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1. Het ASSIST Project en de ‘Huishoudelijke 

Energie Adviseur’ 

 

ASSIST project 
overzicht 

Assist is een 36-maanden durend Europees 'marktactiverings- en beleidsoriëntatie'-
project om energiearmoede aan terug te dringen en de kwetsbare consumenten te 
ondersteunen. Op basis van de conclusies van het Energy Citizens 'Forum en de 
Europese Werkgroep consumenten, wil het project activiteiten combineren die 
zowel op energie als het sociale luik omvatten. Energiearmoede niet alleen 
afzonderlijk probleem, maar dient in het gehele armoede probleem worden 
gekaderd. 

ASSIST is van plan om kwetsbare consumenten actief te betrekken bij de 
energiemarkt en door positief gedrag te stimuleren om energieverbruik te beperken. 
Eveneens wil het project de visie van  het ontwerp van beleid op alle niveaus te 
beïnvloeden om energiearmoede kwesties aan te pakken.  

ASSIST strategische doelen zijn om bij te dragen tot: 

• energiearmoede counteren 

• vermindering van de belangrijkste belemmeringen tot de energiemarkt voor 
kwetsbare consumenten 

• kwetsbare consumenten ondersteunen om efficiënter om te springen met 
hun huishoudelijk energieverbruik (elektriciteit en gas). 

Om de doelstellingen te bereiken, is ASSIST van plan om de "Household Energy 
Advisor (HEA)" te vormen, dit is een innovatieve professionele rol om kwetsbare 
consumenten specifiek te ondersteunen bij hun huishoudelijk energieverbruik. 
ASSIST zal: 

• de HEA’s opleiden via een grondige training 

• een netwerk van HEA's creëren om uitwisseling van ervaringen en 
permanente opleiding te bevorderen 

• de geschoolde HEA's begeleiden bij de uitvoering van een proefactie om 
kwetsbare consumenten rechtstreeks te ondersteunen  

HEA profiel De HEA zal worden gebruikt om minimaal 10 klanten in energiearmoede te 
ondersteunen in de richting van energiebewust gedrag. We zijn in de eerste plaats 
op zoek naar vrijwilligers met een achtergrond in de sociale sector of de 
energiesector. 

De taken die hij moet uitvoeren, vereisen verschillende vaardigheden: 

• Hij/zij informeert, adviseert, ondersteunt de kwetsbare klant 

• Hij/zij maakt een energiescan van de woning en de energiegewoonten 

• Hij/zij benadert de kwetsbare klant met respect voor zijn dagelijkse 
omgeving 

• Hij/zij bepaalt samen de beste acties om het energieverbruik te 
verminderen. 

• Hij/zij begeleidt de klant in de energiewereld om de goedkoopste 
energiepartner te bepalen en zo de kosten van facturering te verlagen. 

• Hij/zij volgt de impact van de acties uit het verleden op, en leidt indien 
nodig. 



 

 

 

• Hij/zij deelt zijn ervaringen met zijn collega HEA’s 

• Hij/zij kan zich verplaatsen in de leefwereld van de kwetsbare klant. 

De HEA-rol kan worden gespeeld door enkele reeds bestaande professionele 
profielen. 

HEA opleiding, 
network en acties  

HEA-opleiding is ...... 

Na het succesvol afronden van de opleiding wordt hij / zij een gecertificeerd HEA lid 
van het nationale netwerk van HEA en zal hij/zij: 

• toegang hebben tot het e-learning platform voor HEA's dat wordt 
aangeboden binnen ASSIST 

• toegang hebben tot een nationaal uitwisselingsplatform om ervaringen met 
de HEA-collega's te delen 

• toegang hebben tot formulieren, excelleren om de nodige feedback te 
verzamelen die is verkregen tijdens de verschillende contacten met de 
kwetsbare klanten 

• vragen  kunnen stellen aan docenten en opleiders van de cursus  

• in contact kunnen treden met de belangrijkste nationale experts op het 
gebied van energiearmoede (leden van de nationale stuurgroep) en 
rationeel energiegebruik 

o ervaring opdoen door actief de ASSIST-pilootactie uit te bouwen, 
d.w.z. door ondersteuning te bieden aan kwetsbare klanten 
conform de vastgestelde acties opgesteld door de nationale 
ASSIST-partners in samenwerking met de belangrijkste nationale 
experts op het gebied van energiearmoede om zo de 
energiearmoede te counteren. 

