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1. INLEIDING

Als opbouwwerker komen we vaak in de leefomgeving van mensen in een kwetsbare 
situatie. Door het observeren en opvangen van signalen krijgen we een goed beeld van 
de bewoners in ‘onze’ wijken, weten we wat er leeft en waar noden zijn. Door de vele 
contacten met mensen en de buurtkennis kan de opbouwwerker signalen bundelen, 
het individuele probleem overstijgen en brengen naar een collectief niveau. Dit is waar 
samenlevingsopbouw voor staat: vertrekkend van signalen en noden van gezinnen in 
kwetsbare situatie, zoeken naar een structurele oplossing samen met de gezinnen zelf. 

In de wijken Steenveld en Wijerdijk in Beringen botsten we op de problematiek van 
schimmel- en vochtvorming in sociale woningen. Om hier een antwoord op te kunnen 
bieden en te zoeken naar een degelijke oplossing, zochten we partners met de juiste 
expertise. Partners die een meerwaarde kunnen betekenen en die elk een stukje aan de 
puzzel kunnen bijdragen om zo te komen tot een structurele aanpak. 

Via deze weg wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te 
bedanken. In de eerste plaats de bewoners die deelnemen aan het project. De bewoners 
spelen een cruciale rol door het opnemen van dit engagement en ze vormen een mooi 
voorbeeld voor vele anderen. Ook wil ik de partners die dit proces opvolgen, mee 
ondersteunen en body geven bedanken. Tussen de partners was het vertrouwen in elkaar 
en het geloof om mensen te kunnen versterken duidelijk aanwezig. Door dit project 
werden verbindingen gelegd die in de toekomst zeker zullen leiden tot nauwere 
samenwerkingen. 

Als laatste wil ik Monia Tahri, stagiaire van buurtwerk Steenveld, uitdrukkelijk bedanken 
voor de inspanningen, toewijding en inzet tijdens het project. Samen hebben we een 
verschil kunnen maken! 

Mijn vurigste wens is dat dit onderbouwd experiment verder kan uitgerold worden in 
andere wijken, via de lokale besturen en beleidsmakers.

“ In dit rapport beschrijven we
onze zoektocht, ons proces

en de resultaten. ”
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Enkele bewoners van de sociale woonwijken Steenveld en Wijerdijk in Beringen 
signaleren aan de opbouwwerker van RIMO Limburg dat er vocht en schimmel ontstaat in 
hun woning. Naar aanleiding van deze signalen gaat de opbouwwerker in de woningen 
kijken en doet enkele vaststellingen: 

 ■ Op verschillende plaatsen in de woning zijn vocht- of schimmelplekken aanwezig, 
waardoor de verf en het behang loskomt. 

 ■ Sommige bewoners gebruiken een aantal kamers niet meer omdat er een  
onaangename geur hangt.

 ■ Er zijn zwarte schimmelplekken te zien op matrassen, gordijnen, lakens en muren.

 ■ Door de plaatsing van nieuwe keukens wordt de schimmelvorming achter de kasten 
zichtbaar.

 ■ Vooral de badkamers zijn een bron van schimmelvorming.

 ■ Een aantal bewoners geven aan dat hun kinderen vaker ziek zijn door de  
schimmelvorming in hun woning.

De bewoners melden dit probleem ook aan de sociale huisvestingsmaatschappij,  
Kantonnale Bouwmaatschappij (KBM). Als huurder ben je verplicht om je woning goed 
te onderhouden. Hieronder valt ook voldoende verluchten en verwarmen. De vocht- en 
schimmelplekken ontstaan volgens de huisvestingsmaatschappij door het onvoldoende 
verluchten en verwarmen van de huurder. De huurders voelen zich niet altijd begrepen 
en gehoord. Door in elkaars richting te kijken, wordt het probleem vaak niet aangepakt. 

De gedeelde signalen van bewoners uit twee verschillende wijken zet de opbouwwerker 
aan tot actie. De opbouwwerker bundelt de signalen en wil deze problemen aanpakken 
samen met de bewoners, Kantonnale Bouwmaatschappij en partners om de 
woningkwaliteit te verbeteren. 
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Een gezonde geest in een gezond lichaam is belangrijk. Dat weet natuurlijk iedereen. 
Maar om dat te bereiken, moeten we ook gezond wonen. Hiervoor heb je enerzijds een 
goede en kwaliteitsvolle woning nodig. Anderzijds heeft ook het woongedrag van de  
bewoner een grote invloed. Vocht- en schimmelvorming is vaak een uiting van een 
minder goede luchtkwaliteit in de woning. Het is een feit dat de luchtkwaliteit in onze 
woningen niet altijd even goed is. Uit studies blijkt dat de buitenlucht een stuk gezonder 
is dan de binnenlucht. Een slecht binnenklimaat blijkt ook mee de oorzaak te zijn van 
gezondheidsklachten en een mindere kwaliteit van de woning. Als we onze tijd van  
wonen en werken samentellen, brengen we 90% van onze tijd binnen door. Dat  
illustreert meteen het belang van een gezond binnenklimaat. Daarom kijken we naar het 
binnenklimaat in de woning en hoe we dat kunnen verbeteren.

