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1. Profiel van de Home Energy Advisor 
(energieadviseur voor de woning) 

1.1 Een eerste identikit  

Een initiële identikit van de HEA werd opgesteld als vertrekpunt voor de definitie van het 

HEA-profiel en de opleiding, en als eerste kader en 'gids' voor de analyse van de nationale 

contexten en de interviews met geselecteerde betrokkenen. 

ASSIST stelt de ontwikkeling en valorisatie voor van een innovatief professioneel profiel, 

de Home Energy Advisor (HEA, energieadviseur voor de woning), die in energie-, sociale 

en institutionele organisaties kan werken, maar ook voor privéactoren op de 

energiemarkt, zoals energiebedrijven.  

De eerste identikit definieert de HEA als een adviseur die directe contacten heeft met de 

doelgroep (kwetsbare afnemers), om kwetsbare en meer specifiek energiearme afnemers 

ondersteuning te bieden inzake energie-efficiëntie. De HEA levert hen eenvoudige, 

volledige en praktische informatie, ondersteuning en adviezen om hun gedrag als 

energieverbruikers te verbeteren en hun toegang tot financiële 

steunmaatregelen/incentives te 

vergemakkelijken.  

Hoewel de werkcontexten van elkaar 

verschillen, heeft de HEA drie belangrijke rollen 

en activiteiten:  

 analyse van het energiegedrag; 

 ondersteuning en scan van het 

energiegedrag;  

 advies aan en communicatie met 

afnemers. 

De identificatie van deze eerste 'clusters van 

macroactiviteiten' diende als leidraad voor de 

definitie van het profiel en het aansluitende kader en de richtlijnen voor het onderzoek (in 

de literatuur en op het terrein). De in deze grote clusters geïdentificeerde activiteiten (en 

subactiviteiten) werden vervolgens met competentievereisten gecorreleerd. 

  

1.2 Professioneel profiel van de HEA  
De werkzaamheden in het project ASSIST hebben het mogelijk gemaakt het eerste portret 

aan te passen, te specificeren en te detailleren, en het te 'vertalen' in termen van aan de 

verschillende werkcontexten gerelateerde specifieke rollen, activiteiten en competenties. 

Het HEA-kwalificatieschema beschrijft de kenmerken van de functie en de competenties: 
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 Profiel in termen van:  

▪ rollen en werkcontexten van de 

HEA;  

▪ activiteiten en subactiviteiten van 

de HEA; 

▪ kennis, vaardigheden en 

competenties van de HEA; 

 opleidingsprogramma: 

leeruitkomsten en modules, 

gedefinieerd volgens de 

competenties die de activiteiten van de HEA in de verschillende werkcontexten en 

rollen vereisen.  

Er dient benadrukt dat het in dit document beschreven kwalificatieschema het 

algemene gemeenschappelijke kader is dat de partners zullen aanpassen aan hun 

nationale context en aan de in het land geïmplementeerde ASSIST-strategie voor de 

opleiding, netwerking en actie van de HEA's. 

1.2.1 Beroepen en werkcontexten van de HEA 

Het HEA-kwalificatieschema beschrijft het beroep van de HEA volgens de definitie van het 

Europese kader van ESCO: “an occupation is a grouping of jobs involving similar tasks 

and which require a similar '“skills set”. Occupations should not be confused with jobs or 

job titles. While a job is bound to a specific work context and executed by one person, 

occupations group jobs by common characteristics”. (“Een beroep is een groepering van 

banen met soortgelijke taken die een soortgelijk 'vaardighedenpakket' vereisen. Men mag 

beroepen niet verwarren met banen of functietitels. Terwijl een baan aan een specifieke 

werkcontext gebonden is en door één persoon wordt uitgevoerd, groeperen beroepen 

banen volgens gemeenschappelijke kenmerken.”)  

In alle landen hebben literatuur- en veldonderzoek bevestigd dat de invoering van het 

HEA-profiel kan bijdragen tot de aanpak van energiearmoede en de belangrijkste 

hindernissen op de energiemarkt waarmee kwetsbare afnemers worden geconfronteerd. 

