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Wil jij inwoners bijstaan in de energetische renovatie van hun woning? 
Dan hebben wij de geknipte job voor jou. 

 

Renovatiecoach 
 

met voltijds contract van onbepaalde duur 

 
Als renovatiecoach help je inwoners van de gemeenten Beerse,  Oud-Turnhout, Turnhout en 

Vosselaar met vragen omtrent energetisch verbouwen en bied je technisch en energetisch 

advies op maat.  

 

Je maakt deel uit van de dienst wonen en energie en zal nauw samenwerken met het team dat 

instaat voor de dienstverlening. In dit team werken 5 consulenten wonen en energie die instaan 

voor de ondersteuning en begeleiding van inwoners met woon- en energievragen. Jij zal het 

team versterken met jouw technische en energetische kennis zodat inwoners het juiste duwtje 

in de rug krijgen om hun woning/appartement energetisch te renoveren.  

 

Regio In Transitie (RIT) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille, 

Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar. Al 20 jaar werken wij intens samen. Het 

samenwerkingsverband coördineert het gezamenlijke beleidswerk van de gemeenten, voert 

projecten uit en biedt zelf ook diensten aan burgers aan. Meer info  

 

Op de website van Regio In Transitie kan je vinden voor welke specifieke producten we inwoners 

ondersteunen:  

 
Binnen ons team word jij de sterkhouder voor: 

• Je bent gemotiveerd om als renovatiecoach inwoners te ondersteunen met vragen die 

betrekking hebben op energetisch renoveren van woningen/appartementen. Je gaat 

op huisbezoek bij potentiële klanten, beantwoordt hun vragen en geeft technisch en 

energetisch advies op maat. Je weet op de juiste manier instrumenten aan te brengen 

die investeringen kunnen stimuleren (zoals Mijn VerbouwPremie, Mijn VerbouwLening 

…), voor verdere ondersteuning en begeleiding bij deze instrumenten kan je warm 

doorverwezen naar de consulenten wonen en energie.  

• Daarnaast zullen er ook collectieve acties opgezet worden om inwoners te 

sensibiliseren en te overtuigen voor energetische renovatiewerken 

• Binnen de dienst wonen en energie ben jij het aanspreekpunt voor technische en 

energetische vragen. Ook de opvolging van tendensen en wijzigende wetgeving is 

belangrijk 

• Je bouwt een netwerk uit met andere organisaties en bouwprofessionals (bv. 

benovatiecoaches en WEB energiescans) die burgers begeleiden en ontzorgen met 

energetische renovatiewerken 

http://www.stadsregioturnhout.be/
https://www.stadsregioturnhout.be/wonenenenergie


 

 

• Onze dienstverlening is volop in ontwikkeling. We verwachten van jou een proactieve 

houding waarbij je mensen niet enkel verder helpt van achter jouw bureau. Samen 

met jouw collega’s werk je hiervoor ideeën uit.  

 
Je bent goed in: 

• Je hebt de nodige technische en energetische kennis (of kan deze op korte termijn 

verwerven) om advies op maat te verlenen aan particulieren.   

• Je bent sociaal ingesteld, hebt inlevingsvermogen en je durft initiatief nemen.  

• Je behandelt dossiers: je werkt correct en nauwgezet, je werkt vlot met software. 

• Je bent een flexibele teamspeler 

Je kan onze collega worden als: 
• Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en 

behaalt eind dit semester je diploma. 

OF 

• Je hebt ten minste twee jaar relevante beroepservaring én slaagt voor een niveau- en 

capaciteitstest.  

• Af en toe avondwerk klinkt als muziek in jouw oren.  

Wat hebben wij voor jou in petto? 
Een warm team dat jou met open armen zal ontvangen en jou met raad en daad bijstaat om te 
groeien in jouw functie als renovatiecoach.  
Een organisatie in volle ontwikkeling die oog heeft voor de ontplooiing van talent. 
 
Een contract van onbepaalde duur op Bv-niveau (B1-B2-B3 lokale besturen) en de aanleg van 
een werfreserve. Je kan relevante werkervaring meenemen. Een 4/5de terwerkstelling is 
bespreekbaar. 
Daarnaast bieden wij een uitstekende vakantieregeling, hospitalisatieverzekering, aanvullende 
pensioenregeling, maaltijdcheques, fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer en je 
krijgt ruime ontwikkelings- en opleidingskansen.  

 
Hoe verloopt de selectieprocedure?  

• Uiterste inschrijfdatum – 11 januari 2023 

• De selectiecommissie kiest ervoor een pre-selectie op basis van cv in te bouwen.  

• Een thuisopdracht gevolgd door een mondeling examen met een jury dat doorgaat op 

?? januari 2023 vanaf 15.00 u.  

• de selectiecommissie kan beslissen de eerste twee gerangschikte kandidaten te 

onderwerpen aan een assessment 

Hebben we een match?  
Stuur je kandidatuur, incl. motivatiebrief, CV en kopie diploma, per e-mail naar 
tin.doms@stadsregioturnhout.be en dit ten laatste 11 januari 2023. 
Kandidaten die in aanmerking komen, zullen worden uitgenodigd voor een mondelinge proef op  
30 januari 2023 (vanaf 16.30 uur).  
 
Twijfel je nog of is er iets onduidelijk? Katleen helpt je graag verder (0495/65 12 00 of via 
katleen.bols@stadsregioturnhout.be. 
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