Een gezond binnenklimaat creëren doe je door correct te verluchten en te verwarmen. 
Hier stelt zich een probleem. Veel bewoners hebben geen idee hoe ze hiermee aan de 
slag moeten gaan of zijn zich niet bewust dat ze dit niet of onvoldoende doen.

Kunnen wij mensen in kwetsbare posities (huisvesting) tools aanreiken waardoor ze  
gemakkelijker en op een correcte manier kunnen verwarmen en verluchten?
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De bevindingen van de opbouwwerker en het aantal meldingen bij KBM leggen het  
probleem bloot. Vocht en schimmel zijn duidelijk aanwezig in sommige woningen.  
Meerdere huurders hebben met eenzelfde probleem te kampen. Al deze bevindingen 
overstijgen het individuele en bundelen we als een collectief signaal. De zoektocht naar 
een antwoord voor dit collectieve probleem kan 2 richtingen uitgaan. We willen  
verandering brengen in de structuur van de woning of we zetten in op de  
gedragsverandering van de bewoners.

Om na te gaan of het vocht- en schimmelprobleem ontstaat door structurele problemen 
van de woning of door het woongedrag van de huurders, zetten we in eerste instantie in 
op het woongedrag. We versterken de huurders en zoeken naar tools om hen te  
ondersteunen in het verbeteren van het binnenklimaat. Als blijkt dat het woongedrag 
geen invloed heeft op een gezondere lucht, dan onderzoeken we of de woning  
structurele gebreken heeft.

De vocht- en schimmelplekken komen vaak voor in de stookperiode. Hiermee bedoelen 
we de periode wanneer het koud wordt of de winterperiode. Zowel de opbouwwerker als 
KBM krijgen in deze periode veel meldingen binnen.

Concreet stellen we volgende doelen voorop:

 ■ Creëren van een gezonder binnenklimaat

 ■ Verhogen van het comfortgevoel in de woning
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5.1  PROJECTPARTNERS

Welke partnerschappen zijn van belang om de bewoners een beter binnenklimaat te 
bezorgen? 

Om tot een succesvolle en structurele oplossing te komen, werden de krachten  
gebundeld. Vijf partners, elk met hun eigen expertise en deskundigheid zetten hun 
schouders mee onder dit project: 

 ■ Vzw RIMO Limburg – buurtwerking Steenveld/Wijerdijk, Nachtegaalstraat 83,  
3582 Beringen

 ■ Dienst wonen stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen

 ■ Vzw Stebo, Windekestraat 1, 3600 Genk

 ■ OCMW, LAC-commissie, Burgemeester Heymansplein 14, 3581 Beringen

 ■ Kantonnale Bouwmaatschappij, Violetstraat 15, 3580 Beringen 

Deze vijf projectpartners zijn de initiatiefnemers van het project en staan in voor de  
directe uitvoering. De deskundigheid van de partners werd gedeeld, zodat de doelgroep 
het project als één geheel beleeft. De diverse rollen worden duidelijk in het verdere pro-
jectverloop. Deze organisaties engageren zich ook om een participatief traject af te leggen 
met de bewoners. De bewoners zelf nemen mee een rol op in dit proces. Zo zijn ze ook 
meer betrokken op het thema en krijgen ze inzicht in hun eigen aandeel. Door enerzijds 
in te zetten op individuele contacten en anderzijds op groepssamenkomsten, brengen we 
ook een groepsdynamiek teweeg: mensen leren van elkaar en wisselen ervaringen uit. 

5.2  STUURGROEP

Om het project meer draagkracht te geven werd er een stuurgroep opgericht. Hierin 
participeren de betrokken projectorganisaties. De stuurgroep staat in voor de strategische 
projectuitvoering, zet mee de krijtlijnen uit, biedt ondersteuning, geeft feedback en zorgt 
voor een draagvlak. De stuurgroep legt verantwoording af op niveau van strategische 
projectplanning en middeleninzet.

De stuurgroep is als volgt samengesteld: Liesbeth Brusselaers, Katrien Franssens en Jolien 
Coemans (RIMO Limburg), Monia Tahri (student UCLL), Ann Pelgroms (OCMW Beringen), 
Esmée Vangerven en Kathy Jansen (Vzw Stebo), Hatice Eren (KBM), Birgit Daemen, Jente 
Vancoillie en Elizabeth Dezutter (dienst wonen stad Beringen).

Voor de uitwerking van de inhoudelijke voorstellen werd beroep gedaan op de  
veldwerkers van de betrokken organisaties. In de stuurgroep werden ook de  
voorbereidingen getroffen voor de uitvoerende opdrachten op het werkterrein, de  
evaluaties besproken en de praktische organisatie geregeld. Belangrijk is de  
samenwerking met de doelgroep waarin participatie en terugkoppeling voorop staan.

De veldwerkers tijdens het projectverloop: Liesbeth Brusselaers (Opbouwwerker RIMO 
Limburg), Jolien Coemans (Opbouwwerker RIMO Limburg), Monia Tahri (student UCLL), Ann 
Pelgroms (OCMW Beringen), Kathy Jansen (Vzw Stebo), Hatice Eren (KBM).
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In een eerste fase zijn we op zoek gegaan naar bestaande instrumenten die zouden  
kunnen bijdragen aan de oplossing. Al snel kwamen we uit bij de woonmeter. 