Dit wordt door de betrokkenen 'als waar beschouwd', vooral indien de HEA wordt gezien 

als een 'ondersteunende / faciliterende / bemiddelende rol', waarbij ook de zeer hoge 

barrière van het gebrek aan vertrouwen en de culturele benadering in aanmerking worden 

genomen. Deze punten zijn met wisselend gewicht in de partnerlanden naar voren 

gekomen, consistent met de benadering van en de 'maturiteit' inzake energiearmoede.  

In geen enkel land van ASSIST bestaat er in de regionale en nationale kwalificatiekaders 

een professionele rol die met deze van HEA vergelijkbaar is, op twee uitzonderingen na: 

België (in het Vlaamse kwalificatiekader, het Energiedecreet) en het Verenigd Koninkrijk 

(er bestaan veel verschillende profielen die met dat van HEA vergelijkbaar zijn en ze 

worden ook in termen van de KQF-niveaus en werkcontexten gedefinieerd en 

gedetailleerd). Alle partnerlanden hebben echter proefprogramma's uitgevoerd en binnen 
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ASSIST geanalyseerd die op vergelijkbare profielen focussen om de geleerde lessen te 

benutten en om: 

▪ Het profiel beter op te stellen in termen van het bereik/potentieel van het 'beroep' en 

van de verwachte impact/bijdrage; 

▪ De bestaande middelen (leren, werken enz.) te valoriseren. 

De analyses van de proefprojecten hebben de potentiële rol van de HEA als 

bemiddelaar of facilitator in een multiprofessioneel team bevestigd. Bovendien 

is het potentieel van de HEA naar voren gekomen in een ruimere inspanning voor de 

herkwalificatie van gebouwen, als ondersteuning voor de gebouwbeheerder (zowel in de 

energieaudit als in de 'relationele' rollen). HEA is geen 'uniek' professioneel profiel 

en kan bijgevolg niet rechtstreeks in een regionaal/nationaal kwalificatiekader 

worden geïntegreerd.  

Uit de nationale onderzoeken (en het vergelijkende onderzoek) is ook duidelijk gebleken 

dat:  

▪ De rol van HEA als een 'beroep' moet worden gezien (in de termen van ESCO, 

zoals al vermeld)  

▪ De HEA geen 'autonoom' professioneel profiel is maar een ondersteunende rol in de 

consumentenzorg, de sociale diensten en andere werkcontexten;  

▪ De rol van de HEA kan worden ingevuld door sommige bestaande 

professionele profielen (sociaal assistent of ambtenaar of adviseur van een 

consumentenvereniging).  

Zoals geanticipeerd kan de HEA verschillende en 

'integrerende' potentiële beroepen uitoefenen in 

diverse werkcontexten. De drie belangrijkste 

contexten die het project heeft geïdentificeerd 

(energie, sociaal, institutioneel) zijn bevestigd door 

de betrokken actoren, die ze als volgt verder 

hebben gedetailleerd:  

1. De energiesector, met betrekking tot 

representatieve organisaties, overheden, 

energieagentschappen, energiedienstbedrijven, 

energieconsultants en nutsbedrijven in de 

energie. Dezelfde marktactoren kunnen een 

'subsector' vertegenwoordigen – nutsbedrijven, distributienetbeheerders en 

energiebedrijven in het algemeen die belangstelling kunnen hebben vanuit een 

perspectief van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' en/of om hun diensten 

aan de afnemers door middel van de inzet van een HEA te verbeteren en/of om hun 

medewerkers in het netwerk van de klantenzorg op te leiden. HEA-specifieke 

beroepen in de 'energiesector' zijn meer bepaald: contactcentra; 
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energieagentschappen; individuele professionals (ingenieurs/andere technische 

beroepen in de energiesector). 

2. De sociale sector, met betrekking tot zeer gediversifieerde contexten en 

organisaties zoals: de tertiaire sector, sociale departementen en diensten, 

consumentenverenigingen, sociale organisaties en caritatieve instellingen (Rode 

Kruis, Caritas enz.), woningcorporaties. De relevantste HEA-specifieke beroepen in de 

'sociale sector' zijn: sociale diensten; consumentenverenigingen; tertiaire sector; 

sociale huisvesting en gebruikers (waar de HEA als een gelijke onder gelijken werkt). 

