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Papillon in een notendop

Co-creatie Samenlevingsopbouw & BSH Home Appliances, met steun van Vlaanderen Circulair en de Vlaamse Overheid



Papillon project strijdt tegen energiearmoede
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Recente prijsstijgingen 

maken factuur nog hoger / 

ontradingstarief (0,368 € / kWh!!)

Oude toestellen zijn 

energieslurpers

Mensen hebben geen budget 

voor energiezuinige 

toestellen

Mensen hebben 

energieschulden

Mensen hebben hoge 

facturen door een hoog 

energieverbruik

Toestellen type C [F] 

verbruiken 3x [5x] meer dan 

A++

Financiële
drempels

Energie

monsters

Energie 
armoede

1/3 van gezinnen in 

energiearmoede hebben 

energieverslindende 

toestellen

120.000 gezinnen in 

Vlaanderen



Papillon – 10 jaar zonder zorgen

We maken energiezuinige toestellen haalbaar voor gezinnen in energiearmoede

• 10-jarig huurcontract, opzegbaar

• service & garantie inbegrepen gedurende 10 jaar

• A++ koelkast, diepvries, combi, wasmachine, droogautomaat, vaatwas

• product-service combinatie / Circulaire Economie

• eerste experiment met 100 toestellen

• start in de ‘Westhoek’ regio (17 gemeenten)

• alle maandelijkse huurprijzen tussen 6 en 8 €

Bosch België Samenlevingsopbouw klant
Ter beschikking verhuur 

Service & garantie

Jaarlijke betaling Maandelijkse huur

Lokaal 

risicofonds



Papillon – voor wie? 

• Doelgroep:

• mensen in energiearmoede

• mensen met energieschulden (beleverd door Fluvius)

• mensen die in aanmerking komen voor energiescan

• … met een oud toestel (15 jaar?) 

• wonend in de Westhoek

• Toeleiding:

• OCMW’s als bevoorrechte partner maar ook andere 

kanalen



Papillon – de pilootfase

• September 2018 : start

• Eind 2018 : alle 100 toestellen kennen een bestemming

• Kleine uitbreiding met 10 toestellen voor OCMW Beerse

• 2019 - 2020: IMPACTMETING

• BEGELEIDING van het gezin op energievlak

• Troef: nieuw instrument voor ocmw, energiesnoeiers, CAW's, 

advocaat-schuldbemiddelaars, begeleidingsdiensten, … om 

mensen direct en concreet te kunnen helpen

• Extra troef: 10 jaar lang contact met en opvolging van gezinnen 

in (energie)armoede – linken met onderzoekswereld



Papillon – de eerste resultaten

Onze huurders 

Koksijde 15

De Panne 14

Ieper 6

Diksmuide 6

Veurne 5

Poperinge 4

Alveringem 3

Zonnebeke 3

Koekelare 2

Langemark-Poelkapelle 2

Nieuwpoort 1

Kortemark 1

Heuvelland 1

Houthulst 0

Mesen 0

Lo-Reninge 0

Vleteren 0

Totaal 63

Private huurwoning 27

Sociale huurwoning 20

Eigenaar 7

SVK 5

Gemeentelijke huurwoning 4

Totaal 63

Alleenstaand 29

Alleenstaande ouder 12

Gezin 12

Koppel 10

Totaal 63



Papillon – de eerste resultaten

De toestellen

Koelen 36

Wassen 33

Drogen 28

Afwassen 7

Totaal 104

1 toestel 31 gezinnen

2 toestellen 26 gezinnen

3 toestellen 3 gezinnen

4 toestellen 3 gezinnen

Totaal 63

OCMW 40

Huurder zelf 19

Folder OCMW 12

Artikel 
huurderskrant

Ijzer en Zee

3

Toelichting 
HAR Ijzer en Zee

1

Mond-aan-mond 
reclame

3

Woonwinkel Habito 2

Vondels 2

Totaal 63

De toeleiders



Papillon – de ontwikkelingsfase

• van gek idee naar projectidee

• van projectidee naar eerste social businessplan (KBS oproep -> 

9-daagse opleiding)

