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1. WERKEN ALS EXPERT ENERGIEPRESTATIES IN HET KORT 

Wil je graag meewerken aan een beter leefmilieu en ervoor zorgen dat in Vlaanderen de vooropgestelde 
doelen omtrent klimaat en energie behaald worden? Dan interesseert deze vacature je zeker!  
 
Als expert energieprestaties van gebouwen voer je een belangrijke handhavingsfunctie uit. Je onderzoekt 
afwijkingen en onregelmatigheden in EPC-certificaten, EPB-aangiftes en specifieke software. Je gaat na of 
de opgelegde EPB-eisen werden gerespecteerd. Indien nodig ga je ook ter plaatse om vaststellingen en 
opmetingen uit te voeren. Aan de hand van de verzamelde informatie, neem je beslissingen en beoordeel 
je eventueel ingediende tegenargumenten en stavingsstukken. Je brengt alle documenten van het dossier 
samen in een dossierbeheersysteem en volgt dit op. 
 
In deze functie ben je een expert ter zake en geef je geregeld informatie en advies over de toepassing van 
EPC- en EPB-regelgeving. Je hebt met stakeholders een goed contact om relevante informatie uit te 
wisselen. Daarnaast zal je op termijn ook een belangrijke rol spelen op het vlak van sensibilisering en 
opleiding. Zo zal je vanuit je expertise een inhoudelijke bijdrage leveren aan opleidingsprogramma’s voor 
belangrijke stakeholders (bv. energiedeskundigen en verslaggevers). Aangezien je terechtkomt in een 
werkveld dat geregeld in verandering is, ontwikkel je jezelf steeds verder als professional. Je volgt studies 
en projecten op, woont opleidingen bij en blijft via vakliteratuur op de hoogte. Op die manier ontwikkel 
je je expertise omtrent wetgeving, op technisch vlak en in de praktijk.  
 
Daarnaast hechten we bij het VEKA veel belang aan de teamgeest en je persoonlijk welzijn. Via allerlei 
teammomenten en acties krijg je als VEKA-medewerker de ruimte om op adem te komen en je collega’s 
nog beter te leren kennen. Verder kan je ook gebruikmaken van het kader rond plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken (telewerken) en flexibele werktijden om tot een goede werk-privébalans te 
komen.  
 
We zijn op zoek naar 4 collega’s, waarvan er 3 zullen focussen op EPC en 1 op de naleving van de EPB-
regelgeving. Lees hieronder meer over het gezochte profiel en hoe de sollicitatieprocedure verloopt. 

2. OVER HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP 

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het 
beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid. Het VEKA heeft 
de ambitie om een geloofwaardige, efficiënt functionerende en slagkrachtige organisatie te zijn die steunt 
op samenwerking en een goede werksfeer. 
 
Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren 
van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar 
een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een 
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kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en 
economische impact. 
 
Het VEKA is opgedeeld in een staf en 3 inhoudelijke clusters. Elke inhoudelijke cluster bestaat uit 3 of 4 
teams. De functie van expert energieprestaties komt terecht in de cluster energie-efficiëntie. 

3. JOUW TAKENPAKKET IN EEN NOTENDOP 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Planning en voorbereiding 
 
Plannen en voorbereiden van de 
controle/audit met als doel er voor te zorgen 
dat de controle/audit efficiënt kan verlopen. 
 

- Bijdragen tot de uitwerking van procedures voor 
de handhaving. 

- Opmaken van lijsten met te controleren 
afwijkingen en onregelmatigheden in het kader van 
deskaudits inzake kwaliteit. 

- Opmaken van de eigen planning. 

- Voorgaande of gelijkaardige dossiers nakijken, 
indien nodig. 

- Inwinnen, verzamelen, verifiëren en verwerken van 
ontbrekende gegevens om de dossiers volledig te 
maken. 