HEA 
opleidingsprogramma 

De HEA-opleiding zal bestaan uit verschillende modules, die afzonderlijk kunnen 
worden gevolgd, afgestemd op de voorkennis van de deelnemer. 

De volgende modules worden aangeboden: 

• Introductie van het Assist-project 

• Inzicht in de energiemarkt en de nationale en regionale 
regelgeving en subsidies 

• Technisch inzicht in energieverbruikers en 
energiebesparend gedrag 

• Inzicht in de wereld van mensen in armoede en de sociale 
problematiek 

• Communicatieve vaardigheden: boodschappen 
overbrengen, motiveren en bewaken en feedback geven 

• Relationele vaardigheden 

• Mogelijkheden van het ASSIST-netwerk van HEA's 

• Praktische training onder begeleiding van een coach  

  



 

 

 

2. De ‘Huishoudelijke Energie Adviseur’ - 

HEA 

 

2.1 Overzicht van de “Belgische” ‘Household Energy 

Advisor’ 

De HEA is een rol die voornamelijk door vrijwilligers zal worden opgenomen en zien we niet als een 
professionele rol. Hij/Zij informeert, adviseert, ondersteunt de kwetsbare klant met als doel het 
energieverbruik te verminderen om zo het fenomeen energiearmoede te tackelen. De HEA zal gerekruteerd 
worden uit geïnteresseerden uit voornamelijk de energie- of sociale sector.  

Om de HEA zijn opdracht te kunnen laten uitvoeren zal hij een gedegen opleiding krijgen ondersteund vanuit 
Eandis. De opleiding zal modulair worden op opgebouwd zodat deze gepersonaliseerd kan worden naar 
gelang de vaardigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten. De training zal drie grote gebieden 
afdekken, namelijk: energiekennis, sociale problematiek en communicatieve vaardigheden. 

Afhankelijk van de module, zal die ofwel via klassikale opleiding ofwel via e-learning of in mix vorm worden 
aangeboden. Bij e-learning zullen we voorzien worden dat er vragen kunnen gesteld worden. 

Een overzicht van het e-learning traject zal op wekelijkse basis worden gemaakt, en afhankelijk de 
vooruitgang van de kandidaat HEA en bij problemen zal de kandidaat gecontacteerd worden. 

De training zal afhankelijk van de module via een opleidingstrainer, syllabus, presentaties of interactieve 
middelen worden gegeven. 

Na het volgen van de opleiding, zal een test worden afgenomen om na  te gaan dat de kennis geborgd is bij 
de HEA. Wanneer de HEA slaagt voor de test zal hij een certificaat krijgen, en dit is tevens het signaal om in 
het HEA-netwerk te worden op genomen en actief zijn taak uit te voeren. 

De HEA kan bij tijdens het traject beroep doen op dit netwerk, om zo aan kennis- en informatie uitwisseling 
te doen, zowel naar collega HEA’s als naar het project. 

Wanneer noodzakelijk zal voorzien worden dat hij beroep kan doen op een reeds ervaren HEA bij het eerste 
huisbezoek. 

Na de opleiding zal de HEA gevraagd worden om minimaal 10 huishoudelijke klanten in energiearmoede 
van nabij  op te volgen, om zo doelstellingen van het ASSIST-project te behalen.  

De acties bestaan uit: 

• Een basisscan van de huishoudelijke woning en het energiegedrag van de 
bewoners 

• Bepalen van de maatregelen die kunnen genomen worden om de 
energiefactuur te kunnen verkleinen 

• Actieplan opstellen van de acties, waarvoor er een engagement gevonden wordt 

• Opvolgen van het verbruik van de samen met de gebruiker, en hen verder 
stimuleren door herinneringen, tips, ervaringen… 

• Het HEA netwerk actief gebruiken 

• Nagaan effect van de maatregelen en bijsturen waar nodig 

•  

De HEA-rol kan worden toegevoegd aan de reeds bestaande profielen van de energiescanners of 
maatschappelijke medewerkers. 