3. De instellingen, met betrekking tot lokale/regionale sociale diensten, 

gezondheidsdiensten, milieu-educatie, energie-overheden en institutionele 

energieagentschappen. Twee grote 'institutionele' HEA-contexten blijken vooral 

relevant: Openbare energieagentschappen, contactcentra, diensten, ... die verband 

houden met het energiebeleid en energie-incentives; Gemeentelijke technische 

diensten. 

Voor alle beroepen en werkcontexten: 

 problemen om de doelgroep van kwetsbare afnemers te bereiken. In de 'sociale' 

werkcontexten kan men hen gemakkelijker bereiken maar is het moeilijker om de 

juiste technische vaardigheden te ontwikkelen om hen ten volle te informeren en te 

ondersteunen. Dit maakt de peer-to-peer dimensie zeer uitdagend. De context van 

de sociale huisvesting is potentieel het meest geschikt; 

 noodzaak van een duidelijk onderscheid tussen de ondersteuning van 

energiebesparing tegenover energie-efficiëntie. De HEA kan het bewustzijn, de 

ontwikkeling van competenties en de betrokkenheid /empowerment van de 

gebruikers voor een energiezuinig gedrag ondersteunen, maar de ondersteuning 

van energie-efficiëntie vereist de meer complexe technische vaardigheden van 

(bestaande) energieadviseurs, samen met meer 'diepgaande' (en duurdere en meer 

complexe) ingrepen op het gebouw in zijn geheel.  

Deze laatste overwegingen bevestigen dat het nuttig is de HEA te zien als een lid van een 

uitgebreid professioneel team en de werkcontext van de HEA als 'uitgebreid' te 

beschouwen, waarbij de HEA met andere professionals (bv. de gebouwbeheerder, de 

contactcentra voor energie enz.) samenwerkt of hen ondersteunt. 

1.2.2 Activiteiten en competenties van de HEA 

De belangrijkste activiteiten van de HEA zijn in drie grote domeinen gegroepeerd:  

 analyse van het energiegedrag; 

 energiescan en ondersteuning van energiebesparing; 

 communicatie met en advies aan afnemers. 

De drie activiteitsdomeinen zijn bevestigd door nationaal onderzoek (in de literatuur en op 

het terrein), dat ook de relevante subactiviteiten en de relevante vaardigheden en 
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competenties heeft gedetailleerd. De onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van 

alle gegevens die het nationale rapport heeft verzameld in termen van de activiteiten (en 

subactiviteiten) en competenties (kennis, vaardigheden en competenties) van de HEA in 

de drie belangrijkste actiedomeinen van de HEA.  

De competenties van de HEA zijn ingedeeld volgens een modulair systeem, gecorreleerd 

met de activiteiten, om zowel een gemeenschappelijk schema als de nationale diversiteit 

te valoriseren. De indeling en weging van de subactiviteiten varieert afhankelijk van 

de verschillende werkcontexten (energie versus sociaal versus institutioneel) en van de 

verschillende partnerlanden. De modulaire benadering die werd gebruikt om de 

activiteiten en subactiviteiten van de HEA en de gerelateerde competenties te identificeren 

en te beschrijven, vormt het conceptuele en operationele frame voor de definitie van de 

opleiding, de netwerking en de actieprocessen op het terrein van de HEA.  
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Activiteiten Kennis, vaardigheden en competenties  
A
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 De eventuele kwetsbaarheid en haar belangrijkste 
drijfkrachten/dimensies identificeren 

 De informatie aan het doelpubliek aanpassen 

 Informatie verzamelen (vragenlijsten, interviews, 
observatie, gegevensonderzoek...) 