- … 

Uitvoering 
 
(Ter plaatse) uitvoeren van controles/audits 
en analyses met als doel de naleving van de 
geldende (*) normen (reglementeringen, 
wetgeving, jaarrekeningen, 
kwaliteitsstandaarden, …) na te gaan. 
 
(*) opgelegde normen en procedures 
(vastgelegd door wet of door de 
controlerende entiteit) 
 

- Opzoeken van afwijkingen en onregelmatigheden in 
de certificaten via de certificatiesoftware of in de 
EPB-aangifte via de EPB-software, deze onderzoeken 
en interpreteren. 

- Nagaan of bepalingen van bijvoorbeeld het 
inspectieprotocol worden nageleefd. 

- Nagaan of de EPB-eisen werden nageleefd. 
- Ter plaatse de nodige vaststellingen en opmetingen 

doen ten einde zelf een controlecertificaat of een 
controle-aangifte te kunnen opstellen en dit te 
vergelijken met het certificaat/de aangifte 
opgemaakt door de 
energiedeskundige/verslaggever 

- Nagaan van efficiëntie en effectiviteit van 
(handhavings)processen. 

- … 

Rapportering 
 
Samenvatten en vastleggen van de 
bevindingen met als doel de bevoegde 

- Opmaken van een controlecertificaat of 
controleaangifte (voor controles ter plaatse). 
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instanties volgens de geldende richtlijnen te 
informeren en te adviseren om hen in staat te 
stellen de juiste beslissingen te nemen 
OF  
zelf de gepaste maatregelen te nemen indien 
men daar de bevoegdheid voor heeft. 
 

- Objectief en gestructureerd weergeven van 
vaststellingen via deskaudit of van vaststellingen ter 
plaatse in een verslag van vaststelling. 

- Verzamelen van bijkomende informatie nuttig voor 
de rapportering. 

- Opmaken van sjablonen. 
- Voorbereiden van beslissingen. 
- Opmaken van beslissingsbrieven bij de verschillende 

handhavingsprocedures. 
- Meewerken aan de ontwikkeling van een 

dossierbeheersysteem voor het vastleggen en 
verwerken van de vaststellingen. 

- … 

Opvolging 
 
Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de 
vaststellingen in het verslag met als doel bij te 
dragen tot de naleving van reglementeringen, 
normen, … 
 

- Opvolgen of er (tijdig) gereageerd werd op de 
vragen om informatie. 

- Beoordelen van de ingediende (tegen)argumenten 
en stavingsstukken. 

- Nakijken of tijdig gevolg werd gegeven aan de 
sancties, zoals bijvoorbeeld het correct aanpassen 
van het EPC of de EPB-aangifte. 

- Eventueel bijkomende onderzoeken en controles 
uitvoeren. 

- Opvolgen of de opleidings-en examencentra de 
voorwaarden en aanbevelingen volgen. 

- … 

Administratief beheer 
 
Zorgen voor het administratief beheer van het 
eigen dossier volgens de afspraken binnen de 
entiteit met als doel alle relevante gegevens 
i.v.m. de controle/audit samen te hebben en 
informatie hierover snel te kunnen vinden. 
 

- Administratief opvolgen van het dossierverloop. 

- Alle documenten en gegevens van het dossier 
samenbrengen en klasseren. 

- Beheren en actualiseren van het klassement van alle 
dossiers. 

- Ontwikkelen, invullen en updaten van een 
dossierbeheersysteem en andere opvolgingstools 
met de belangrijkste gegevens van de controles. 

- Statistieken opmaken . 

- … 

Communicatie en contacten 
 
Communiceren en informeren over de 
geldende normen, procedures, methodologie, 
aanpak, … met als doel er voor te zorgen dat 
alle actoren correct geïnformeerd zijn en 
gestimuleerd worden de normen na te leven. 
 

- Contacten onderhouden met belanghebbenden, 
administraties, het werkveld, ... met het oog op 
informatie-uitwisseling. 

- Behandelen van vragen van externe klanten over de 
toepassing van de EPC/EPB-regelgeving, specifiek 
over de toegewezen expertisedomeinen. 

