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Hierbij presenteren wij de resultaten van de Energiesnoeierssector in 2015. Energiesnoeiersbedrijven zijn
bedrijven in de sociale economie. Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden er tewerkgesteld,
opgeleid en begeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Energiesnoeiers richten zich in de
uitvoering van hun activiteiten in de eerste plaats op maatschappelijk kwetsbare groepen. Dankzij hun
laagdrempelige aanpak, zijn zij zo een belangrijke schakel in de strijd tegen energiearmoede op lokaal niveau.
KOMOSIE vzw, de koepel van milieuondernemers in de sociale economie, vertegenwoordigt en ondersteunt de
sector van de Energiesnoeiers.

Huishoudelijke energiescans en het isoleren van hellende daken en zoldervloeren, zijn de kernactiviteiten van de
Energiesnoeiers. Op het kruispunt van die twee activiteiten, situeert zich het sociaal dakisolatieproject, waarvoor
de Energiesnoeiers de belangrijkste promotor zijn.

Na een periode waarin de sector erg onder druk stond, in het najaar van 2014 en n.a.v. het in voege treden van
de nieuwe decreten voor maatwerk en lokale diensteneconomie, probeerde de sector zich in 2015 te organiseren
op en in te passen in een nieuwe beleidsrealiteit. 2015 was daarmee geen evident jaar voor de Energiesnoeiers,
en dat vertaalt zich in de cijfers.

Sectorfoto

Energiesnoeiers voeren activiteiten uit in heel Vlaanderen. Ruim 81% van de Vlaamse gemeenten kiest anno
2015 voor Energiesnoeiers voor de uitvoering van huishoudelijke energiescans. Voor de dakisolatieactiviteit en
voor het sociaal dakisolatieproject loopt dat percentage zelfs verder op richting 90%.

De sector bestaat uit 29 Energiesnoeiersbedrijven die één of meerdere activiteiten uitvoeren:
 14 Energiesnoeiersbedrijven doen huishoudelijke energiescans en isoleren hellende daken en zoldervloeren
 8 bedrijven doen enkel huishoudelijke energiescans
 7 bedrijven doen enkel dak- en zoldervloerisolatie

Van de 29 Energiesnoeiersbedrijven zijn er ook 18 die als projectpromotor optreden in het kader van het sociaal
dakisolatieproject. Op de private huurmarkt begeleiden ze jaarlijks tal van kwetsbare huurders en hun
verhuurders om hun woning te isoleren.

Naast de kernactiviteiten, bieden Energiesnoeiers verschillende aanvullende en ondersteunende diensten aan
gericht op energiebesparing en/of naar maatschappelijk kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn:
energiebegeleidingen, infosessies op maat van kwetsbare doelgroepen of van intermediairen, rookmelders
plaatsen, bandenspanningsacties, ….

Jobs

De Energiesnoeierssector stelt 269 personen tewerk, waarvan 202 personen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Die sociale tewerkstelling daalde licht in 2015, met zo’n 4% t.o.v. 2014.

De sector staat voor grote uitdagingen om de sociale tewerkstelling op hetzelfde peil in stand te kunnen houden:
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 De instroom van profielen, nodig om het hoge kwaliteitsniveau van (in het bijzonder) de energiescans,
blijvend te realiseren, staat onder druk ten gevolge van de indicering van medewerkers in het kader van de
nieuwe decreten voor sociale economie.

 Het sociaal energiebeleid is ingewikkeld en de accenten verschuiven naar steeds complexere maatregelen.
Binnen dit kader moet de sector blijvend zoeken naar haalbare opportuniteiten voor de tewerkstelling van
kwetsbaren op de arbeidsmarkt.

Activiteiten

ENERGIESCANS

De energiescans houden min of meer stand in 2015. Met 19.572 energiescans is de doelstelling die de sector
vooropstelt, om jaarlijks 20.000 energiescans te realiseren, binnen handbereik.

Toch verhult dit goede resultaat, een aantal
bezorgdheden die steeds prominenter worden.
Heel wat Energiesnoeiersbedrijven ervaren in de
praktijk immers wel degelijk dat de continuïteit
van de energiescans onder druk staat. Met hun
laagdrempelige aanpak hebben Energiesnoeiers
een succesformule in handen om de meest
kwetsbaren te bereiken rond het energiethema.
Ze zijn hiervoor evenwel afhankelijk van de
goodwill van toeleiders en intermediairen die
toegang hebben tot de gegevens van kwetsbare
doelgroepen. Daarom hebben Energiesnoeiers
op lokaal niveau vaak solide netwerken
uitgebouwd. Het is evenwel niet mogelijk om
blijvend uit dezelfde vijver te putten. Om het
niveau van ca. 20.000 energiescans per jaar aan
te houden, is er dringend nood aan structurele
hefbomen om de proactieve toeleiding van
kwetsbare huishoudens naar de Energiesnoeiers
te organiseren.

