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Draag bij aan je buurt én aan de natuur:  
word vrijwilliger thermografie bij Stekr! 

 
IGEMO zoekt vrijwilligers in haar strijd  

tegen warmteverlies en voor het klimaat. 
 

 
Een vrijwilliger maakt een thermoscan van een huis. 

 
Stekr zoekt voor de komende winterperiode (2021-2022) vrijwilligers, die energieverliezen in kaart 
willen brengen a.d.h.v. thermografie. Tijdens de wintermaanden zie je via een (infrarode) 
thermoscan in één oogopslag waar een woning (veel) warmte verliest. De resultaten van deze 
thermoscans worden vervolgens aangegrepen om energetische renovaties en ingrepen uit te voeren. 
Het resultaat? Iedereen wint, zowel mens als milieu! 
 
De dienstverlening thermografie van Stekr is actief in Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs-Sint-Amands, 
Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. 
 
 
Wat doet een vrijwilliger thermografie precies? 
 
Met een warmtebeeldcamera ga je op zoek naar energieverliezen bij mensen in jouw straat, wijk of 
gemeente. Na een korte cursus en met de nodige begeleiding sta je paraat om tijdens de 
winterperiode (bij max. 10°C, anders werkt deze technologie niet optimaal) thermografische beelden 
te maken.  
 



Je komt bovendien in een leuk team terecht in je eigen gemeente. Dankzij de hulp van dit 
vrijwilligersteam kan Stekr deze thermoscans gratis aanbieden. 
 
 
Wanneer gaat de thermografie door? 
 
De opleidingen thermografie zullen doorgaan in de maand oktober in jouw (buur)gemeente. De 
eigenlijke thermografische scans vinden plaats van november 2021 tot en met maart 2022. 
 
 
Wie zoeken we? 
 
Jong of oud, student of gepensioneerd, veel of weinig tijd, … Iedereen komt in aanmerking! Opleiding 
en begeleiding worden voorzien.  
 
Ben jij iemand die: 

- Niet graag stil zit en graag nieuwe zaken ontdekt/bijleert? 
- Fan is van een uitdagende winterwandeling? 
- Houdt van sociaal contact met bekenden en onbekenden? 
- De natuur en het klimaat hoog in het vaandel draagt? 

 
Twijfel niet! Registreer je nu als vrijwilliger en help zo je straat, wijk of gemeente duurzamer te 
maken. 
 
 
Ik wil me inschrijven als vrijwilliger! 
 
Evelien Impens, coördinator renovatiecoaching, helpt je graag verder, ook bij vragen of opmerkingen. 
 
Je kan Evelien contacteren: 

- Per mail: info@stekr.be; 
- Per telefoon: +32 15 79 05 42.  
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