 

 

 

 

  

 

2.2 “Belgische” HEA: rol en werkcontext 

De HEA zal een achtergrond hebben hoofdzakelijk uit de energie of sociale sector. 

Hierbij denken we als kandidaten voor HEA onder andere aan (gepensioneerde) Eandis medewerkers, 
energiehuizen, Sociale Woonhuis Maatschappijen… of bestaande vrijwilligersnetwerken uit de sociale 
sector, of bestaande rollen binnen de sociale sector (vb buurtwerkingen,...)  die zich hiervoor willen 
engageren. 

De HEA zal dus geen autonoom beroepsprofiel hebben. 

Het is de bedoeling dat hij/zij nauw samenwerkt met de lokale of regionale sociale organisaties om zo 
geïntroduceerd te worden bij de kwetsbare klanten. In België bestaat reeds een goed uitgebouwd vangnet 
voor de beschermde klanten, doch dit omvat momenteel niet de volledige doelgroep van mensen in 
energiearmoede. Met de HEA’s willen we ons vooral focussen op de groep die nu nog geen of  weinig 
ondersteuning krijgt en potentieel dreigt in energiearmoede terecht te komen. (voorbeeld 1 oudergezinnen 
met beperkt inkomen, jongeren uit kansarme groepen die zelfstandig gaan wonen…)  

De ervaring leert dat beschermde gebruikers in energiearmoede, die nu reeds intensief begeleid worden in 
België, meestal zeer zuinig omspringen met energie en dat verdere besparing vooral inboeten is aan een 
menswaardig bestaan. 

De HEA zal kunnen beroep doen op de energie kennis die binnen Eandis aanwezig is, om zo efficiënt zijn 
taak te kunnen uitvoeren. 

Bij de opstart zal hij/zij de mogelijkheid hebben om beroep te doen op een ervaren HEA collega of een 
energiesnoeier. 

Hieronder wordt de HEA-rol beschreven in termen van output en / of gegenereerde impact, de missie van de 
opdracht of hoe zijn taak bijdraagt tot het bereiken van de kerndoelen. Het omvat ook de rol van de HEA-
taak in relatie tot andere partijen. 

 

 De HEA taken Werkcontext Rol van HEA met 
andere partijen 

Mogelijke 
integratie in 
bestaande 
nationale of 
regionale 
kwalificatie 
matrixen 

Doelstelling De HEA zal de 
kwetsbare klant 
begeleiden bij het 
nemen van 
energiebesparende 
gedragsmaatregelen. 

De HEA zullen 
voornamelijk 
gerekruteerd worden 
uit de energie of 
sociale sector 

De HEA zal nauw 
samenwerken 
met bestaande 
lokale of regionale 
organisaties. 

Op termijn willen 
we de opgedane 
ervaring 
integreren in de 
rol van de 
bestaande 
energiesnoeiers 

Beschrijving De HEA zal een scan 
uitvoeren van het 
energieverbruik en het 
energiegedrag om zo 
samen met de 
kwetsbare klant een 
actieplan op te stellen 
om de energiefactuur te 

Energiearmoede 
omvat twee 
domeinen, enerzijds 
de energiemarkt en 
zijn werking en 
anderzijds de sociale 
werking en in het 
bijzonder de 

De HEA zal de 
kwetsbare klant 
begeleiden in zijn 
contacten met de 
energiemarkt en 
zijn sociale 
rechten ivm 
energie. 

 



 

 

 

verminderen. Hij zal als 
ambassadeur, coach die 
klant gedurende de 
projectperiode 
begeleiden, om zo 
samen de 
vooropgestelde 
doelstelling te behalen. 

(energie) armoede 
problematiek. 
Eveneens zijn 
communicatieve 
vaardigheden 
noodzakelijk om tot 
resultaat te komen. 

 

 

2.3 “Belgische” HEA activiteiten, kennis, vaardigheden 

en competenties  

De opleiding is zo opgevat dat de HEA de nodige kennis, vaardigheden en competenties kan uitbouwen om 
zo zijn activiteiten (zie tabel 1)  met een degelijke basiskennis te kunnen aanvatten. De opleiding geeft 
dieper inzicht in zijn activiteiten en is opgedeeld in modules om de opdracht als HEA te kunnen opnemen. 
Afhankelijk van de voorkennis en ervaringen van de gebruiker, zal hij uit het basispakket de voor hem 
noodzakelijke modules dienen te volgen. 