- Vragen van energiedeskundigen of verslaggevers 
over hun (controle)dossiers beantwoorden. 
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- Algemene informatievragen inzake het EPC/de 
energieprestatieregelgeving beantwoorden per mail 
en telefoon of gericht doorgegeven aan collega’s. 

- Contacten onderhouden met de 
opleidingsinstellingen met het oog op informatie-
uitwisseling. 

- Voorlichtingsvergaderingen organiseren (voor 
energiedeskundigen, verslaggevers en 
opleidingsinstellingen) en algemene informatie 
geven over de materie aan de energiedeskundigen, 
de verslaggevers en opleidingsinstellingen. 

- Inhoudelijke bijdrage leveren aan 
opleidingsprogramma’s en bijscholingen van 
energiedeskundigen en verslaggevers. 

- Opmaak van toelichtingsdocumenten en 
hulpinstrumenten voor EPC-deskundigen, 
verslaggevers, ... 

- Opmaak van voorbeelden en oefeningen ter 
ondersteuning van lesmateriaal. 

- Gerichte sensibilisering van de energiedeskundigen, 
de verslaggevers en de opleidingsinstellingen (bv. 
via nieuwsbrief of individuele mailing) m.b.t. de 
naleving van de EPC/EPB-regelgeving en het 
inspectieprotocol. 

- … 

Overleg  
 
Samenwerken en overleggen met diverse 
collega’s met als doel een uniforme aanpak 
van het controle-of auditproces te 
garanderen. 
 

- Overleggen over een éénvormige 
dossierafhandeling. 

- Afspraken over de vorm en de inhoud van de 
verslaggeving maken. 

- Streven naar uniformiteit van de aanpak. 

- Deelname aan (regelmatige) interne 
werkvergaderingen. 

- Tijdig doorgeven van relevante informatie aan 
collega’s. 

- Intern bespreken van problemen en aanpak van 
concrete dossiers. 

- Intern bespreken van problemen en opportuniteiten 
m.b.t. de handhavingsprocessen. 

- Als resultaat van het overleg, 
(handhavings)procedures schrijven en verfijnen. 

- Suggereren van toekomstige controles (vanuit een 
vermoeden van onregelmatigheden of eerste 
risicoanalyse). 

- … 
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Kennis m.b.t. het vakgebied 
 
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en 
ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de 
kwaliteit van de uit te voeren opdrachten op 
individueel en afdelingsniveau te 
optimaliseren. 
 

- Opvolgen van evoluties op het werkveld. 

- Inhoudelijke input leveren voor (aanpassingen van) 
het inspectieprotocol of de rekenmethodiek en deze 
aftoetsen met de sector. 

- Inhoudelijke input leveren voor verbeteringen van 
de EPC/EPB-software (inclusief testen). 

- Opvolgen van studies en projecten. 
- Studiedagen bijwonen. 

- Deelnemen aan algemene en gespecialiseerde 
vorming. 

- Lezen van vakliteratuur. 

- Zich op de hoogte houden en ontwikkelen van 
expertise op het vlak van wetgeving, op technisch 
vlak en in de praktijk. 

- Studiewerk verrichten om de recentste evoluties op 
het werkveld en de werkmethoden te kennen. 

- … 

4. WIE BEN JIJ? 

4.1.  DEELNEMINGSVOORWAARDEN  

Op het moment van je sollicitatie beschik je al over: 
 

A. Je hebt één van onderstaande masterdiploma’s: 
• Master in de architectuur 

• Master in de ingenieurswetenschappen – architectuur 
• Master in de ingenieurswetenschappen 
• Master in de industriële wetenschappen 

 
Studeer je ten laatste af in februari 2023? Dan kan je ook al deelnemen aan de selectie! Van zodra je 
je diploma hebt behaald, kan je starten in de job. 

 
OF 
 

B. Je hebt een master in de exacte wetenschappen én je beschikt over minstens 2 jaar ervaring in 
bouw- en/of energiegerelateerde materies. 