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie ontwikkelde de woonmeter voor 50 gezinnen 
die begeleid worden door het OCMW. Met dit hulpmiddel willen ze gezinnen bewuster 
laten omgaan met het verluchten en verwarmen van hun woning. De woonmeter is een 
thermo- en hygrometer waaraan we vier eenvoudige vuistregels koppelen. Doordat er 
wordt gewerkt met pictogrammen is het gebruiksvriendelijk voor anderstaligen,  
kortgeschoolden en maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Door de woonmeter te  
gebruiken bereik je meer comfort, een lagere energiefactuur en een gezonder  
binnenklimaat. Het instrument wordt ook gebruikt bij woonbegeleiding, bij  
budgetteringstrajecten, bij vochtproblemen, bij wijkprojecten en in de strijd tegen  
energiearmoede (Samenlevingsopbouw, z.d.). 
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VIER VUISTREGELS VORMEN DE KERN 
VAN DE BOODSCHAP

Vuistregel 1: temperatuur tijdens het stookseizoen

Als je overdag thuis bent is 20°C een goed na te streven temperatuur. Waarom op 20°C? 
Dit is omwille van verschillende manieren aan te raden: op vlak van comfort, betaalbaar-
heid (mits de woning geen structurele problemen vertoont) en op vlak van gezondheid. 

’s Nachts en bij afwezigheid zet je de thermostaat op 15°C. Dit om te vermijden dat de 
woning hard afkoelt en te veel energie verbruikt bij het opwarmen. Voor de gezondheid 
is 15°C aan te raden. Door een combinatie van hoge luchtvochtigheid (60%) en een lage 
temperatuur (lager dan 14°C) kan er schimmel ontstaan. Dit kan leiden tot  
gezondheidsklachten zoals astma, allergische reacties en problemen met luchtwegen. 

Vuistregel 2: kamerthermostaat

In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt, draai je de radiatorkraan volledig open of 
zet je hem op de hoogste stand. De verwarmingsketel, de kamerthermostaat en  
radiatorkraan staan met elkaar in verbinding. In de andere ruimtes kan je zelf de  
radiatorkranen regelen naargelang de behoefte (woonkamer, badkamer, keuken op 20°C 
en slaapkamer op 15°C).

Vuistregel 3: luchtvochtigheid

Een gezonde en comfortabele luchtvochtigheid ligt tussen de 30% en 60%. Door correct 
te verluchten en te ventileren, bekom je een goede luchtkwaliteit binnenshuis. Ventileren 
is het constant verversen van lucht door bijvoorbeeld tijdens de winter de roosters in het 
venster te openen of door middel van een mechanisch ventilatiesysteem. Verluchten 
betekent de ramen en deuren voor een korte duur openen zodat er vuile lucht naar  
buiten gaat en verse lucht binnen komt. Vocht heeft een impact op de gezondheid en kan 
leiden tot astma, allergische reacties en problemen met de luchtwegen. 

Vuistregel 4: verluchten

De basisregel is twee keer tien minuten per dag alles goed verluchten door alle ramen 
open te zetten zodat er verse lucht naar binnen kan en vuile lucht naar buiten kan. 
Daarnaast is het belangrijk dat men extra verlucht tijdens het koken, poetsen, douchen 
en wanneer men wasgoed ophangt aan een wasrek, zodat het vocht snel naar buiten kan 
om zo vocht- en schimmelproblemen te voorkomen. 
(Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie, z.d.)
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De projectpartners geloven in de meerwaarde van een woonmeter om invloed te hebben 
op het gedrag van de huurder en zo bij te dragen tot een gezonder binnenklimaat. Om 
zelf een goed zicht te hebben op het gebruik van de woonmeter, hebben de veldwerkers 
van de projectpartners de woonmeter zelf ook gebruikt in hun woning. 

Om op een degelijke manier te kunnen achterhalen of het gebruik van de woonmeter ook 
het gewenste effect heeft, werd een onderzoek gekoppeld aan het traject. 

7.1  BEOOGDE DOELGROEP
De selectie van de doelgroep is gebeurd op basis van meldingen in het verleden die KBM 
telefonisch heeft ontvangen over vocht- en schimmelproblemen in de woningen.  
Daarnaast werd er ook een selectie gemaakt op basis van bewoners die een budgetmeter 
in huis hebben voor zowel elektriciteit als gas (LAC-commissie). Ook werden de contacten 
die de buurtwerker had in de buurt gekoppeld aan een vocht- en schimmelprobleem en 
mee in kaart gebracht (opbouwwerker RIMO Limburg in buurtwerking Steenveld en  
Wijerdijk).  

In het totaal zijn er 43 deelnemers waarvan 10 bewoners behoren tot de controlegroep en 
33 bewoners tot de onderzoeksgroep. De deelnemers van de controlegroep leggen  
hetzelfde traject af als de deelnemers van de onderzoeksgroep maar dan zonder de 
woonmeter. Dit maakt dat we de verschillen tussen de nul- en hermeting kunnen  
vergelijken en achterhalen of de woonmeter een effect heeft op gedragsverandering.

De groep is op verschillende vlakken een weerspiegeling van de wijk: zowel op vlak van 
type woningen, gezinssamenstelling als het al dan niet hebben van een budgetmeter.

