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Renovatiecoach 

 
Plaats in de 
organisatie 

Afdeling milieu, natuur, klimaat en energie (MNKE) 

Directe leidinggevende Coördinator milieu, natuur, klimaat en energie 
 

 
Graad C1 Medewerker of D2 Assistent-deskundige 

 
Vakdomein  Renovatie 

 

Functie-
omschrijving 

Het takenpakket van de renovatiecoach omvat onder meer: 

- Je begeleidt particulieren bij de energetische renovatie van hun woning 

- Je bent het centraal aanspreekpunt voor vragen en problemen rond 

energetische renovatie 

- Je gaat op huisbezoek, je maakt een technisch-energetische analyse van de 

woning en geeft advies op maat aan de bouwheer over de uit te voeren werken 

- Je stelt een plan van aanpak voor en geeft advies omtrent de financiering 

- Je begeleidt de bouwheren gedurende het renovatieproces, dit kan omvatten: 

o Je leidt de bouwheren naar aannemers 

o Je helpt offertes opvragen en vergelijken 

o Je volgt de werken op naar timing en kwalitatieve uitvoering 

o Je ondersteunt bij het aanvragen van premies en leningen 

- Je volgt de resultaten van de renovaties op en rapporteert hierover 

- Je werkt mee aan de ontwikkeling van tools en instrumenten om de 

dienstverlening efficiënt te maken 

- Je staat in nauw contact met de lokale besturen en regionale actoren in functie 

van een goede samenwerking, bijvoorbeeld omtrent de bekendmaking en 

toeleiding tot de renovatiebegeleiding 

- Je informeert en betrekt bouwprofessionelen en streeft naar een optimale 

samenwerking 

- Je voert thermografische opnames uit en verwerkt ze. 

- Je volgt de evoluties in het vakdomein op en integreert deze in je werking 

- Je werkt mee aan het bekendmaken van deze ondersteuning en het overtuigen 

van de inwoners 

- Je bent in staat om sensibiliserende acties op te zetten in ons werkgebied. 

- Je bent bereid om te presenteren voor een publiek vanuit je eigen vakkennis en 

ervaring. 

 

 
Kennis 
competenties 
 

In functie van het takenpakket:  
- professionele kennis van het vakdomein energie, zowel op vlak van energie-

efficiëntie als hernieuwbare energie, en in het bijzonder op bouwkundig en 
installatietechnisch vlak 

- basis kennis van de energie-, EPB- of EPC-regelgeving 
- basis kennis MS Office-programma’s 
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Competenties  De focus van de competenties ligt op: 
- analyserend vermogen (1): de essentie van het probleem zien  
- besluitvaardig (1): een besluit nemen na afweging van alle relevantie aspecten 
- communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in 

twee richtingen  
- flexibiliteit (1): adequaat reageren op omstandigheden 
- initiatief (2): zien en grijpen van kansen 
- klantgerichtheid (2): actief meedenken met de klant  
- kwaliteitsgerichtheid (1): hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten 

herstellen  
- planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en 

organiseren 
- resultaatgerichtheid (1): zich inzetten om gestelde doelen te realiseren 
- samenwerken (1): meewerken en anderen informeren 
- zelfstandigheid (2): voor zichzelf doelen stellen en daar inhoud aan geven   

 
 
 