DAKISOLATIE

Energiesnoeiers isoleerden in 2015 1.319 daken, goed voor een dakoppervlakte van 88.330 m². Daarmee daalt
de geïsoleerde oppervlakte voor het eerst sinds 2012.

De logische verklaring hiervoor is dat het aandeel collectieve opdrachten, in opdracht van sociale
huisvestingsmaatschappijen, afneemt ten voordele van het de particuliere/individuele opdrachten. Deze
individuele opdrachten zijn veel tijdsintensiever dan opdrachten via sociale huisvestingsmaatschappijen,
waarmee meteen grote volumes worden gegenereerd. In 2015 was het aandeel van opdrachten via SHM’s
ongeveer even groot als het aandeel via het sociaal dakisolatieproject. Dit zijn typisch dossiers die erg intensief
zijn, met een lange doorlooptijd.

SOCIAAL DAKISOLATIEPROJECT

De Energiesnoeiers zorgden er in 2015 voor dat 585 daken van kwetsbare huurders op de private huurmarkt
werden geïsoleerd via het sociaal dakisolatieproject. Dat is een verdienstelijk resultaat. Gezien de structurele
drempels, eigen aan de private huurmarkt, zijn dit immers complexe en zeer intensieve dossiers. Toch neemt het
sociaal dakisolatieproject nog steeds niet de verhoopte vlucht vooruit. Dit heeft veel te maken met de complexiteit
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van de doelgroep (verhuurders weten niet of ze in aanmerking komen), de modaliteiten van de maatregel (die
de communiceerbaarheid niet ten goede komen) en de financiering van de sociaal dakisolatieprojecten.

Conclusies en blik vooruit

Ten opzichte van 2014 zijn er geen grote verschuivingen in 2015. Zowel op vlak van tewerkstelling als op vlak
van energiescans, blijft het niveau van het voorgaand jaar gehandhaafd. Voor de grote daling van de geïsoleerde
oppervlakte is dan weer een goede verklaring.

Toch zijn we alert voor de ogenschijnlijk kleine verschillen, het is belangrijk dat het bij deze (vooralsnog kleine)
daling blijft. Een aantal factoren vergen daarom bijzondere aandacht:
 De toeleiding van medewerkers met profielen nodig om een hoog kwaliteitsniveau te realiseren. Zonder

oplossingen voor/bijsturing van die toeleiding, staan een aantal sociale tewerkstellingsactiviteiten binnen de
sector onder druk;

 De toeleiding van adressen van kwetsbare doelgroepen via structurele partnerschappen en hefbomen op
beleidsniveau, om het activiteitenniveau te handhaven;

 Het inbouwen van hefbomen om vanuit de energiescan maximaal door te stromen naar een traject naar grote
investeringen;

 Het creëren en benutten van nieuwe kansen voor sociale tewerkstelling binnen het (sociaal) energiebeleid,
via innovatie.

 …

Energiesnoeiers openen jaarlijks 20.000 deuren van mensen in armoede die door de traditionele hulpverlening
zeer moeilijk bereikt worden. Dat is onmiskenbaar dé verdienste van de sector. KOMOSIE en de Energiesnoeiers
willen beleidsmakers aanzetten om deze expertise ook in te zetten in andere, aanverwante domeinen. Zo lijkt
het logisch om Energiesnoeiers in te schakelen voor de uitvoering van de waterscans, zodat ook die een wezenlijk
verschil gaan maken in de strijd tegen waterarmoede. Een andere piste is dan weer om bijv. nieuwkomers via de
Energiesnoeiers op een laagdrempelige manier te informeren over duurzaam consumeren en correct sorteren.
Daarnaast willen Energiesnoeiers ook hun aanbod op vlak van isolatietoepassingen uitbreiden, zodat ze n.a.v. de
energiescans meer trajecten naar grote investeringen zelfstandig kunnen realiseren.

Er zijn m.a.w. nog tal van kansen maar er is nood aan (beleids)keuzes om die te (kunnen) benutten. In 2016
hopen we op dit vlak, samen met beleidsmakers en stakeholders, concrete stappen vooruit zetten.

Voor een uitgebreidere toelichting bij de sector en haar activiteiten, verwijzen we u graag door naar
www.energiesnoeiers.net.

An Coninx, stafmedewerker Energiesnoeiers
an.coninx@komosie.be, gsm 0498 33 89 49

Marleen Vos, algemeen directeur KOMOSIE vzw
marleen.vos@komosie.be, 0498 16 88 93

KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie
Uitbreidingstraat 470, 2600 Berchem, t 03 281 03 30, www.komosie.be
! Denk aan het milieu voor je deze e-mail print.