 
Indien je niet beschikt over het vereiste diploma, kan je toch deelnemen onder bepaalde voorwaarden: 

• ofwel beschik je over een geldig toegangsbewijs van de VDAB voor deze functie; 
• ofwel heb je een ervaringsbewijs voor deze functie; 
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• ofwel beschik je over bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de Vlaamse 
overheid. 

 
Behaalde jij je diploma in het buitenland? Laat je diploma dan gelijkstellen door NARIC-Vlaanderen om te 
kunnen starten bij de Vlaamse overheid (meer info op http://naricvlaanderen.be). 
 
Behaalde je het vereiste diploma niet in het Nederlands of heb je geen diploma dat overeenkomt met het 
niveau van de functie? (omdat je aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs of ervaringsbewijs). 
Toon dan bij je aanwerving aan dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor 
(www.selor.be). 
 
Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je 
contractueel in dienst bent in een job met:  

• eenzelfde of hogere salarisschaal als de rang van deze openstaande vacature; 
• ofwel een geldelijke loopbaan binnen dezelfde of hogere rang als deze van de openstaande 

vacature. 
 
Meer weten over horizontale mobiliteit? Neem een kijkje op https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-
uitdaging-via-horizontale-mobiliteit of stel je vraag aan de selectieverantwoordelijke Tom Bonnewyn.  
 
Opgelet! Ook als je via deze weg solliciteert, moet je beschikken over het vereiste diploma en/of 
werkervaring. 
 
Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de 
selectieverantwoordelijke (Tom Bonnewyn – tom.bonnewyn@vlaanderen.be – 0471 63 06 93). 
 

4.2.  JE COMPETENTIES 

Voor de functie van expert energieprestaties (van gebouwen) heb je onderstaande persoonsgebonden 
competenties nodig. Deze worden getest gedurende de selectieprocedure. Bij punt 6. Selectieprocedure 
kan je terugvinden in welke fase deze competenties getest worden.  
 

• Verantwoordelijkheid nemen: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 
normen van de organisatie (niveau 2) 

 
• Assertiviteit: je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de 

omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 2) 
 
• Analyseren: je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar 

aanvullende relevante informatie (niveau 2) 
 
• Oordeelsvorming: je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een 

afweging van relevante criteria (niveau 2) 

http://naricvlaanderen.be/
http://www.selor.be/
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit
https://www.vlaanderen.be/intern/nieuwe-uitdaging-via-horizontale-mobiliteit
mailto:tom.bonnewyn@vlaanderen.be
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• Klantgerichtheid: je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 

binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 
 
• Plannen & organiseren: je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige 

acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 
 

Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 
 

4.3.  KENNIS EN VAARDIGHEDEN VAN EEN EXPERT ENERGIEPRESTATIES 

• Je hebt een goede kennis van bouwfysica. 
• Je hebt een goede kennis van technische installaties. 
• Je hebt een goede kennis van de berekening van energieprestaties in gebouwen. 

 

4.4.  PLUSPUNTEN 

Onderstaande vaardigheden/kennis beschouwen wij als pluspunten als jij deze al vanaf de start bezit, 
indien je dit nog niet hebt zal je dit later on the job verwerven.  
 

• Je hebt ervaring met handhavingsdossiers of als een energiegerelateerde bouwprofessional 
(energie-adviseur, architect, energiedeskundige, verslaggever, …). 

• Je hebt kennis van  
o de EPC- en EPB-regelgeving en/of 
o de EPC- en EPB-software en/of 
o de berekeningsmethodieken en/of de inspectieprotocollen voor de verschillende types 

gebouwen. 
• Je hebt kennis van het Vlaams energiebeleid en van het werkdomein van het Vlaams Energie- en 

Klimaatagentschap. 
 

