
Stakeholdersoverleg 18/01/2021



Agenda 18/01/2021
• Werking Energiehuis 
• Wijzigingen premies / leningen / tools / verplichtingen
• Opfrissing Antiwitwaswetgeving
• Digitalisering Energielening
• Papillon
• Uitbreiding doelgroep sociaal tarief
• Nieuwe werkwijze fluvius voor budgetmeters



Werking



1. Speerpunten Energiehuis DVV Westhoek

• Speerpunt 1: 

 In iedere gemeente
 Laagdrempelig energieloket
 Analoog met het huidige eerstelijnsloket

voor de Energielening. 
 samenwerking met WW’s / diensten wonen



• Speerpunt 2: Helpdesk

 Tweedelijnsfunctie
 Uitbouw van een telefonische helpdesk (9 –

17 u) 
 Voor doorverwijzers (WW, OCMW, ES, SVK, 

HVM, …)
 en particulieren

051/519351
Energiehuis@dvvwesthoek.be



• Speerpunt 3: Renovatiebegeleiding 

 Huisbezoek (gratis) van de renovatiebegeleider
 Aanvraag en filtering via helpdesk
 Wat? 

 Opmaak stappenplan revovatie
 hulp bij het aanvragen en vergelijken van 

offertes, 
 de begeleiding bij de uitvoering van 

energetische renovatiewerken,…
 Volledig vrijblijvend 



• Speerpunt 4: Coördinatie

• Coördineren van uitvoerende lokale 
diensten (Energiesnoeiers)

• Correct (warm) doorverwijzen en
• terugkoppelen naar partners (gemeenten, 

OCMW's, woonwinkels, energiesnoeiers, 
SVK's, SHM's, samenlevingsopbouw, 
provincie, steunpunt



2. Producten Energiehuis DVV Westhoek

• Product 1: Energiescan
Affiche



• Product 1: Energiescan

Aanvraagformulier



Taakverdeling Energiehuis / Energiesnoeibedrijven

• Energiehuis:
- Promotie: affiche en aanvraagformulier
- Bekendmaking bij OCMW’s / WW’s / gemeenten
- Coördinatie 

o.a: opzetten teamsomgeving voor gemakkelijke informatieuitwisseling + 
aansturing energiescanners

• Energiesnoeibedrijven
- Uitvoering van de energiescan

door 3 verschillende energiesnoeibedrijven in de Westhoek. Er is slechts 1 
energiesnoeibedrijf actief per gemeente
- Terugkoppeling naar Energiehuis van uitgevoerde energiescans.



Wat is een gratis energiescan?

• een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. 
• Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. 

Bijvoorbeeld door te isoleren. 
• U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. (gedrag)
• De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende 

maatregelen uitvoeren
• De aanvrager krijgt een bespaarpakket ter waarde van 25 euro.
• Kan enkel aangevraagd worden door bepaalde doelgroepen



• Vervolgtraject op energiescan:

De energiesnoeiers maken voor elk bezoek een checklist 
voor het Energiehuis.

Hier wordt specifiek gelet op:
- Aanwezigheid enkel glas
- Afwezigheid dakisolatie
- Toestand verwarmingstoestel 

Ook wordt er gekeken of de woning veilig is.
- Aanwezigheid rookmelders
- CO gevaar

Het energiehuis neemt waar nodig contact op.







• Product 2: Renovatiebegeleiding

Affiche



• Product 2: Renovatiebegeleiding

Aanvraagformulier



• Wat is gratis renovatiebegeleiding?

 Rondgang in de woning om zo een algemeen beeld te krijgen 
van de woning

 Opmaak verslag met opsomming van een prioriteitenlijst / 
stappenplan

 In de begeleidende brief wordt ook verwezen naar de 
infofiches. De nuttige infofiches worden meegestuurd.

 Hulp bij het aanvragen / vergelijken van offertes
 Doorverwijzing naar Energielening / Woonwinkels / 

Basbouwen /Acasus (voor totaalrenovaties of nieuwbouw)







• (winter)Product 3: De warmtescan



• (winter)Product 3: De warmtescan

Een warmtescan geeft aan waar warmte uit de woning 
verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te 
brengen. Dat is aangenamer, maar ook gezonder: 
gebrekkige isolatie (koudebruggen) kan zorgen voor 
vochtvorming en schimmel in muren en houtrot in vloeren 
en daken.



• (winter)Product 3: De warmtescan

Met een warmtebeeldcamera kunnen de volgende 
gebreken worden opgespoord:
• Ontbrekende isolatie;
• Natte of uitgezakte isolatie;
• Koudebruggen (in de isolatie);
• Kieren, naden en gaten;
• Bouwgebreken;
• Onjuiste detaillering;
• Lekkages.











• Product 4: Renovatiefiches





• Product 5: Renteloze  
Energielening voor 
doelgroeppersonen



• Product 5: Renteloze  
Energielening voor 
doelgroeppersonen



• Product 6: Renteloze 
energielening voor 
verenigingen of voor 
vereniging van mede-
eigenaars

• Tot eind 2020 aan 1% 
vanaf 2021 aan 0%



• Product 6: 
Renteloze 
energielening voor 
verenigingen of 
voor vereniging van 
mede-eigenaars

• Tot eind 2020 aan 
1% vanaf 2021 aan 
0%



• Nieuw product 7: 
Energielening +

• Renteloze lening tot 
60.000 euro

• Nog geen affiche 
beschikbaar

• Meer nieuws later



• Product 8: Energiefitsessies
ism Fluvius en Dialoog



• Product 8: Energiefitsessies
ism Fluvius en Dialoog

sessie datum
zonnepanelen 8/09/2020 Annulatie

snelle energiebesparing 10/09/2020 Annulatie
snelle energiebesparing 22/10/2020 Online

dakisolatie 3/11/2020 Online
zonnepanelen 17/11/2020 Online
warm water 1/12/2020 Online
dakisolatie 3/12/2020 Online

verwarming 15/12/2020 Online
verwarming 20/01/2021 Online

zonnepanelen 2/02/2021 Online
muurisolatie en hoogrendementsglas 12/02/2021 Online

warmtepompen 16/02/2021 Online
muurisolatie en hoogrendementsglas 23/02/2021 Online
muurisolatie en hoogrendementsglas 25/02/2021 Online

zonnepanelen 2/03/2021 Online
ventileren 9/03/2021 Online
ventileren 17/03/2021 Online



• Product 9: Opmaak preventiefiches en handleidingen 
Reeds gemaakte bundels:



• Product 9: Opmaak preventiefiches en handleidingen
In opmaak:

Handleiding gebruik accumulatie Overzicht veranderingen premies



• Product 10: 
website

• http://www.
energiehuisw
esthoek.be/



• Product 10: 
website

• http://www.
energiehuisw
esthoek.be/

• Vb
energiefit-
sessies

http://www.energiehuiswesthoek.be/


• Product 11 : Facebook



• Product 11: Facebook
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