessie voor de huisvestingsambtenaren en de maatschappelijk werkers van het werkgebied over

het waarom en gebruik van de woonmeter alsook het nut van een energiescan
• Modelbrieven werden opgemaakt waarmee de energiesnoeiers in naam van de gemeente direct aan

de slag kunnen.
• De doelgroep krijgt een brief met logo van IGEAN over het nut van de woonmeter en een energiescan

alsook een afspraak en folder : proactieve aanpak
• De energiesnoeier gaat op bezoek, scant de woning, geeft advies en voert een aantal

energiebesparende maatregelen uit
• Inzet van de woonmeter? Is er een vochtprobleem? JA → Woonmeter
• Is er een energiezorg probleem? JA → Woonmeter

Bijlages:
• Modelbrief van de gemeente aan inwoners over gratis energiescan met datum van bezoek

www.samenlevingsopbouw-ap.be/woonmeter/docs/goedepraktijken_modelbrief_gemeente.pdf
• Modelbrief IGS aan duurzaamheidsambtenaren over woonmeter en folder Samenlevingsopbouw ‘Je

praktische gids in de aanpak van energiearmoede’
www.samenlevingsopbouw-ap.be/woonmeter/docs/goedepraktijken_modelbrief_igs.pdf
• PPT over energiescan en woonmeter opgesteld door de energiesnoeiers

www.samenlevingsopbouw-ap.be/woonmeter/docs/goedepraktijken_ppt_energiesnoeiers.pptx
Contactpersoon:
Sarah Van der Veken, expert klimaat en energie
T 03/350 08 08 | E sarah.vanderveken@igean.be
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SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ ‘ZONNIGE KEMPEN’
Zonnige Kempen zet de woonmeter in bij verschillende doelgroepen. Ze zullen in overleg met de
energiesnoeiers bijkomende acties uitwerken.
Doelgroep 1:
• Huurders waar tijdens huisbezoek een problematisch binnenklimaat vastgesteld werd, krijgen een

opvolgtraject op maat met de bedoeling de luchtvochtigheid te laten dalen
• Huurders met een hoog energieverbruik die verwarmen met een collectieve installatie

Werkwijze:
• De woonbegeleider geeft uitleg op maat over de werking van het toestel alsook over de 4 concrete

tips rond verwarmen en verluchten
• De huurders krijgen gedurende 2 maanden de woonmeter ter beschikking zodat ze deze in de

verschillende woonruimtes kunnen plaatsen .
• De huurders noteren dagelijks in welke kamer de woonmeter is geplaatst en hoeveel de temperatuur

en luchtvochtigheid bedraagt
• De woonbegeleider plant een nieuw huisbezoek na 2 maanden om de resultaten te bespreken en tips

te herhalen indien nodig
• Indien de luchtvochtigheid nog te hoog is of het energieverbruik hoog blijft, zal de woonbegeleider de

situatie bekijken en de tips herhalen
• Indien wenselijk kan de woonmeter langer gebruikt worden in de woning
• Bij huurders met een collectief verwarmingssysteem wordt nog eens uitgelegd dat ze sociaal tarief

kunnen krijgen mits attest van de huisvestingsmaatschappij
Doelgroep 2:
• Alle 340 sociale huurders uit Herenthout

Werkwijze:
• In samenwerking met de energiesnoeiers wordt in het buurthuis een infosessie georganiseerd over

verwarmen en verluchten
Contactpersoon:
Tom Lemmens, team Leefbaarheid
T 014 54 19 41 | E tom.lemmens@zonnigekempen.be
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ENERGIESNOEIERS
VZW DEN AZALEE, SINT-NIKLAAS
Doelgroep:
• gezinnen die door de huisvestingsmaatschappijen worden doorgegeven worden gecontacteerd door

de energiesnoeiers
Werkwijze:
• De woonmeter wordt steeds in combinatie met een energiescan aangeboden
• De energiesnoeier krijgt een lijst van gezinnen door van de huisvestingsmaatschappijen
• De energiesnoeier voert een energiescan (basisscan) uit in de woning, legt tijdens het huisbezoek de

werking uit van de woonmeter en geeft REG-tips en de 4 tips van de woonmeter
• Tijdens de basisscan wordt de woonmeter geplaatst (vraag : worden de mensen gevraagd om

gegevens te noteren? Ontwikkelde formulieren beschikbaar?
• Na 6 maanden gaat de energiesnoeier opnieuw langs voor een opvolgscan, worden de resultaten

besproken en wordt de woonmeter terug meegenomen
Contactpersoon:
Kristin De Clerq, Coördinator Energie en Wonen
T 03 778 69 21 of 0493 25 03 28 | E kristin.declerq@vzwdenazalee.be

HEB JIJ OOK EEN GOEDE PRAKTIJK?
Deel ze met ons en we zetten ze mee op onze website!
Contact:
Magda Hendrickx, Samenlevingsopbouw
T 015 20 13 75 | M 0491 61 92 88 | E magda.hendrickx@samenlevingsopbouw.be

Goede praktijken |

4|4