 

Tabel 1 Nationale HEA activiteiten in relatie tot kennis, vaardigheden en competenties 

Activiteiten Kennis, vaardigheden en competenties 

E
n
e
rg

ie
 g

e
d
ra

g
s
a
n
a
ly

s
e
 

 Identificeer de kwetsbaarheid en de 
belangrijkste drivers / dimensies ervan 

 Pas de informatie aan het doelpubliek 
aan 

 Verzamel informatie (via vragenlijsten, 
interviews, observatie, evaluatie van 
gegevens, ...) 

 Identificeer energieverbruikers in het 
huishouden / familiale samenstelling 

 Analyseer de woning en elektrische 
apparaten 

 Verzamel leveringscontracten en 
energie interne energiekosten 
overdragen en interpreteren 

 Analyse van de verbruiksgeschiedenis 
en gewone / buitengewone 
onderhoudsinterventies 

  

 Technische kennis van de energiesector 
met speciale aandacht voor: 

 energiespelers en marktwerking 

 huishoudelijk energieverbruik 

 energiefacturen en tariefstructuren 

 beschikbare diensten in de markt 

 basisinformatie over beschikbare 
oplossingen voor hernieuwbare energie, 
kosten en financieringsmogelijkheden 
(nog te bevestigen) 

 Technische kennis van het sociale 
systeem met speciale aandacht voor:  

 sociale systeemstructuur en diensten 

 kwetsbaarheidsdimensies en 
voorzieningen 

 energiearmoede (oorzaken / effecten) 
en (beleid / acties) 

 Mogelijkheid om de context waarbinnen 
te opereren te analyseren 

   Vermogen om te observeren, meten, 
analyseren en samen te vatten 

   Mogelijkheid om zich aan de situatie 
aan te passen 



 

 

 

 

   Communicatievaardigheden en -
competenties (ook schriftelijk, 
telefonisch, ICT-gerelateerd) - empathie, 
efficiënte communicatie, ...) 

E
n
e
rg

ie
s
c
a
n
 e

n
 o

n
d
e
rs

te
u
n
in

g
 

 Meet het energieverbruik en de energie-
efficiëntie van een huishouden 

 Identificeer efficiëntie / geschiktheid 
verbruiksapparaten 

 Realiseer een "vereenvoudigde energie 
controle" 

 Lever interessante contacten en een lijst 
met bronnen 

 Implementeer energiebesparende 
pakketten / tools om energie te 
monitoren / optimaliseren 

 Analyseer energierekeningen en 
betalingsopties 

 Energiebesparende 
gedragsondersteuning, zoals  
"gedragstips" over hoe het 
energieverbruik te verlagen 

 Vergelijk en/of verander van tarief, geef 
advies over energiecontracten 

 Identificeer economische 
stimuleringsmechanismen + 
ondersteuning bij aanvragen 

 Capaciteit om het relevant 
energieverbruiksadvies op te stellen 

 Analyseren  van energie verbruik 

 Capaciteit om een vereenvoudigde 
energie controle uit te voeren 

 Vermogen om energiebesparingen en 
efficiëntieverbeteringen te bepalen 

 Competenties om je in te leven in de 
consumententypologie 

 Competenties met betrekking tot het 
formuleren van kansen om de energie-
efficiëntie te verbeteren 

 Kennis en vaardigheden met betrekking 
tot de identificatie en toegang tot 
financieringsmogelijkheden (premies, 
bonussen, ...) 

C
o
m

m
u
n
ic

a
ti
e
 e

n
 K

la
n
te

n
a
d
v
ie

s
  

  Adviseren over algemene 
energiewerking en beantwoorden van 
specifieke vragen 

   Adviseren over passend gebruik van de 
systemen 

   Informeer over manieren om te betalen 
voor gas en elektriciteit 

   Communiceer energiebesparende tips 
en gedrag 

   Bereid gepersonaliseerde rapporten en 
/ of "Huishoudelijke energierichtlijnen" 
voor 

   Peer-to-peer interactie promoten 

   Ondersteuning bij deelname aan 
inkoopgroepen 

    Valoriseren van effectieve interactie 
tussen belanghebbenden 

 (Mondeling, luisterend en geschreven) 
Communicatievaardigheden en -
competenties 

   Communicatie met technisch en niet-
technisch personeel 

   Kennis van inkoopgroepen 

   Inlevingsvermogen in doelgroep 

   Open communicatie, toegankelijk 
opstellen 

   Sociale intelligentie 

   Communicatieve vaardigheden en 
competenties (ook geschreven, 
telefonisch, ICT-gemedieerd). 