Type woning:

 ■ Nieuw Steenveld 51%

 ■ Oud Steenveld 40%

 ■ Wijerdijk 9%

Gezinssamenstelling:

 ■ Alleenstaande met inwonende ouder 2%

 ■ Koppel zonder inwonende kinderen 14%

 ■ Eenoudergezin 25%

 ■ Alleenwonend 26%

 ■ Koppel met inwonende kinderen 33% 

Budgetmeter:

 ■ Budgetmeter elektriciteit en aardgas 21%

 ■ Geen budgetmeter 79%
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7.2  BEOOGDE DOELSTELLINGEN
De eerste fase van het project waarbij 50 gezinnen deelnemen, legt de basis voor een 
mogelijke verderzetting en uitbreiding van het project met de woonmeter. De doelstelling 
van het onderzoek is te weten komen of de woonmeter een gunstig effect heeft op het 
gedrag van de bewoner en bijgevolg op het verbeteren van het binnenklimaat.

De doelstelling van het project is dat deelnemende gezinnen hun woongedrag aanpassen 
op basis van de resultaten van de woonmeter. 

 ■ De deelnemende gezinnen houden hun energieverbruik bij.

 ■ De deelnemende gezinnen leren werken met de woonmeter.

 ■ Elke woning krijgt een energiescan en de gezinnen krijgen advies op maat.

 ■ Er zijn 4 collectieve momenten waarbij de deelnemende gezinnen geïnformeerd 
worden over thema’s zoals verluchten, gezonde woonomgeving, … en waarbij ze met 
elkaar kunnen uitwisselen. Als laatste sessie organiseren we een slotmoment waarbij 
we het traject evalueren en de deelnemers bedanken.

7.3  ONDERZOEK

In deze eerste experimentele fase willen we te weten komen of de woonmeter een  
geschikt instrument is om het binnenklimaat van de woning te verbeteren. Met  
andere woorden: kunnen we door in te zetten op het gedrag van de bewoners een  
positieve invloed hebben op een gezond binnenklimaat? 

Om dit te kunnen onderzoeken werd de doelgroep ingedeeld in een onderzoeksgroep en 
een controlegroep en voerden we een nulmeting en een hermeting uit.

7.3.1 ONDERZOEKSVRAAG

De vocht- en schimmelplekken komen vaak voor in de stookperiode. Hiermee bedoelen 
we de periode wanneer het koud wordt of de winterperiode. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden kan je van november tot en met maart rekenen tot de stookperiode. 
Zowel de opbouwwerker als KBM krijgen in deze periode veel meldingen binnen.

7.3.2 ONDERZOEKSPERIODE (STOOKPERIODE)

We kiezen ervoor om via huisbezoeken de buurtbewoners te bevragen. Dit om zoveel 
mogelijk respons te verkrijgen op een relatief korte tijd. 

De nulmeting en de hermeting bestaan uit een gestructureerde vragenlijst die afgenomen 
wordt bij de bewoners tijdens een persoonlijk interview. De opgestelde enquêtes bestaan 
uit een combinatie van open, gesloten en meerkeuzevragen. 

De vragenlijst wordt voorafgegaan door een korte introductie: wie is de onderzoeker, 
waarover gaat het onderzoek, wat gebeurt er met de resultaten en waarom worden deze 
buurtbewoners bevraagd. 

7.3.3 ONDERZOEKSMETHODE (NUL- EN HERMETING)
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De veldwerkers nemen de vragenlijst af, lezen de vragen voor en vullen de antwoorden 
van de deelnemers in. De antwoorden worden achteraf geturfd en verwerkt in Excel. 
Bijkomende relevante informatie uit de gesprekken, wordt genoteerd. De deelnemers 
tekenen een verklaring in verband met de toelating om gegevens uit te wisselen in het 
kader van het project tussen de verschillende leden van de stuurgroep. 

De nulmeting is opgedeeld in vijf rubrieken:

 ■ Algemene vragen over de gezinssamenstelling en hoelang de bewoners in de wijk of in 
hun woning wonen. 

 ■ Vragen over hoe men de woning verwarmt, de aanwezigheid van een budgetmeter, de 
kwaliteit en staat van de woning en het gebruik van bepaalde ruimtes in de woning. 

 ■ Vragen over de algemene gezondheid van de bewoners, of erbinnen gerookt wordt en 
welke klachten ze hebben.

 ■ Vragen over hoe de bewoners hun woning ventileren.

 ■ Vragen over hoe de bewoners hun woning verwarmen tijdens het stookseizoen.

Wegens COVID- 19 is de hermeting ingekort. Voor de hermeting wijzigde niets aan de 
gegevens van rubriek één. Rubriek twee en drie gaan over hoe de bewoners ventileren en 
verwarmen tijdens het stookseizoen na de interventies in het traject. In rubriek 4  
bevragen we de mening van de bewoners over het nut van de interventies, de effecten 
en welk advies ze geven aan andere bewoners over correct verluchten en verwarmen.

De bevraging van de nulmeting heeft plaatsgevonden van oktober tot en met december 
2019. Uit de geselecteerde adressen namen 43 bewoners deel aan de enquête, waarvan 10 
bewoners uit de controlegroep en 33 bewoners uit de onderzoeksgroep.