4.5.  BIJKOMENDE VERWACHTINGEN 

Het aanvaarden van deze functie als expert energieprestaties (van gebouwen) betekent dat je deze job 
niet kan combineren met het uitoefenen van de functie van energiedeskundige / verslaggever of een 
functie aan een erkende opleidings-, vormings- of exameninstelling in het kader van de EPC- en EPB-
regelgeving. 
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
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4.6.  TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

• Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
• Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
• Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 

5. WAT BIEDEN WE JOU? 

• Je komt terecht in een organisatie waar je een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Samen 
anticiperen we op evoluties en behoeften die actueel zijn in de samenleving. 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.  
• Je krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. Er zijn verschillende factoren die het 

salaris bepalen, jouw individuele situatie heeft ook invloed. Je kan alvast een kijkje nemen op onze 
salarissimulator en onderstaande informatie gebruiken: 

o niveau van de functie: A 
o graad: adjunct van de directeur 
o salarisschaal: A111 

• De manager kan ervoor kiezen om ook je relevante beroepservaring mee te nemen in de 
berekening van je salaris. Zowel ervaring in de privé als in de openbare sector komen hiervoor in 
aanmerking.  

• Jouw aanbod van extralegale voordelen: 
o Maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag waarvan €5,91 wordt betaald door de werkgever 

en €1,09 door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettoloon) 
o Professionele kinderopvang tijdens de schoolvakanties in de hoofdkantoren (Brussel, 

Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) voor kinderen tussen 3 en 14 
jaar 

o Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-
werkverkeer. Je hebt de keuze uit verschillende flexibele vervoersformules, of een 
combinatie, waarbij de Vlaamse overheid de meest duurzame verplaatsingen het meest 
stimuleert.  

o Mogelijkheid tot het leasen van een bedrijfsfiets 
o Hospitalisatieverzekering 
o Aanvullend pensioen 

• Je kan verschillende bijscholingen, vormingen of opleidingen volgen binnen de Vlaamse overheid. 
Daarnaast kan je zelf aan de slag om jouw loopbaan onder de loep te nemen, hiervoor reiken we 
verschillende tools aan.  

• Wij hechten veel belang aan de werk- privébalans van onze werknemers. Je krijgt 35 dagen 
vakantie per jaar en bovendien kan je in alle rust genieten van de eindejaarsfeesten want je bent 
vrij tussen kerstdag en Nieuwjaar! 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
https://overheid.vlaanderen.be/personeel/verloning-en-voordelen/hospitalisatieverzekering
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• Je activiteit bepaalt je werkplek. Bij de meeste functies kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit 
of op een satellietkantoor werken, binnen het afsprakenkader hybride werken van het VEKA. 

• Je inwerkperiode bestaat uit 6 maanden.  
• Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Bekijk zeker de bijkomende informatie in de voetnoot1.  

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen 

6. SELECTIEPROCEDURE 

Door onvoorziene omstandigheden kan het mogelijk zijn dat we de timing en/of aard van de selectie 
onverwacht zullen aanpassen. Als dat het geval is, brengen we je tijdig op de hoogte 
 
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je hiervoor geschikt wordt 
bevonden, kan je later deelnemen aan een bevorderingsfunctie of een functie via de horizontale mobiliteit. 
 

6.1.  MODULE 1: EERSTE SCREENING   

6.1.1. Cv-screening 

Aan de hand van jouw sollicitatieformulier (en een kopie van je diploma) gaan we na of je voldoet aan 
de deelnemingsvoorwaarden (zie punt 4.1 deelnemingsvoorwaarden). 
 
Voldoe je aan de deelnemingsvoorwaarden? Dan kan je meedoen aan het vervolg van de 
selectieprocedure. 
 
In dit geval krijg je nadien computergestuurde testen doorgestuurd. 
 

6.1.2. Voorselectie op basis van 2 computergestuurde testen 

In deze tweede selectiefase beoordeelt een selectieverantwoordelijke je kandidatuur op volgende criteria: 
o eerste toetsing van je redeneervermogen 
o eerste toetsing van je inzetbaarheid 

 

 
1Als je solliciteert via horizontale mobiliteit moet je binnen de drie maanden na de selectiebeslissing starten in je nieuwe job.  