   Schrijfvaardigheid (presentaties, ...) 

   Relationele vaardigheden (empathie, 
effectieve communicatie, ....) 

   Competenties met betrekking tot het 
voorstellen van kansen om de energie-
efficiëntie te verbeteren 



 

 

 

3. “Belgische” HEA opleiding 

 

3.1 HEA opleiding 

3.1.1 Opleidingsprogramma - modules en subblokken 

Hieronder een overzicht van de opleidingsmodules die zullen worden aangereikt. 

Onder de tabel, wordt voor elke module de belangrijkste onderwerpen beschreven die tijdens de opleiding 
aan de orde komen. Een algemene beschrijving van de opleidingsmodules, de geschatte duurtijd in uren en 
de voorziene methodieken worden weergegeven in de tabel. 

De HEA opleiding zal niet erkend worden als een professionele opleiding; 

Gebied Nr. Module Tijdsduur Methodologie Opmerking 

In
le

id
in

g
 

M01 Introductie in het Assist 
project & rol van de HEA 

3 uren    

E
n

e
rg

ie
 

g
e
d

ra
g

 

a
n

a
ly

s
e

 

M02 Basiskennis energiesector 3-5 uren       

M03 Basiskennis 
energieverbruik 

8-10 uren       

M04 Basiskennis sociale 
zekerheid 

2-4 uren       

E
n

e
rg

ie
 

s
c
a
n

 &
 

o
n

d
e
rs

te
u

n

in
g

 

M05 Energie scan 2-4 uren       

M06 Energie gedrag 
ondersteuning 

2-4 uren       

M07 Assist acties 2-4 uren       

C
o

m
m

u
n

ic

a
ti

e
v
e
 &

 

ra
ti

o
n

e
le

 

v
a
a
rd

ig
h

e

d
e
n

 

M08 Communicatieve 
vaardigheden 

2-4 uren    

M09 Relationele  

vaardigheden 

2-4 uren    

 

M10 Bescherming & preventie 1-2 uren       

 

 

 Modules die aanwezigheidsopleiding onderricht worden 

 Modules die gegeven worden via e-learning 

 Modules die gepersonaliseerd zijn naar gelang de voorkennis en vaardigheden en competenties van de 

deelnemer. 

 

Toelichting van voornaamste inhoud per de module. 



 

 

 

Module Inhoud 

M1 Peilen naar verwachtingen  

Agenda van de opleiding 

Rol van de HEA 

Hoe werkt e-learning. 

Informatie over  het project ASSIST, doelstellingen van het project, de reeds  genomen  
stappen. 

M2 Werking van de energiemarkt. 

Welke wetgeving is er, welke energiepremies zijn er. 

Referentie energieverbruiken 

Hoe lees ik een energiefactuur  

Wat is de V-test 

M3 Energieverbruikers 

Warmtegeleiding 

Verwarming 

Verlichting 

Comfort 

M4 Energiearmoede in ruimer kader van armoede. 

Wat zijn kwetsbare klanten. 

Wat zijn beschermde klanten. 

Sociale voorzieningen 

Welke sociale organisatie bestaan er en waarbij kunnen die helpen. 

Hoe is het sociaal energie beleid 

M5 Scanning van woning 

In kaart brengen van energiegedrag 

M6 Gedragsmaatregelen om energie te sparen  

M7 Oefenen van energiescan 

Maatregelen tot verbetering in kaart brengen 

Acties opstellen 

M8 Communiceren naar kwetsbare klanten 

Non verbale communicatie 

M9 Cultuur van kwetsbare klant 

Gewoonten van andere culturen 

M10 Basis veiligheidsbegrippen (oa signalen CO vergiftiging, valrisico’s,…) 

Bescherming van persoonlijke gegevens (toelichting Europese GDPR wetgeving) 

 

 

3.1.2 Modulaire opleiding 



 

 

 

In België kiezen we ervoor om de opleiding modulair op te bouwen, daar de kandidaten een zeer diverse 
achtergrond hebben.  