De hermeting is begin juli 2020 afgenomen. Dit is later dan voorzien wegens Covid-19. In 
totaal nemen er 34 bewoners deel aan de hermeting, Waarvan 10 bewoners uit de  
controlegroep en 24 bewoners uit de onderzoeksgroep. Negen personen nemen niet deel 
wegens tijdgebrek en weinig interesse.
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De vocht- en schimmelplekken komen vaak voor in de stookperiode. Hiermee bedoelen 
we de periode wanneer het koud wordt of de winterperiode. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden kan je van november tot en met maart rekenen tot de stookperiode. 
Zowel de opbouwwerker als KBM krijgen in deze periode veel meldingen binnen.

Vooropgestelde fasering

7.3.4 FASERING
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Uitgevoerde fasering 
 
Een aantal stappen van het geplande traject van de woonmeter wijzigden door COVID-19:

 ■ Vanaf maart 2020 was het niet meer mogelijk om maandelijks op huisbezoek te gaan. 
Als alternatief werden de bewoners telefonisch opgevolgd en bevraagd over hoe de 
veldwerkers de bewoners nog konden ondersteunen vanop afstand.

 ■ Op basis van het cijfermateriaal uit de nulmeting, het advies van Stebo en op vraag 
van de bewoners werden 11 korte filmpjes ontwikkeld met de 4 vuistregels van de 
woonmeter als uitgangspunt. De filmpjes tonen aan hoe je je woning correct verlucht 
en verwarmt tijdens het stookseizoen per vertrek in de woning. Hierbij worden ook de 
effectieve handelingen getoond. De filmpjes werden eind april 2020 verstuurd.  
Dagelijks ontvingen de bewoners van de controle- en onderzoeksgroep een tip via 
Facebook Messenger of Whatsapp. 

 ■ Als afronding werd nog geen collectief moment georganiseerd. Afhankelijk van de 
maatregelen mikken we erop net voor het volgende stookseizoen de bewoners  
collectief samen te brengen of opnieuw individueel te bezoeken. Deze timing is 
belangrijk om de bewoners opnieuw wakker te schudden en hen bewust te maken 
van de vuistregels. Tijdens deze afronding voorzien we een nieuw meterboekje, een 
bedankje en een goede terugkoppeling van de resultaten. Voor de controlegroep  
voorzien we een woonmeter. Tijdens de stookperiode versturen we af en toe de  
filmpjes als opfrissing.

Reflectie fasering
 
De vooropgestelde fasering werd goed opgevolgd in de praktijk qua timing. De tijdlijn die 
werd gemaakt bij de start van het project gaf een houvast voor de afspraken, deadlines 
en schepte duidelijkheid voor alle betrokken partners. Bovendien was het hierdoor  
makkelijker voor externen om vanop een afstand het proces te volgen. De geplande acties 
kenden een groot draagvlak aangezien iedere partner in zijn sterkte stond en we aan een 
gemeenschappelijk doel werkten, ieder vanuit ‘zijn’ invalshoek. De wisselwerking tussen 
de partners was hierin van groot belang.

De maandelijkse opvolging van de bewoners vraagt een inspanning van de veldwerkers. 
Er bestaat geen twijfel over de meerwaarde om deze investeringen te doen, we zien  
nauwelijks uitval bij de deelnemers en een grote betrokkenheid naar het project.
Anderzijds is dit geen evidentie voor alle partners om hiervoor ruimte te maken in hun 
agenda. 
 
Door COVID-19 werden we gedwongen op een andere manier te werk te gaan. De  
telefonische opvolging en het maken van praktische filmpjes zijn hieruit voortgekomen. 
Zonder COVID-19 zouden de filmpjes niet ontwikkeld zijn. Het voordeel hiervan is dat we 
deze opnieuw kunnen gebruiken als opfrissing. De sterkte van de filmpjes zit hem in het 
maatwerk en de herkenbaarheid. De filmpjes werden opgenomen bij een bewoner van 
de wijk thuis. De woningen hebben allemaal dezelfde structuur en ook dezelfde toestel-
len. Hierdoor zagen de deelnemers onmiddellijk de correcte informatie en handelingen. 
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7.3.5 INTERVENTIES BIJ DE ONDERZOEKSGROEP
Om dit project tot een goed einde te brengen werken we met verschillende tussenstappen 
om ons doel te bereiken. Hoe kunnen we de bewoners versterken en maximaal  
betrekken? Elke interventie brengt hen dichter bij een gezonder binnenklimaat.

 ■ We organiseerden een collectief infomoment waar de geselecteerde bewoners op 
werden uitgenodigd. We informeerden de bewoners over het project, het traject en de 
verwachtingen. Alle partners waren aanwezig zodat de bewoners een gezicht konden 
plakken wie hen zou opvolgen.

 ■ Stebo deed een energiescan bij iedere geselecteerde woning met hieraan gekoppeld 
individuele advies op maat. Indien nodig werd ook een opvolgscan ingepland. De  
opvolgscan werd gedaan in de woningen waar er extra ondersteuning nodig was voor 
de leverancierswissel, deactivering budgetmeter, of in situaties waar het energie- 
verbruik nog niet duidelijk genoeg in kaart was gebracht tijdens de energiescan.

 ■ Iedere deelnemer van de onderzoeksgroep krijgt een woonmeter om in de woning te 
plaatsen. De woonmeter is het instrument om de temperatuur en luchtvochtigheid te 
meten en zichtbaar te maken. 

