
Samen Energiek in de gemeente

Burgeropleiding 
vrijwilliger 
thermografie

Deel van het gemeentelijk klimaatbeleid
Gemeenten zijn vragende partij voor participerende model-
len waarin burgers mee het klimaatbeleid uitrollen. De ge-
meenten die reeds deelnamen aan het project Samen Ener-
giek vroegen ons een model te ontwikkelen om vrijwilligers 
op te leiden die, in samenspraak met deskundigen, kunnen 
ingeschakeld worden in het lokaal klimaatbeleid. 

Omschrijving
Het doel van deze opleiding is om een aantal burgers van 
uw gemeente op te leiden om als vrijwilliger thermografie 
warmteverliezen op te sporen in woningen van particulieren 
en energiebesparende tips te geven (o.a. rond sluipverbruik). 
Naast een theoretische is er ook een praktische opleidings-
component (stage).

De opgeleide vrijwilligers thermografie zullen samen met 
een architect van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bou-
wen geselecteerde woningen doorlichten. We gebruiken in 
dit model de thermografie als sensibiliseringsmiddel. Beel-
den van een warmtecamera zetten immers daadwerkelijk 
aan om ingrepen in de eigen woning te doen. Gelijktijdig met 
de beelden, geven deskundigen van het Provinciaal Steun-
punt Duurzaam Bouwen duurzaam verbouwadvies. Dit is 
een advies op maat, kwalitatief en onafhankelijk.

Afhankelijk van de wens van de bewoner van de door te lich-
ten woning kunnen hierbij vrienden en kennissen aanwezig 
zijn. In dat geval spreken we van een warming-up homeparty.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding
De vrijwilliger thermografie is in staat om een warmteca-
mera oordeelkundig te gebruiken,   warmteverliezen op te 
sporen en foto’s in te brengen in het verslagdocument. 

Wat is het voordeel voor de gemeente
De gemeente maakt het thermografisch onderzoek kenbaar, 
toegankelijk en betaalbaar. Ze gebruikt de competenties van 
burgers om medeburgers  aan te zetten tot energiezuiniger 
en duurzamer wonen. Actieve burgers geven vorm aan het 
lokaal klimaatbeleid.

Wat wordt van de gemeente verwacht na de opleiding
De gemeente maakt gebruikt van de vrijwilligersvergoeding 
(forfaitaire kostenvergoeding) als een beperkte vergoeding 
voor de thermografische doorlichting conform de vrijwilli-
gerswet van 3 juli 2005.  Het gemeentebestuur voorziet voor 
alle vrijwilligers een verzekering burgerrechtelijke aanspra-
kelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Wat is het voordeel voor de opgeleide burger
De burger ziet zijn interesse en engagement voor het kli-
maat omgezet in een concreet project  naar medeburgers. 
Hij of zij ontvangt daarvoor waardering en een bescheiden 
onkostenvergoeding.
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Programma
 
Een introductiesessie met info omtrent opzet, opdracht, taak en procesbegeleiding. Deelnemers maken ken-
nis met de stagemonitoren.

Theoretisch
Twee sessies rond basisbegrippen bouwfysica, emissiviteit en reflectie, camera en beeld (meetafstand, lens 
en resolutie, temperatuurschaal en profiel), omgeving (weersomstandigheden, temperatuurverschil) , sluip-
verbruikmeting, opmaak verslag en invoegen van thermografische foto’s.

Praktisch
Twee sessies = 6 u stage (kijk- en ervaringsstage onder begeleiding van opleidings-
monitoren, oefenkansen)
Evaluatie (met aftoetsen inzetbaarheid)

Start

November 2016
De opleiding beslaat een periode van 3 maanden

Kostprijs

Er is een vaste kost (organisatie- en ontwikke-
lingskost) van 800 euro per deelnemende ge-
meente, de eerste deelnemer inbegrepen, met 
een extra kost van 100 euro per bijkomende deel-
nemer.  

Info en inschrijvingen

Eddy Van den Eede - 02/557 87 66 - 485/67.95.23 
eddy.vandeneede@beweging.net
 
Jan Vansantvoet - 016/29.81.26 - 0499/34.97.09
jan.vansantvoet@beweging.net

Gemeenten die deelnemen aan Samen Energiek:
 
 Asse, Beersel, Bertem, Bierbeek, Bekkevoort, Diest, Grimbergen, Liedekerke, Linter, Leuven, 
Meise, Merchtem, Opwijk, Oud-Heverlee, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-
Oppem, Zaventem, Zemst, Zoutleeuw.

Voor wie is deze opleiding bestemd

Klimaatbewuste burgers, ervarings-deskundigen 
energie, geïnteresseerden in technologie, actief 
(geweest) in de bouw- of energiesector, milieu- en 
duurzaamheidsambtenaren 

Extra aanbod voor de gemeente

Sessie ‘Vrijwilligers inzetten in lokaal kli-
maatbeleid’. Deskundige en juridische info 
omtrent vrijwilligerswetgeving en vrijwilligers-
vergoedingen. Deze sessie richt zich naar de 
desbetreffende budgethouder en/of betrokken 
ambtenaar en is i.s.m Procura

Samenaankoop thermografische camera. 
Facultatief voor gemeenten die nog geen 
thermografische camera aangekocht hebben.