De opleiding start met een aanwezigheidsopleiding. 

Bij aanvang van die opleiding zal het instapniveau van de deelnemer aan de hand van een bevraging 
bepaald worden. Afhankelijk van het “instapniveau” zal de deelnemer zijn verder te volgen modules via e-
learning worden toegekend. De opvolging hiervan zal beheerd worden via het e-learning platform. 

Bij het beëindigen van elke module moet de deelnemer een bevraging (voorbeeld, aan de hand van een 
quiz) doorlopen, waarbij de deelnemer zijn opgedane kennis kan aftoetsen. Indien hij hiervoor een 
voldoende haalt, kan hij de volgende module aanvangen. Hij/Zij zal ook feedback krijgen over zijn gemaakte 
fouten. 

Aan het einde van opleiding, zal de deelnemer een examen afleggen waarbij zijn kennis, over alle aan hem 
toegewezen modules zal bevraagd worden. Indien hij/zij hiervoor slaagt, wordt hij/zij opgenomen tot het HEA 
netwerk en krijgt een certificaat als bewijs. 

Als u de levering van specifieke modules op basis van de achtergrond plant, geef dan aan wie wat doet. Als 
u een beoordeling vooraf voorziet, beschrijf dan hoe u deze zult beheren 

 

  

 

3.1.3 Opleidingstijdspanne 

Vanaf we voldoende deelnemers in een regio voor HEA hebben, zal in een Eandis locatie een opleidingssessie 

georganiseerd. Er wordt naar gestreefd om de opleidingen afhankelijk van de doelgroep zo centraal mogelijk 

te laten doorgaan. We willen de sessie opstaren vanaf juni 2018 en telkens we een doelgroep hebben van 10 

à 20 personen. Eenmaal gestart met de opleiding streven we ernaar die in een tijdspanne van een maand te 

beëindigen.  

3.1.4 Opleidingsmethodieken 

De methodiek van opleiding zal twee pijlers bevatten, afhankelijk van de inhoud van de module wordt 
gekozen voor één van beide of mix vorm van onderstaande methodieken. 

Aan de hand van lessen  

• Syllabus 

• Presentaties 

• Oefeningen 

 

Aan de hand van e-learning met oa 

• Syllabus 

• Presentaties 

• Filmpjes 

• Oefeningen 

 

3.1.5 Opleidingsregels en slaagregels  

• Bij de aanvang van het traject zal gepeild worden naar de voorkennis van elke individuele HEA. 



 

 

 

• Afhankelijk van die kennis zal een persoonlijk traject worden uitgestippeld. 

• Na het beëindigen van een module zal een quiz worden voorzien om de opgedane kennis te testen. 

• Bij het beëindigen van het complete traject, zal een test worden afgenomen om na te gaan of de 

kennis voldoende is om de taak als HEA te kunnen opnemen. 

• Bij niet slagen wordt een herkansing voorzien, door toe te laten dat de kandidaat HEA opnieuw het e-

learning traject te doorloopt, in het bijzonder de modules waarvoor de kennis onvoldoende was. 

 

3.2 Opleidingsbeoordeling 

3.2.1 Deelnemers motivatie / beoordelingsverwachtingen 

Bij aanvang van de opleiding worden de verwachtingen  en initiële competenties van de kandidaten bevraagd. 

Zo kan tijdens de opleiding rekening gehouden worden met de verwachtingen van de deelnemersgroep, en 

kan er bijzondere aandacht gaan naar die punten tijdens de opleiding.   

Na het afronden van de totale opleiding, zullen we aan de hand van een evaluatieformulier de deelnemers 

bevragen, naar de kwaliteit van de opleiding, het inlossen van de verwachtingen,  suggesties tot verbetering 

van de opleiding en nagaan hoe hun kennis en vaardigheden zijn veranderd na afronden van het 

opleidingstraject.  

Deze resultaten zullen we gebruiken om van de kwaliteit van de opleiding te analyseren, om zo de opleiding 

te optimaliseren. 