 De punten van energieverbruik in het 
huishouden/de gezinsunit identificeren 

 De elektrische huishoudtoestellen analyseren 

 Toeleveringscontracten verzamelen - de 
brandstofkosten van het huishouden interpreteren 

 De verbruiksgeschiedenis en de 
gewone/buitengewone onderhoudsinterventies 
analyseren 

 De gewoonten en de bijzondere behoeften 
analyseren (bv. biotechnologie) 

Technische kennis van de sector, in het bijzonder met betrekking 
tot: 

 energiesysteem en markt 

 retailsysteem 

 huishoudelijk energieverbruik 

 energiefacturen en tariefstructuren 

 op de markt beschikbare diensten 

 oplossingen voor hernieuwbare energie, kosten en 
subsidiëring (basisbegrippen) 

Technische kennis van het sociale systeem, in het bijzonder met 
betrekking tot: 

 structuur en diensten van het systeem 

 dimensies en kenmerken van de kwetsbaarheid 

 brandstofarmoede (oorzaken/gevolgen en beleidslijnen/acties) 

 Vermogen om de werkcontext te analyseren 

 Vermogen om te observeren, te meten, te analyseren en te 
synthetiseren 

 Vermogen om zich aan situaties aan te passen 

 Communicatie- en relatievaardigheden en -competenties  
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 Het energiegebruik en de energie-efficiëntie van 
een huishouden meten 

 Systemen voor efficiëntie/correct gebruik 
identificeren 

 Een 'vereenvoudigde energiescan' uitvoeren 

 Interessante contacten en een bronnenlijst leveren 

 Een pakket/tools voor energiebesparing toepassen 
om het energieverbruik te monitoren/optimaliseren 

 Energiefacturen en betaalopties analyseren 

 Ondersteuning van energiebesparend gedrag, 
zoals: ‘gedragstips' voor het verlagen van het 
energieverbruik 

 Tarieven vergelijken, van tarief veranderen en/of 
over energiecontracten adviseren 

 Economische incentivemechanismen identificeren + 
verzoeken indienen 

 Vermogen om de relevante energietoepassingen te 
classificeren en aan te stippen 

 Vaardigheden in de analyse van het energieverbruik 

 Vermogen om de vereenvoudigde energiescan uit te voeren 

 Vermogen om energiebesparingen en efficiëntieverbeteringen 
te berekenen 

 Competenties in verband met een 'functionele analyse' met 
het oog op de consumententypologie  

 Competenties in het voorstellen van mogelijkheden om de 
energie-efficiëntie te verbeteren 

 Kennis en vaardigheden in verband met de identificatie van en 
de toegang tot subsidiëringsmogelijkheden (incentives, 
premies...) 
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  Advies over algemene energie-informatie en over 
specifieke vragen 

  Advies over het correcte gebruik van systemen 

  Informatie over manieren om gas en elektriciteit te 
betalen  

  Tips en gedrag voor energiebesparing 
communiceren 

  Gepersonaliseerde rapporten en/of 'Richtlijnen voor 
energie in het gezin' voorbereiden 

  Rechtstreekse interactie bevorderen 

  De vorming van aankoopgroepen steunen 

  Bijeenkomsten/workshops organiseren 

  Gidsen/brochures produceren 

  Informatiemateriaal, presentaties en andere 
communicatietools voorbereiden 

  Een effectieve interactie tussen de betrokkenen 
valoriseren 

 Communicatievaardigheden en -competenties (mondeling, 
luisterend en schriftelijk) 

 Communicatie met technisch en niet-technisch personeel 

 Planning en organisatie van evenementen 

 Kennis van aankoopgroepen 

 Empathie 

 Open, toegankelijke persoonlijkheid 

 Sociale intelligentie 

 Communicatievaardigheden en -competenties (ook schriftelijk, 
via telefoon en ICT).  

 Schrijfvaardigheden (presentaties...)  

 Relatievaardigheden (empathie, effectieve communicatie,...) 