Je behoudt minimaal de werkervaring die al werd gevaloriseerd. Het is mogelijk dat er nog extra werkervaring wordt 

gevaloriseerd. 

Deze selectieprocedure valt onder het objectief wervingssysteem. Dit betekent voor jou dat wanneer je een geschikte 

eindbeoordeling krijgt, je in de toekomst mee kan doen aan bevorderingsfuncties of functies via horizontale mobiliteit.  

http://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen
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Dit gebeurt aan de hand van twee computergestuurde testen. Je krijgt 5 dagen de tijd om deze 
computergestuurde testen online in te vullen. 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie op het geheel van alle criteria minstens 50% behaalt, kan 
deelnemen aan de volgende module. 
 
Voldoe je aan de minimumscore op de computergestuurde testen? Dan word je op korte termijn 
uitgenodigd voor module 2 (screening competenties). 
 

6.2.  MODULE 2: SCREENING COMPETENTIES 

Tijdens het competentiegericht interview, met persoonlijkheidsvragenlijst2 en een testresultaat uit de 
voorselectie, worden volgende competenties bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 2) 
• Assertiviteit (niveau 2) 
• Analyseren (niveau 2) 
• Oordeelsvorming (niveau 2) 
• Klantgerichtheid (niveau 2) 
• Plannen en organiseren (niveau 1) 

 
Een selectieverantwoordelijke neemt deze screening af. Deze module vindt plaats via ons digitaal platform 
Microsoft Teams. 
 
Deze module is eliminerend. Je kandidatuur krijgt een positieve of negatieve beoordeling. Enkel wie een 
positieve beoordeling krijgt, gaat door naar de volgende module. 
 
Indien je slaagt op de computergestuurde testen, wordt je gesprek idealiter de week nadien ingepland. 
 

6.3.  MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Tijdens een jurygesprek, met case3 en een testresultaat uit de voorselectie, beoordelen de 
selectieverantwoordelijke en collega’s van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 

 
2 Het afleggen van de persoonlijkheidsvragenlijst gebeurt bij het afleggen van de twee computergestuurde testen tijdens de voorselectie. Enkel tijdens module 2 wordt 
er met het resultaat van de persoonlijkheidsvragenlijst rekening gehouden. 
3 Het afleggen van de case gebeurt in voorbereiding van het module 3-gesprek. De case zal je via e-mail bezorgd worden en stuur je nadien via e-mail terug. Het 
uitwerken van de case zal tijdsgebonden zijn.  
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Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel of Gent (of via ons digitaal platform Microsoft Teams). 
 
Je ontvangt een eindresultaat (“geslaagd” of “niet geslaagd”) op basis van het totaalbeeld uit module 2 en 
3. De lijnmanager beslist wie de functie zal opnemen. 
 
Wie slaagt, maar nu niet wordt gekozen, wordt opgenomen in de wervingsreserve. 
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. Zie redelijke aanpassingen [hyperlink verderop in het SR nog toevoegen] 
 

6.4.  NIET NODELOOS HERTESTEN 

Heb je reeds in de voorbije zeven jaar een vergelijkbare test en/of een positieve competentiescreening 
binnen de Vlaamse overheid afgelegd, dan kan je gebruik maken van het principe van niet nodeloos 
hertesten. Je kiest er zelf voor of je de testen en/of competentiescreening wilt hergebruiken, het is geen 
verplichting.  
 
Wens je hier gebruik van te maken, voeg dan bij je sollicitatie het rapport van de eerder afgelegde 
test(en) en/of competentiescreening toe. Let wel, het is nog altijd de selector en de lijnmanager die 
beslissen of dit toegepast kan worden in de selectieprocedure. Bij deze beslissing wordt er rekening 
gehouden met de gelijkwaardigheid van de testen, het verschil in de competenties, de vergelijkbaarheid 
tussen kandidaten, … 

7. HOE SOLLICITEER JE? 

Solliciteer ten laatste op 12 december 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
 

• Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de 
selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.  

• Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je 
sollicitatie een kopie.  

• Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest van jouw statuut als student en 
wanneer je het gevraagde diploma kan behalen. Dit attest kan je opvragen bij je 
onderwijsinstelling.  

 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel. 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
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Je sollicitatie is enkel geldig als  je het online sollicitatieformulier ten laatste op 12 december 2022 én in 
het Nederlands hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma/toegangsbewijs/attest). Voor 
papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs. 

8. HEB JE REDELIJKE AANPASSINGEN NODIG?  

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en 
vaardigheden los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? 
Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in het selectieproces.  
 
We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je 
de baan? Dan voorzien wij ondersteunende maatregelen zodat jij jouw job kan uitvoeren. 
 
Indien je ten gevolge van een handicap gebruik wenst te maken van aanpassingen om te kunnen 
deelnemen aan deze selectieprocedure, moet je dit in het sollicitatieformulier aangeven. De 
selectieverantwoordelijke zal dan contact met jou opnemen om verdere afspraken te maken. 

9. NOG VRAGEN? 

Heb je nog een vraag over de functie? Neem dan contact op met:  
 
Sigrid De Coninck 
Teamcoördinator van team Kwaliteit en ondersteuning van de Cluster Energie-efficiëntie 
sigrid.deconinck@vlaanderen.be 
02 553 46 89 

 
Heb je nog een vraag over de selectieprocedure? Neem dan contact op met:  
 

Tom Bonnewyn 
Selectieverantwoordelijke 
tom.bonnewyn@vlaanderen.be 
0471 63 06 93 

 
  

mailto:sigrid.deconinck@vlaanderen.be
mailto:tom.bonnewyn@vlaanderen.be
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10. FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze selectieprocedure afgerond is tegen eind december 2022. 
 
Na het ontvangen van je eindresultaat (geslaagd/niet geslaagd) kan je feedback opvragen. Stuur een e-
mail naar werkenvoor@vlaanderen.be en vermeld “expert energieprestaties (van gebouwen) 8467”. 

11. RESERVE EN GELDIGHEID 

Wanneer er opnieuw een vacature is voor deze functie, zal de entiteit geen volledige nieuwe 
sollicitatieprocedure organiseren, maar de kandidaten uit de wervingsreserve contacteren. Als je dus 
slaagt voor deze selectieprocedure, maar de functie nu niet opneemt of aangeboden wordt, dan kun je in 
de toekomst nog gecontacteerd worden voor deze functie om te bespreken of je nog geïnteresseerd bent 
om aan de slag te gaan in de functie van expert energieprestaties (van gebouwen). 
 

Naar aanleiding van deze selectie leggen we een wervingsreserve (zonder rangschikking) aan voor de 

functie van expert energieprestaties (van gebouwen) bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Een 

wervingsreserve is een lijst met personen die via de selectieprocedure geslaagd zijn voor deze functie. 

 

Deze reserve is voor 1 jaar geldig en dit vanaf het einde van de selectieprocedure. In deze periode kan het 

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap je een concreet aanbod doen. De reserve wordt verlengd indien 

gewenst door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. 

 

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 

een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 

aan bod kunnen komen.  

 

Je kan via deze werfreserve ook een contract van bepaalde duur aangeboden krijgen voor de functie van 

expert energieprestaties (van gebouwen). Je blijft in dat geval wel gewoon staan op de lijst.  

 

Nam je als student deel aan deze selectieprocedure? Bezorg dan ten laatste tegen de datum waarop je in 

dienst komt een kopie van je behaalde diploma naar werkenvoor@vlaanderen.be. 

 

Accepteerde je een aanbod, maar verander je nadien van mening en kom je toch niet in dienst? Dan 

verlies je je plaats in de werfreserve. 

mailto:werkenvoor@vlaanderen.be
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be