 ■ Iedere deelnemer ontvangt een meterboekje. We vragen aan de deelnemers om hun 
meterstanden wekelijks te noteren. Door het meten krijgen we een zicht en controle 
op het energieverbruik. Meten is weten. 

 ■ Doorheen het volledige traject kregen de deelnemers maandelijks een huisbezoek van 
de veldwerkers. De huisbezoeken stonden in functie van opvolging, ondersteuning 
en het inspelen op vragen van de deelnemers. De veldwerkers nemen de individuele 
adviezen van Stebo mee op huisbezoek als leidraad.

 ■ Door COVID-19 was het vanaf maart niet meer mogelijk om op huisbezoek te gaan.  
We werden gedwongen om op zoek te gaan naar een alternatief, er werden 11 korte  
videofilmpjes ontwikkeld. Deze filmpjes werden gemaakt op basis van de 4  
vuistregels van de woonmeter. Ze tonen visueel aan hoe je de woning correct  
verwarmt en verlucht tijdens het stookseizoen. De filmpjes werden 11 dagen op rij  
verstuurd via WhatsApp en Facebook Messenger.

De afronding of het terugkommoment kon ook niet plaatsvinden. Op zich is het jammer 
dat we dit niet samen hebben kunnen doen met de bewoners, anderzijds geeft het ons 
de mogelijkheid om voor het volgende stookseizoen de bewoners opnieuw te  
sensibiliseren en de opgedane kennis op te frissen. De nazorg komt er sowieso maar 
wordt nu in tijd verschoven.
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De nul- en hermeting, de huisbezoeken en al de andere interventies leveren ons een 
schat aan informatie op. In dit rapport gaan we in op de belangrijkste conclusies en  
resultaten.

7.3.6 CIJFERS & CONCLUSIES

Vocht en schimmelvorming 
 
Vocht en schimmelvorming vormden de aanleiding van dit project. Dit is bevraagd in het 
onderzoek en is eveneens vastgesteld tijdens de huisbezoeken.
De vocht- en schimmelproblematiek is duidelijk merkbaar, meten staat gelijk aan weten. 
In het onderzoek geeft 42% van de respondenten aan dat er altijd vocht- en  
schimmelvorming aanwezig is in de woning. Het is belangrijk dat deze problematiek 
aangekaart en aangepakt wordt.

Ventileren 
 
In de woningen zijn er verschillende mogelijkheden om te ventileren: rooster in de deur, 
rooster in de muur, een mechanisch ventilatiesysteem, ventilator in de muur of een raam 
dat geopend kan worden. Een kleine minderheid van 4% heeft geen  
verluchtingsmogelijkheden in de badkamer. 

Bij een kleine minderheid zien we dat de handelingen of het ondernemen van actie tot 
ventileren geen effect heeft op een gezonder binnenklimaat. Hier kunnen we stellen dat 
er een structureel probleem aanwezig is in de woning. Dit wordt ook bevestigd door de 
energiescan van STEBO. 

Een belangrijk aandachtspunt is het correct ventileren na het baden of douchen. Veel 
bewoners laten de deur openstaan na het douchen. Door het aanreiken van de tips zien 
we een belangrijke stijging van 14% om de deur te sluiten na het douchen en tegelijker-
tijd de badkamer te verwarmen. Dit is belangrijk om de luchtvochtigheid onder controle 
te houden. Op dit moment sluiten 88% van de respondenten de deur na het douchen.

In de andere vertrekken van de woning zoals de ouderslaapkamer, kinderslaapkamer, 
keuken en woonkamer zien we een positieve trend om de roosters continu te openen. 
In de kinderslaapkamer zien we de sterkste stijging tot 72%. Het gedrag werd beïnvloed 
en in de hermeting zien we dat er nu voldoende wordt geventileerd in de verschillende 
vertrekken.

Het verluchten wordt goed opgevolgd zoals de vuistregel aanbeveelt: zowel ’s morgens 
als ’s avonds het raam volledig openen gedurende minimaal 10 minuten. Dit is belangrijk 
voor de aanvoer van zuivere lucht en het afvoeren van vervuilde lucht. 
Veel bewoners zetten de ramen gewoon op kipstand gedurende een hele dag, dit is een 
misvatting om correct te verluchten. Door deze manier van verluchten (kipstand) komt er 
veel koude en of vochtige lucht naar binnen.
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Gezondheid 
 
De cijfers over de algemene gezondheidstoestand van de bewoners toont aan hoe  
kwetsbaar onze doelgroep is. Daarbovenop zijn bij 42% van de respondenten  
ademhalingsproblemen of astma vastgesteld door een dokter. De gezondheidstoestand 
van de bewoners is vaak slecht of matig. Het is belangrijk om in een gezond  
binnenklimaat te vertoeven. 

Hierin zien we een rechtstreekse indicator tussen gezondheid en wonen. We kunnen deze 
cijfers niet hard maken maar het geeft wel een verband tussen wonen en gezondheid 
weer. Hebben we door middel van het project hier invloed op?