 Competenties in het voorstellen van mogelijkheden om de 
energie-efficiëntie te verbeteren 
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2. Opleiding 'Home Energy Advisor' 
(energieadviseur voor de woning) 

Alle voor de HEA relevante werkcontexten en rollen vereisen de definitie, de levering en 

de doorlopende update van effectieve opleidingsprogramma's. Op basis van de vereisten 

voor de HEA heeft ASSIST een modulair programma ontwikkeld dat het volgende 

garandeert:  

 een gemeenschappelijk professioneel en opleidingskader voor de EU (ook met 

betrekking tot de erkenning van de competenties, ecvets, professionele mobiliteit 

enz.); 

 een aanpassing aan de nationale omstandigheden van de HEA: 

achtergrond/instapniveau (werkzoekende, kwetsbare afnemer, sociaal werker, 

helpdeskoperator enz.); werkcontexten (sociale diensten, helpdesks, sociale 

huisvesting enz.). 

In elk land zullen 75 HEA's worden opgeleid (behalve in het Verenigd Koninkrijk, 

waar 6 HEA's zullen worden opgeleid). De mix van deelnemers aan de opleiding, de 

toekomstige HEA's, zal van land tot land verschillen volgens de typologie van de 

doelpersonen (in termen van instapniveau en potentiële beroepscontext) en de relatieve 

aantallen. 

De nationale richtlijnen voor de opleiding (D3.2) zullen de specifieke mix van doelpersonen 

en de opleidingsprogramma's beschrijven, met inbegrip van de methodologische keuzes 

(bv. afstands- versus aanwezigheidsonderwijs) en de operationele keuzes (bv. acties voor 

de betrokkenheid van de doelpersonen). Hoewel de opleidingsstrategie van land tot land 

kan variëren, afhankelijk van het type HEA, dient benadrukt dat in elk land ook kwetsbare 

afnemers aan de HEA-opleiding van ASSIST zullen deelnemen, om methodologieën voor 

een ondersteunende werking 'tussen gelijken' te activeren. Aangezien de kwetsbare 

afnemers die de HEA-opleiding zullen volgen werkloze professionals, mensen uit gezinnen 

in de sociale huisvesting, vrijwilligers enz. kunnen zijn, zullen hun instapniveau en hun 

opleidingsbehoeften sterk verschillen. Daarom wordt de opleiding van ASSIST voor de 

kwetsbare afnemers volgens de algemene strategie van het land gedefinieerd, waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

verschillende 'typologieën' van kwetsbare 

afnemers in de verschillende landen (en 

binnen hetzelfde land). 

Vertrekkend van de analyse van de rollen, 

activiteiten van de HEA, verzameld in drie 

hoofddomeinen (analyse, scan, 

communicatie), is een modulair systeem van 

leeruitkomsten en opleidingsmodules 

gedefinieerd.  
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Consistent met de drie activiteiten worden drie grote competentiedomeinen van de HEA 

vereist: technisch, sociaal, relationeel. Kennis en vaardigheden zijn vereist met 

betrekking tot de technische aspecten van energie (met inbegrip van alle voor de adviesrol 

en de terreinwerking van de HEA vereiste competenties) en met betrekking tot het sociale 

systeem (met inbegrip van de kwetsbaarheidsproblematiek). De weging van de 

technische, sociale en relationele dimensies van de opleiding was zeer uitdagend, als 

gevolg van de verschillende perspectieven van de diverse betrokkenen. Daarnaast moet 

iedereen worden opgeleid in de gedragsaspecten met betrekking tot energieverbruik, en in 

sterke relationele competenties. In elke context wordt de noodzaak van een specifieke 

opleiding als een cruciaal punt benadrukt, vooral met betrekking tot de ontwikkeling van de 

juiste 'relationele', communicatie- en empathische competenties in de omgang met 

afnemers en kwetsbare afnemers. De noodzaak van het beklemtonen van de 

relationele dimensie wordt in de verf gezet, met een verschillende focus, samen met de 

relevantie van de technische dimensies (in termen van de technische adviesrol en de 

vereiste technische competenties).  

Ook de noodzaak van een evenwicht tussen de drie dimensies van de HEA (technisch-

sociaal-relationeel) verdient een bijzondere aandacht in de analyse van de rol van de HEA 

in contactcentra (van energiebedrijven of -agentschappen; van 

consumentenverenigingen; van openbare instellingen zoals de nationale 

energieoverheden). In deze gevallen moeten de technische en relationele vaardigheden 

van de HEA sterk ontwikkeld zijn met het oog op telefonische en schriftelijke 

communicatie.  

