
Een kil huis?  
Vocht- en schimmelproblemen?  
Niet evident om dé oorzaak te bepalen.  
Ligt het aan de kwaliteit van de woning?  
Aan een toevallig lek?  
Of aan het verkeerd verwarmen en/of verluchten?  
Vaak is het een combinatie van deze factoren. 
Tijd voor actie met de Woonmeter!

HOE STEL IK DE WOONMETER OP?

1. Verwijder de beschermfolie van de batterij. 

2. Verwijder de beschermfolie aan de voorzijde van de meter. 

3. Schuif de meter in de uitsparing van het paneel en trek de  
 staander achteraan op de meter uit.

INTERESSE? cONTacTEER ONS!

SAAMO provincie Antwerpen vzw 
Project Energie en Woonkwaliteit 
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Aan de slag met  
de Woonmeter

WOONMETER



WOONMETER

Wat is de Woonmeter?

De Woonmeter is een thermo- en hygrometer die  
bewoners helpt om bewust te verluchten en te verwarmen.   
Aan de hand van vier vuistregels kunnen bewoners zelf aan  
de slag. Begeleiding helpt hen op gang en ondersteunt hen.   
De handige afbeeldingen maken de woonmeter écht gebruiks-
vriendelijk, ook voor kortgeschoolden en anderstaligen.

Van meten naar gedragsverandering

bIED bEgELEIDINg aaN EN vERHOOg jE SLaagKaNS

Alvast wat inspiratie:
ff Zet de energiescan in en illustreer een correct gebruik  

van de woonmeter.
ff Toon de besparing aan in een begeleidingsgesprek.
ff Combineer het gebruik van de woonmeter met het noteren van  

meterstanden in een meterboekje, om het energieverbruik beter  
op te volgen. 

ff Gebruik de steekkaarten energie en water om het verbruik van je  
cliënt in te schatten en besparingstips mee te geven.  

ff Meld je cliënt aan voor een vorming van SAAMO. 
ff Verwijs je cliënt door naar een intensief begeleidingstraject door  

SAAMO.
ff Vier je successen!

TROEvEN VAn  
DE WOOnMETEr

Eenvoudig en effectief

Visueel en laagdrempelig

Inzetbaar bij diverse  
begeleidingstrajecten

WaT BErEIk jE MET  
DE WOOnMETEr?

Een gezonder binnenklimaat

Een lagere energiefactuur

Meer comfort

WaaR GEBruIk jE  
DE WOOnMETEr?

Aanpak van energiearmoede 

Budgetteringstrajecten

Woonbegeleiding

Burgemeestersconvenant

klimaatacties

rationeel energieverbruik  
en sensibilisering

...