Roken in de woning geeft aanleiding tot verontrustende cijfers. 37% van de  
respondenten is een roker waarvan 31% overal in de woning rookt. De woonmeter toont 
duidelijk aan dat de luchtvochtigheid stijgt bij het drogen van de was binnenshuis.  
Samen met de tips van de veldwerkers heeft dit de deelnemers aangezet tot actie.  
Nogmaals het bewijs dat meten gelijk is aan weten. De was in de woonkamer drogen 
tijdens het stookseizoen daalt in positieve zin van 43% naar 18%. Van de respondenten 
geeft nu 34% aan de was buiten te drogen.

Op basis van de hermeting kunnen we vaststellen dat bewoners inzetten op correct  
ventileren en op deze manier een gezonder binnenklimaat creëren. Bij bijvoorbeeld het 
ventileren van de woonkamer zien we dat het aantal mensen dat de roosters in de ramen 
opent stijgt met 34% en dat 14% het raam of de deur ’s morgens  en ’s avonds volledig 
opent.

Verwarmen 
 
De basisregel om goed te verwarmen is de radiator in de kamer waar de kamer- 
thermostaat hangt, volledig open te draaien. Daarnaast zijn er voor de verschillende 
vertrekken in het huis minimumtemperaturen vastgelegd. Deze minimumtemperaturen 
staan op de woonmeter aangeduid. In de slaapkamer bijvoorbeeld is 15 graden Celsius 
voldoende voor een goede nachtrust. Dit is subjectief en kan ook een graadje hoger als je 
dit aangenaam zou vinden.

We stellen vast dat meer respondenten de radiator volledig opendraaien op de plaats 
waar de kamerthermostaat hangt. In de slaapkamers zien we dat het advies massaal 
werd opgevolgd. De radiatoren werden uitgezet in de slaapkamers. Vooral in de  
kinderkamers werd er buiten proportie verwarmd, ouders vreesden dat hun kinderen 
het koud zouden hebben tijdens hun nachtrust. Het tegendeel blijkt waar te zijn: het is 
goedkoper, zorgt voor een gezonder binnenklimaat en een verhoogt gevoel van  
comfort tijdens het slapen. In combinatie met het correct ventileren zien we een  
geslaagde gedragsverandering bij de bewoners.
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Interventies bij deelnemers
 
In dit deel geven we de stem van de bewoners weer over de verschillende interventies.
Aan welke interventie heb je het meest gehad?

 ■ De individuele adviezen van Stebo gekoppeld aan een energiescan   32%

 ■ De filmpjes die werden verstuurd via whatsapp of Messenger   21%

 ■ De huisbezoeken/individuele telefonische begeleiding van de hulpverleners  15%

 ■ Het meterboekje         15%

 ■ De woonmeter als instrument       15%

 ■ Het infomoment over de woonmeter      3%

De rangschikking geeft weer wat de bewoners de grootste meerwaarde vinden en aan 
welke interventie ze het meeste hebben gehad. De individuele adviezen gekoppeld aan 
de energiescan door Stebo steken er bovenuit. Stebo geeft op een laagdrempelige manier 
advies over verbruiksvriendelijke toestellen in huis, uitleg over de druk van de  
verwarmingsketel en het lezen van een energiefactie (eindfactuur). Voorts controleren ze 
of de bewoners een gepast energiecontract hebben en voeren ze samen met de bewoners 
een VREG-test uit om de tarieven te vergelijken. 

De woonmeter is een zinvolle aanvulling op de energiescan om bewoners op een correcte 
manier te leren verwarmen en verluchten. Toch zien we een gedeelde derde plaats voor 
zowel de huisbezoeken, de woonmeter als het meterboekje. Ook de korte videofilmpjes 
werden goed onthaald. De mix van de verschillende vormen van tools blijkt goed gewerkt 
te hebben bij de deelnemende bewoners.

De overgrote meerderheid van de respondenten is zeer tevreden over de ondersteuning 
van de veldwerkers. De combinatie van de verschillende interventies en de  
aanklampende manier van werken door regelmatig huisbezoeken af te leggen, is een 
grote meerwaarde gebleken voor het traject. De intensiteit van deze manier van werken 
ligt hoog, maar biedt een grote meerwaarde om tot gedragsverandering bij de bewoners 
te komen.

Effecten van de interventies
 
Hierin zien we een positief antwoord op alle vragen die rechtstreeks gekoppeld kunnen 
worden aan de vooropgestelde doelen. De bewoners zijn zich bewust van hun  
energieverbruik, houden de temperatuur en luchtvochtigheid in het oog en handelen er 
ook naar. Ze nemen gericht actie om correct te verluchten en verwarmen. 

Tijdens het project leerden ze hun energieverbruik zelf te berekenen. Meer dan 1 op 3 
kreeg door het project een aangepast energiecontract met als gevolg lagere kosten. Dit is 
een groot aantal en hier zien we in de praktijk de vertegenwoordigers die deur aan deur 
energiecontracten verkopen in de buurt. Vaak zijn deze veel duurder en speelt de  
kwetsbaarheid van onze bewoners in hun nadeel. 
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Bewoners geven aan de woonmeter in de toekomst nog te gebruiken. Dit toont het  
belang aan om het toestel blijvend in huis te plaatsen en niet weg te nemen na een 
bepaalde periode. De woonmeter maakt de temperatuur en vochtigheid zichtbaar  
hierdoor hebben bewoners er controle over. Meten = weten.