Last but not least kan ook opleiding in de volgende domeinen cruciaal zijn indien de 

opgeleide HEA in specifieke sectoren zal werken: veiligheid en gezondheid; beveiliging; 

gegevensbescherming en -vertrouwelijkheid en gegevenssystemen van het programma; 

beleidslijnen en procedures van bedrijven.  

De keuze van de onderwerpen van de HEA-opleiding van ASSIST en de manier waarop 

ze worden behandeld, zal worden gedetailleerd in de unieke nationale opleidingsrichtlijnen 

(in de algemene opleiding van ASSIST zijn voor deze onderwerpen geen uren 

toegewezen). Tot slot voorziet de HEA-opleiding een gemeenschappelijke 'ASSIST HEA-

introductiemodule' om alle cursisten (ongeacht hun achtergrond en kennis en 

vaardigheden) te laten kennismaken met: 

 Het op de figuur van de HEA gebaseerde ASSIST-model; 

 Het opleidingsprogramma en het opleidingsplatform van ASSIST; 

 De hulpmiddelen van ASSIST, zoals: projectgegevensblad, communicatie met de 

consument (op de consument gerichte informatiebronnen over huishoudelijke energie);  

 De werking van ASSIST (hulpmiddelen om in het advies aan kwetsbare afnemers te 

gebruiken) en de HEA-netwerking (hulpmiddelen over de werking en de voordelen van 

het netwerk). 

Er is een modulair systeem van leeruitkomsten en opleidingsmodules gedefinieerd. De 

volgende tabel geeft de algemene structuur van de HEA-opleidingscursus van ASSIST, 
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die aan elke nationale context zal worden aangepast en zal worden gedetailleerd in de 

richtlijnen voor de nationale opleidingsstrategie (D3.2) volgens: de specifieke 

werkcontexten van de HEA (sociale diensten versus helpdesks versus sociale huisvesting 

enz.); het instapprofiel (werkzoekende, kwetsbare afnemer, sociaal werker, 

helpdeskoperator enz.). Als algemeen kader voor de HEA-opleiding geeft de volgende 

tabel: 

 De leeruitkomsten met betrekking tot de vereiste kennis, vaardigheden en 

competenties;  

 De modules/inhoud van elk leerresultaat, met telkens een tijdsbestek voor de duur. 

Rekening houdend met de gemiddelde lengte van elke module zal het totale HEA-

opleidingsprogramma van ASSIST 36 uur duren (plus de introductiemodule van 4 uur). 

In elk land zal de lengte van de modules worden gedefinieerd volgens de specifieke 

kenmerken van het doelpubliek (competenties op het instapniveau) en de contexten 

(sectoraal en beroeps). 
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Activiteiten Kennis, vaardigheden en 
competenties  

Leeruitkomsten/Modules/Inhoud Uren 

ASSIST HEA-
introductiemodule 

Het op de figuur van de HEA gebaseerde ASSIST-model illustreren; 

Het opleidingsprogramma en het opleidingsplatform van ASSIST voorstellen; 

De hulpmiddelen van ASSIST voorstellen 

4 

(2-4) 

A
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De eventuele kwetsbaarheid en 
haar belangrijkste 
drijfkrachten/dimensies identificeren 

De informatie aan het doelpubliek 
aanpassen 

Informatie verzamelen 
(vragenlijsten, interviews, 
observatie, gegevensonderzoek...) 