• contact Bosch + kabinet Energie: opname in Vlaamse 

Energielening

• deelname aan call Ashoka en Schneider Electric Foundation –

‘social innovation to tackle fuel poverty’

• selectie + parcours van 6 maand met consultants

• model verder verfijnd en stappenplan naar Europese opschaling

• deuropener

• blikopener

• vertrouwensboost



Papillon – co-creatie tussen sociale organisatie en bedrijf

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Bosch België

• gesterkt door social businessplan in onderhandeling

• leerproces met vallen en opstaan

• geloof in het model en volhouden

• ‘circulaire economie’ als sleutel

• co-creatie : twee partners met elk hun werking, cultuur, 

achtergrond die samen iets willen realiseren

• weten wat je wil en waarom je het wil

• creatief denken : Ugent als juridisch adviseur

• formeel contract voor 10 jaar met exclusiviteitsbeding voor 

België

• ook voor bedrijf een leerproces

• eerste evaluatie op 25/01/2019



Papillon

“De samenwerking met Samenlevingsopbouw ervaren wij als zeer 

open, constructief en doelgericht. Bij het opzetten van een 

dergelijk project moet met zeer veel aspecten rekening worden 

gehouden. Het samen denken heeft ertoe geleid dat in een redelijk 

beperkte tijdspanne het project tot stand kon komen. De 

samenwerking heeft voor de juiste business case gezorgd die 

moet bijdragen tot de verdere ontwikkeling van ons bedrijf in de 

richting van meer circulariteit.”

“Met dit project verzamelen wij kennis over alle mogelijke aspecten 

van een nieuw circulair businessmodel. Het maakt duidelijk 

waaraan we moeten denken tijdens de ontwikkeling van nieuwe 

producten voor circulaire verkoopsmodellen: verbeterde 

repareerbaarheid, langere levensduur, ander materiaalgebruik, 

design voor hergebruik en recyclage, …”. 

Bruno Vermoesen, projectleider BSH Home Appliances



Papillon

Steun vanuit Vlaanderen

Deelname aan call ‘Vlaanderen Circulair’ - circulaire doeners 2018

• selectie

• 100.000 € voor 2018 en 2019

• filmpje en publicatie OVAM 

Steun minister van Energie – korting op huurprijs

• onderhandeling met VEA, kabinet en Fluvius over 

toepassing ‘kortingsbon’

• stapje verder MAAR

• (nog) niet volledig budget

Opname in publicatie SERV en internationale wetenschappelijke 

publicaties



Papillon

Tal van positieve effecten

Voor de doelgroep: 

• Verbeterd 

comfort

• Lager 

energieverbruik

• Meer 

besteedbaar 

budget

• 10 jaar zonder 

zorgen

• Begeleiding op 

vlak van energie

• … 

Voor de overheid

• Aanpak 

energiearmoede 

ook voor 

doelgroep die 

anders moeilijk 

bereikbaar is. 

• Klimaat: minder 

kWh, minder 

CO2, circulaire 

economie

• SDG’s

• …

Voor het bedrijf

• Experiment 

circulaire 

economie

• Nieuwe ‘markt’

• SDG’s

• MVO 

• … 

Voor sociale 

diensten/advocaat-

schuldbemiddelaars

• Nieuw instrument 

in strijd tegen 

energiearmoede

• Nieuw instrument 

om mensen met 

schulden effectief 

te helpen

• … 



Stefan Goemaere

stefan.goemaere@samenlevingsopbouw.be

P + 32 51 24 29 28 | M +32 474 91 96 65

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw

Hoogstraat 98 bus 2 | 8800 Rumbeke

www.samenlevingsopbouwwvl.be