3.2.2 Deelnemers opleidingsevaluatie 

We voorzien tijdens de opleiding drie fases voor het beoordelen van de deelnemers: 

• Bij aanvang van de opleiding 

o Door een bevraging en aftoetsen van basiskennis van de deelnemer 

• Tijdens de opleiding 

o Door een bevraging na elke module 

o Na een voldoende kan men volgende module aanvangen 

• Bij beëindigen van opleiding 

o Examen over verworven kennis 

.  

Definitieve leerbeoordeling 

• Een examen wordt afgenomen  

o Waarbij vragen gesteld worden over de verschillende modules heen (meerkeuzevragen, 

relatievragen,…) 

o Een filmpje wordt getoond van realistische situaties, en waarbij de deelnemer advies moet 

geven 

Herkenning na opleiding: 

• Een certificaat wordt uitgereikt bij slagen van opleiding. 

 

3.2.3 Feedback van deelnemers  

De deelnemers zullen tijdens de opleiding en tijdens het uitoefenen van het opdracht de mogelijkheid 
hebben om feedback te geven ter verbetering van de opleiding. 



 

 

 

Deze feedback zullen we om de 6 maanden analyseren. Daarbij zal de feedback afgetoetst worden aan 
volgende criteria: kwaliteit en kwantiteit.  

De belangrijkste bemerkingen zullen dan meegenomen worden om de opleiding te verbeteren. 

 

4. HEA opleiding deelnemers 

4.1 HEA opleidingsdeelnemers “ingangsniveau” 

Afhankelijk van de sector waaruit de deelnemers zullen geselecteerd worden, kan het kennisniveau 
verschillen. Daarom willen we bij aanvang van de opleiding nagaan waar de bestaande kennis niet 
toereikend is en bijkomende opleiding vereist is. Om die reden wordt de opleiding volledig modulair 
opgebouwd. 

Naast de specifieke kennis die tijdens de opleiding worden gegeven, dient de deelnemer ook over 
onderstaande basiskennis te beschikken om aan opleiding te kunnen deelnemen: 

• Daar het opleiding in het Nederlands wordt gegeven is de kennis van die taal noodzakelijk. 

• Daar de opleiding deels wordt gegeven via e-learning, is een basis PC vaardigheid nodig. 

• Omdat het werkterrein van de HEA voeling zal hebben met een kwetsbare doelgroep, zal nagegaan 
worden naar zijn empathische vaardigheden en zijn luisterend vermogen. 

• De HEA dient eveneens over schriftelijke en communicatieve vaardigheden te beschikken, om zo te 
kwetsbare doelgroep te kunnen ondersteunen in zijn contacten met overheden, instanties… (Er 
wordt wel een module voorzien om de specifieke benadering naar de kwetsbare doelgroep toe te 
lichten) 

4.2 HEA opleiding mogelijke deelnemers 

Hieronder een overzicht van de doelgroepen waarbinnen we HEA’s willen benaderen tot het volgen van een 
opleiding.  

Deelnemers Toegevoegde waarde Verwacht aantal deelnemers 
aan HEA opleiding 

Vriendenkring Eandis - 
gepensioneerden 

Uitbouwen competenties en 
vaardigheden betreffende de 
sociale sector om zo zich in te 
zetten voor armoedebestrijding 

25 

Buurtwerkingen, verenigingen 
verbonden met sociale partners 
(vb OCMW’s…) 

Uitbouwen competenties en 
vaardigheden betreffende de 
energiesector om zo meer steun te 
bieden aan de kwetsbare mensen 
in nood 

30 

 

Energiehuizen Uitbouwen competenties en 
vaardigheden betreffende de 
sociale sector om zo zich in te 
zetten voor kwetsbare mensen in 
nood 

10 

Kwetsbare klanten Kennis, vaardigheden en 
competenties verwerven om 
kwetsbare consumenten te 
ondersteunen door middel van hun 
netwerk 

10 



 

 

 

   

 

4.3 HEA deelnemers opleidingsregistratie procedure 

De geïnteresseerde om een opleiding te volgen zullen zich kunnen inschrijven via e-mail. 

Na het kenbaar maken van hun interesse, zullen ze een e-mail ontvangen met een beperkte vragenlijst om 
de basisvoorwaarden tot deelname aan de opleiding af te toetsen. 