De punten van energieverbruik in 
het huishouden/de gezinsunit 
identificeren 

De elektrische huishoudtoestellen 
analyseren 

Toeleveringscontracten en 
energietransfers verzamelen & de 
brandstofkosten van het 
huishouden interpreteren 

De verbruiksgeschiedenis en de 
gewone/buitengewone 
onderhoudsinterventies analyseren 

De gewoonten en de bijzondere 
behoeften analyseren (bv. 
biotechnologie) 

Technische kennis van de energiesector, in het 
bijzonder met betrekking tot: 

▪ energiesysteem en markt 

▪ retailsysteem 

▪ huishoudelijk energieverbruik 

▪ energiefacturen en tariefstructuren 

▪ op de markt beschikbare diensten 

Basiskennis van de energiesector 

De energiesector (basiskennis van de structuur 
van de sector; focus op het retailsysteem en de 
belangrijkste betrokken actoren, met inbegrip 
van de overheden en de helpdesks voor 
afnemers; op de markt beschikbare diensten) 

Wetgeving en reglementeringen (algemeen 
kader van de relevante bepalingen: wetgeving 
inzake de energiebevoorrading; regulering van 
de energietrading en het energiebeleid van de 
EU en het land; energiefacturen en 
tariefstructuren) 

Energieverbruik en energiebesparing 
(basiskennis van de statistieken en paden van 
het energieverbruik; inleiding tot energie-
indicatoren en energie-efficiëntie-indicatoren) 

Huishoudelijke energietoepassingen (verlichting, 
gas...), systemen, huishoudtoestellen en 
apparaten 

6-12 

Technische kennis van het sociale systeem, in 
het bijzonder met betrekking tot: 

▪ structuur en diensten van het systeem 

▪ dimensies en kenmerken van de 
kwetsbaarheid 

▪ specifieke regulering voor de bescherming 
van kwetsbare afnemers  

▪ brandstofarmoede (oorzaken/gevolgen en 
beleidslijnen/acties) 

Basiskennis van het sociale systeem en de 
kwetsbaarheid 

Het sociale systeem (basiskennis van: de 
structuur en de actoren van het sociale systeem; 
de tertiaire sector en de sociale diensten; 
algemeen kader van de relevante wetgeving en 
regulering) 

‘Consumentensysteem' (verenigingen, diensten, 
regulering) 

Sociale programma's, beleidslijnen en 
maatregelen (basiskennis van de bestaande 
programma's, beleidslijnen en interventies, 

6-12 
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belangrijkste actoren en procedures voor de 
toegang tot diensten (met inbegrip van een 
eerste overzicht van de incentives, subsidies en 
ondersteunende diensten voor het doelpubliek 
van het sociale systeem)  

Kwetsbaarheid en energiearmoede 
(belangrijkste kader voor de kwetsbaarheid en 
haar kenmerken op EU- en landniveau, met een 
focus op energiearmoede en met inbegrip van 
de belangrijkste statistieken over het fenomeen, 
de streefdoelen, de relevante dimensies van de 
kwetsbaarheid; de gezondheids- en sociale 
gevolgen van de kwetsbaarheid) 

Bestaande nationale/lokale maatregelen, 
protocollen enz. voor de bescherming van 
kwetsbare afnemers (specifieke reglementen) 

 

Vermogen om de werkcontext te analyseren 

Vermogen om te observeren, te meten, te 
analyseren en te synthetiseren 

Vermogen om zich aan situaties aan te passen 

Communicatie- / relatievaardigheden en -
competenties  

Transversaal (cognitief en met betrekking tot het gedrag) 

 

Zie de sectie competenties en leeruitkomsten voor 
'Communicatie met en advies aan afnemers' 

E
n

e
rg

ie
s
c
a

n
 e

n
 o

n
d
e

rs
te

u
n

in
g

 v
a
n

 

h
e

t 
e

n
e

rg
ie

v
e

rb
ru

ik
 

Het energiegebruik en de energie-
efficiëntie van een huishouden 
meten 

Systemen voor efficiëntie/correct 
gebruik identificeren 

Een 'vereenvoudigde energiescan' 
uitvoeren 

Interessante contacten en een 
bronnenlijst leveren 

Een pakket/tools voor 
energiebesparing toepassen om het 
energieverbruik te 
monitoren/optimaliseren 

Energiefacturen en betaalopties 
analyseren 

Tarieven en overstapmechanismen 

Vermogen om de relevante 
energietoepassingen te classificeren en aan te 
stippen 

Vermogen om de vereenvoudigde energiescan 
uit te voeren, wat ook vaardigheden in de 
analyse van het energieverbruik vereist 

