
 

 

 

Energiecoöperaties ZuidtrAnt en Zonnewind zoeken Freelance renovatiebegeleider  

 

Deeltijds – freelance – regio Antwerpen  (volgens nieuwe regioverdeling) 

Contact: 

Sophie Loots 

ZuidtrAnt cvba 

info@zuidtrant.be 

GSM: 0478790550 

  

VACATURE  

Energiecoöperaties ZuidtrAnt en Zonnewind willen samen de klimaat - en renovatie 

uitdagingen in de regio Antwerpen aanpakken. Omdat wij een aanspreek- en 

vertrouwenspunt willen zijn voor de burgers met vragen rond energie en energiezuinig 

wonen, zijn wij op zoek naar een freelance renovatiebegeleider die onze missie en visie mee 

wil uitdragen. Meer info daarover op www.zuidtrant.be en www.zonnewind.org 

De renovatiebegeleider zal vooral werken volgens de benovatiecoach principes  

(https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/benovatiecoach)  en binnen een gezamenlijk 

opgestelde werkflow. Je krijgt van ons basisgegevens en gaat dan zelf aan de slag met :  

- een woningscan om de mogelijke energiezuinige investeringen in kaart te brengen 

- een gestructureerd advies adhv een stappenplan zodat de klant de juiste volgorde 

van keuzes kan maken  

- informatie over de beschikbare premies en financieringsmogelijkheden en 

afhandeling premieaanvragen na de renovaties.  

- opvragen van offertes voor de gevraagde energierenovaties  

- het vergelijken van de ontvangen offertes en adviseren van de klant om de juiste 

keuze te kunnen maken 

- het controleren en opvolgen van de uitvoering van de werken 

- indien mogelijk : het opmaken van een EPC voor en na de renovaties 

- de nazorg 

Je gebruikt standaard bestekken, opgemaakt door de coöperaties om prijs op te vragen en 

deelt de opvolggegevens van de klanten.  Je gebruikt gezamenlijk opgestelde sjablonen voor 

je adviezen.  

Onze renovatiebegeleiders ontzorgen de mensen optimaal, geven persoonlijk advies op 

maat en helpen hen duurzame en energiezuinige keuzes te maken om hun woning klaar te 

maken om te voldoen aan de toekomstige energienormen.  

 Wij zijn op zoek naar het volgende profiel: 

mailto:info@zuidtrant.be
http://www.zuidtrant.be/
https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/benovatiecoach


 Je hebt (beroeps-)ervaring als architect/ingenieur of gelijkwaardig door ervaring; 

 Je hebt het diploma professionele bachelor in de bouw;  

 EPB en/ of EPC deskundige is een pluspunt;   

 Erkenning als Fluvius Benovatiecoach is een pluspunt;  

 Je hebt een goede kennis van de principes van energiezuinig en duurzaam wonen en 

bouwen; 

 Je bent sociaal vaardig, hebt overtuigingskracht en kan helder communiceren; 

 Je hebt organisatorische vaardigheden, kunt zelfstandig werken en goed schriftelijk 

rapporteren; 

 Je kan flexibel werken en bereid tot avond- en weekendwerk; 

 Je staat achter de principes en de waarden van een energiecoöperatie;  

 Wonen in regio Antwerpen is een pluspunt; 

  

Wij bieden: 

 een overeenkomst freelance medewerker; 

 onmiddellijke indiensttreding; 

 een correcte vergoeding per afgewerkt dossier; 

 technische en administratieve ondersteuning; 

 regelmatige overlegmomenten met teamleider energierenovaties en rest van het 

team  adviseurs; 

 mogelijkheid tot combinatie met andere beroepsactiviteiten; 

 

Praktisch: 

Kandidaten sturen een motivatiebrief en cv tegen 14/05/2021 naar info@zuidtrant.be 
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