Wanneer dit positief geëvalueerd wordt, zullen de kandidaten een uitnodiging ontvangen om zich  in te 
schrijven tot de opleidingssessie. Eveneens zullen de kandidaten toegevoegd worden aan het e-learning 
platform. 

4.4 HEA selectie procedure van kandidaten 

Langs de verschillende kanalen (e-mail, bestaande verenigingen..) kunnen kandidaten zich melden voor de 
opleiding. De volgende stap is dat we aan de hand van een korte vragenlijst, waarbij vooral zal gekeken 
worden naar de motivatie (bereidheid om tijd te investeren, bereidheid tot verplaatsing…) en enkele 
minimum voorwaarden (basis pc-kennis, basis geletterdheid …) van de kandidaten, nagaan of ze in 
aanmerking komen. Wanneer de kandidatuur positief onthaald wordt, zullen we de kandidaten uitnodigen 
voor een opleiding. We willen zo een netwerk van 75 getrainde HEA’s uitbouwen.. 

4.5 HEA deelnemers monitoren 

Onafhankelijk van de specifieke trainingsmethodiek (aanwezigheid of afstandsonderwijs) hebben alle 
kandidaten die zich inschrijven gedurende het Assist traject een account op ‘e-learning’ platform die als  
hulpmiddel wordt gebruikt bij de opleiding. Dit platform maakt het mogelijk om de activiteiten (welke 
pakketten doorlopen werden) van de kandidaten te monitoren, en laat ook toe om het borgen van de kennis 
bij de kandidaten te meten (door bevragingen, taken) en op te volgen. Zo kan de kwaliteit van de gevolgde 
opleiding objectief bewaakt worden door na te gaan of aan de  trainingsindicatoren werd voldaan. 

5. HEA Opleidingspromotie 

5.1 HEA Opleidingspromotie plan 

De Belgische situatie vraagt een specifieke aanpak om de opleiding te promoten, daar er een conflict kan 
ontstaan met de reeds bestaande professionele energiesnoeiers. Hierdoor verkiezen we de opleiding te 
promoten door het benaderen van verenigingen, koepelstructuren, energiehuizen, armoedenetwerken… die 
een band hebben met  de energie- of sociale sector.  

Per doelgroep verkiezen we aan de hand van een presentatie het project bekendheid te geven, met de 
mogelijkheid om direct via e-mail je kandidaat te stellen voor de opleiding. De kandidaat deelnemers worden 
dan opgenomen in een wachtlijst. 

Vanwege de specifieke definitie van de doelgroepen van deelnemers, is het niet nodig om een intensieve 
campagne ter bevordering van training te voeren over het Vlaamse grondgebied. De ervaring met andere 
projecten hebben geleerd dat de doelgerichte aanpak het best werkt voor de Belgische markt.Het 
belangrijkste kanaal voor verspreiding van kennis over trainingen zal direct contact zijn met 
vertegenwoordigers van de sociale- en de energiesector.  

Waar mogelijk zal, de opleiding opgesteld worden voor kwetsbare consumenten, informatie over training 
worden verspreid met behulp van bovenvernoemde communicatiemethoden. 

Some examples of promotional activities are reported below, decide the best mix for your national context 



 

 

 

5.2 HEA opleidingscursus promotie materiaal 

Daar er in België reeds een netwerk van energiesnoeiers actief is, wordt er geopteerd om specifieke 
doelgroepen te benaderen die complementair zijn aan het bestaande netwerk. Hiervoor benaderen we 
verenigingen, koepelstructuren, energiehuizen, armoedenetwerken… die een band hebben met  de energie- 
of sociale sector.  

Deze aanpak vraagt dan ook om een gepersonaliseerde benadering, waarbij telkens gekeken wordt naar 
mogelijke win-wins tussen het ASSIST project en de bestaande netwerken, initiatieven. 

Vertrekkend vanuit een algemene presentatie, toegevoegd in bijlage, aangevuld met specifieke behoeften 
voor de doelgroep worden de opleiding en de werving voor HEA’s gepromoot. 

Er zal daarnaast via de sociale mediakanalen gecommuniceerd worden, waarbij we ook zullen voorzien om 
zich kandidaat te stellen voor de opleiding tot HEA.  
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