Vermogen om energiebesparingen en 
efficiëntieverbeteringen te berekenen 

Competenties in verband met een 'functionele 
analyse' met het oog op de 
consumententypologie 

Competenties in het voorstellen van 
mogelijkheden om de energie-efficiëntie te 
verbeteren 

Kennis van aankoopgroepen 

Kennis en vaardigheden in verband met de 

Communicatie- en actiemiddelen vernieuwen 

 

Scan van het energiegedrag 

Gewoonten in het energieverbruik 

Huishoudelijk energieverbruik 

Inleiding tot de scan van het huishoudelijke 
energieverbruik 

Een vereenvoudigde energiescan ontwikkelen 

Eerstelijns monitoringactiviteiten en -tools 

 

Ondersteuning van het energiegedrag 

Energiegedrag en tips 

Contracten - Energiefacturen analyseren 

‘Energiesubsidiëring' ondersteunen 

Incentives, premies en toegangsprocedures 

14-30 
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en tarieven vergelijken en/of over 
energiecontracten adviseren 

Economische ondersteunings-
/incentivemechanismen 
identificeren + 
financieringsverzoeken indienen 

identificatie van en de toegang tot 
subsidiëringsmogelijkheden (incentives, 
premies...); 

 

Kennis en competenties in verband met een 
of meer specifieke acties 

Databank met beste praktijken en incentives 

 

Aanvullende gespecialiseerde inhoud 

Kosteloze interventies 

Aankoopgroepen 

Hernieuwbare energie voor kwetsbare afnemers 

 

Opleidingen/actieprotocollen voor een of 
meer specifieke acties 

Relatievaardigheden en empathische 
competenties 

Transversaal (cognitief en met betrekking tot 
het gedrag) 

Zie de sectie competenties en leeruitkomsten 
voor 'Communicatie met en advies aan 
afnemers' 
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Advies over algemene energie-
informatie en over specifieke 
vragen 

Advies over het correcte gebruik 
van systemen 

Informatie over manieren om gas 
en elektriciteit te betalen  

Ondersteuning van 
energiebesparend gedrag, zoals 
'gedragstips' om minder energie te 
verbruiken; gepersonaliseerde 
rapporten; ‘Richtlijnen voor energie 
in het gezin' 

Rechtstreekse interactie 

(Mondelinge, luisterende en schriftelijke) 
communicatievaardigheden en -competenties 

Communicatie met technisch en niet-technisch 
personeel 

Vaardigheden in de planning en organisatie van 
evenementen 

Empathie 

Open, toegankelijke persoonlijkheid 

Sociale intelligentie 

Relatievaardigheden (empathie, effectieve 
communicatie ...) 

Competenties in het voorstellen van 
mogelijkheden om de energie-efficiëntie te 
verbeteren 

Communicatie- en relatievaardigheden 

Communicatievaardigheden en -competenties 
(ook schriftelijk, via telefoon en ICT).  

Relatievaardigheden (van zelfkennis en 
zelfbeheersing tot probleemoplossing en non-
verbale communicatie) 

Sociale intelligentie en empathische 
competenties 

Vaardigheden in mondelinge en schriftelijke 
communicatie en 'afstandscommunicatie' 

Bijeenkomsten en evenementen promoten en 
organiseren 

10-20 
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bevorderen 

De vorming van aankoopgroepen 
steunen 

Bijeenkomsten/workshops 
organiseren 

Gidsen/brochures produceren 

Informatiemateriaal, presentaties en 
andere communicatietools 
voorbereiden 

Een effectieve interactie tussen de 
betrokkenen valoriseren 

KSC-vereisten die volgen uit aan de twee 
vorige activiteitsdomeinen gerelateerde 
activiteiten: 

Vermogen om de werkcontext te analyseren 

Vermogen om te observeren, te meten, te 
analyseren en te synthetiseren 

Vermogen om zich aan situaties aan te passen 

Communicatievaardigheden en -competenties 
(ook schriftelijk, via telefoon en ICT) 

Relatievaardigheden en empathische 
competenties 
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