We kunnen nog niet hard maken dat bewoners minder energiekosten hebben door het 
project in het algemeen. Dit zal moeten blijken uit de eindafrekening. Het aanpassen 
naar het juiste energiecontract kan een rol spelen, anderzijds door het meer verwarmen 
kan het zijn dat bewoners wel meer moeten betalen. Dit is zeker de moeite om nog eens 
onder de loep te nemen zodra de eindafrekeningen in de bus vallen. Hierdoor kunnen 
we aantonen welke impact de woonmeter heeft op energiekosten. 

De bewoners geven aan dat door actie te ondernemen dit een impact heeft op het leven 
in een gezonder binnenklimaat.



CONCLUSIE
8.
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De woonmeter is een instrument om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Door 
eenvoudige acties te ondernemen, kunnen we een groot verschil maken in een gezonder 
binnenklimaat. De vooropgestelde doelen werden bereikt. De resultaten geven dit 
gedetailleerd weer.

De keuze om in te zetten op gedragsverandering van de bewoners is een haalbare kaart. 
Op deze manier kunnen we effectief veranderingen teweeg brengen, op relatief korte 
termijn en binnen een participatief kader. 

De stuurgroepleden plaatsten op voorhand de woonmeter zelf in hun eigen woning 
en gingen er thuis mee aan de slag. We zien dezelfde effecten terugkomen bij onze 
bewoners. De woonmeter maakt het binnenklimaat zichtbaar en tastbaar, en zet aan tot 
actie. Dit betekent dat de woonmeter niet alleen een handige tool is voor onze doelgroep 
maar iedereen hier bij gebaat zou zijn. Daarbovenop konden eigen ervaringen gedeeld 
worden met de bewoners.

Dat de energiescan van Stebo een meerwaarde is, wordt bevestigd door te bewoners. We 
zien de woonmeter als een zinvolle aanvulling hierop. De uitbreiding van de energiescan 
met het instrument om correct te verluchten en te verwarmen is een grote surplus.

Ondanks de inspanningen die een aantal bewoners leverden zien we dat het gedrag 
beïnvloeden niet volstaat. Niet alle inspanningen leverden positieve resultaten op. 
De gedragsverandering van sommige huurders in een bepaald type woning bleek niet 
voldoende om het probleem op te lossen. De Kantonnale Bouwmaatschappij is op de 
hoogte van de problematiek en wil dit structureel aanpakken. Verder is de Kantonnale 
Bouwmaatschappij bereid om bijkomende aanpassingen te doen om het binnenklimaat in 
de woning te verbeteren. 

De effecten en resultaten van het rapport geven de mogelijkheid om gerichte 
beleidsaanbevelingen te doen naar diensten en partnerorganisaties.

Het project met de woonmeter vereist de nodige ondersteuning en opvolging van de 
veldwerkers. De inspanningen hiervoor lonen maar vragen ook een investering. 

Bewoners zijn zich bewust van hun energieverbruik en van de correcte manier van 
verluchten en verwarmen. Door het participatieve karakter van het project versterken 
we de bewoners met kennis en nemen ze het heft in eigen handen. Ze dragen de 
verantwoordelijkheid in hun eigen binnenklimaat.

Inzetten op gedragsverandering wil zeggen dat we aan de slag gaan om bewoners te 
sensibiliseren en te informeren en dat we dit bovendien een herhaaldelijk karakter geven. 
Bewoners weten vaak niet hoe ze best kunnen verluchten of verwarmen. Een correct 
gebruik blijkt niet vanzelfsprekend en vraagt een bepaalde kennis van de bewoners.

CONCLUSIE



BEWONERS 
AAN HET WOORD
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“ Ik denk dat veel mensen nood hebben aan 
de informatie die ik van jullie (RIMO, STEBO) 
kreeg. Niemand heeft mij ooit uitgelegd hoe ik 
eigenlijk op een juiste manier moet verluchten en 
verwarmen. ”  

“ Een tip is dat ze het zeker moeten uitproberen. 
Door de woonmeter merk ik een verschil t.o.v. 
vroeger. Door de woonmeter in verschillende 
ruimtes te plaatsen in de woning heb ik zicht 
gekregen op de luchtkwaliteit binnenshuis. Als 
het percentage lager dan 30 en hoger dan 60 
was, ging ik over tot actie door de ramen open te 
zetten. Ik merk ook dat mijn kleinkind een pak 
minder hoest, doordat ik goed verlucht. Een tip 
die ik andere mensen geef, is dat men dagelijks 
goed moet verluchten. Ook heb ik geleerd om bij 
het verlaten van de woning de thermostaat op 15 
graden te zetten. Dat deden wij vroeger niet. ”  
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“ De woonmeter zet je aan tot actie, zonder dit 
toestel zou je het niet weten. Iedereen zou zo’n 
toestel in huis moeten hebben. ”  

“ Door de standen wekelijks te noteren, houd 
je je energie- en gaskosten onder controle. Ik 
vergelijk ook wekelijks mijn verbruik. Als ik in 
de week veel strijk had bijvoorbeeld, ging mijn 
energieverbruik naar boven. Dit wist ik niet 
voor het project. Ik vind het jammer dat ik mijn 
meterboekje nu al moet afgeven, maar ik zal mijn 
verbruik blijven noteren op een papiertje. Je leert 
je energieverbruik berekenen en dat is fijn! ”  
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