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1. Context van de functie  

1.1. Missie en waarden VREG 

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) staat in voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en 
aardgasmarkt in het Vlaams Gewest.  

 
Hij zorgt voor een efficiënte en betrouwbare werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt en ziet toe op de naleving van de correcties van de markt in duurzame 
en sociale zin. De VREG reguleert de distributienetten zodat deze efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar zijn voor de afnemers en producenten, en zorgt ervoor dat 
de netbeheerders op correcte wijze vergoed worden voor hun diensten. 

Als kenniscentrum van de elektriciteits- en aardgasmarkt verstrekt de VREG advies aan de Vlaamse overheid en voert een dialoog met alle actoren op de markt. Hij 
informeert de verbruiker van elektriciteit en aardgas, zowel particulier, commercieel, industrieel als de overheid. Hij stimuleert het gebruik van de mogelijkheden 
van de vrije markt en zorgt voor vertrouwen bij de verbruikers. 

We dragen in alle onafhankelijkheid, proactief en met aandacht voor de nationale en internationale context bij aan een goed werkende en transparante Vlaamse 
energiemarkt.  We realiseren onze missie via open communicatie en in dialoog met de Vlaamse Overheid, de marktspelers en de energieverbruikers. We realiseren 
dit met medewerkers die zichzelf kunnen ontplooien en met garanties voor een goede balans tussen werk en privé. 

We hanteren daarbij volgende waarden: 

Betrokken: 

• we zijn begaan met wat leeft op de energiemarkt en in onze organisatie; 

• we ondernemen en ondersteunen initiatieven die de energiegebruiker ten goede kunnen komen; 

• we gedragen ons steeds klantvriendelijk bij onze contacten met de Vlaamse burgers en bedrijven en andere belanghebbenden en doen ons best om zo snel 
mogelijk voor een goede oplossing of correct antwoord te zorgen. 

Integer: 

• we houden ons aan de geldende wetten, regels en procedures; 

• we gaan zorgvuldig en verantwoord om met onze middelen; 

• we zijn onafhankelijk, onpartijdig, objectief en rechtvaardig in onze handelingen;  

• wat we doen, doen we goed en we doen wat we zeggen. 

Open: 

• we staan steeds open voor dialoog met onze belanghebbenden; 

• we hebben een open geest en moedigen creatieve en innovatieve ideeën aan; 
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• we communiceren transparant over wat, waarom en hoe we iets doen; 

• we informeren duidelijk en eerlijk over zaken die goed en niet goed lopen.  
 
 
 
 

1.2. Positionering  

Aan welke functie rapporteert de 
functiehouder? 

Directeur netbeheer  
 

Welke functies rapporteren aan de 
functiehouder? 

Geen  
 

1.3. Kwantitatieve gegevens 

Aantal medewerkers waaraan wordt 
leiding gegeven (met vermelding van 
type medewerker): 

Geen 

Budgetten (met vermelding van het 
type impact dat de functiehouder 
heeft): 

Budget, toegewezen voor uitvoering van studies of onderzoeken of inhuren van consultancy.  

Bijkomende kwantitatieve gegevens: 
 

Deze functie zal bijdragen aan de tariefregulering door de VREG (elektriciteit: budget van 2.476 miljoen euro in 2018 – 
aardgas: budget van 513,4 miljoen euro in 2018). 
 

2. Doel van de functie 
 
Ontwikkelen en implementeren van de technische regulering van de energienetten in het Vlaamse gewest met als doel de directie en Raad van Bestuur in staat te 
stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen,  de naleving van deze beleidsbeslissingen te controleren en te bewaken en de impact hiervan te onderzoeken en te 
analyseren.   

 

3. Resultaatgebieden  

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Beleidsvoorbereiding  
 
Proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie en uitbouwen, 
onderhouden en consulteren van netwerken met als doel het beleid met kennis 
en data te onderbouwen, te adviseren over de wenselijke richting van het beleid 
en proactief behoeften, opportuniteiten of knelpunten te identificeren. 
 

- Aansturen van externe studies of verzamelen van informatie geleverd door 
externe en interne onderzoekers 

- Zelf uitvoeren van beperkt, kort, gefocust onderzoek (opvragen en verwerken 
van informatie en gegevens)   

- Antwoorden formuleren op beleidsvragen en concrete vragen  

- Interpreteren van gegevens 

- Nota’s, rapporten, beslissingen, procedures en andere teksten opstellen  

http://www.bestuurszaken.be/dossierbeheerder-externe-aanvragen
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- Opvolgen van initiatieven op wetgevend vlak en beoordelen impact van 
mogelijke nieuwe wetgeving in het kader van de technische regulering  

- Identificeren en in kaart brengen van de kennis die nodig is 

- Contacten onderhouden met kennisleveranciers en studiecentra 

- Volgen van internationale trends 

- Vanuit ervaring de beleidsmakers adviseren over het te voeren beleid 
aangaande het thema, mogelijke knelpunten en opportuniteiten en eventueel 
scenario’s aanreiken 

- Relevante gegevens, analyses, studies en adviezen vanuit andere thema’s 
gebruiken bij de eigen werkzaamheden  

 

Beleidsontwikkeling 
 
Voorbereiden, uitwerken en afstemmen van beleidsplannen met als doel een 
visie, een plan van aanpak en bijbehorend instrumentarium te ontwikkelen en op 
te leveren. 
 

- Deelnemen aan of leiden van projecten ter bepaling en implementatie van 
beleidsbeslissingen en bijbehorend instrumentarium (o.a. 
rapporteringsmodellen) 

- Deelnemen aan en organiseren van vergaderingen ter bepaling en 
implementatie van beleidsbeslissingen en bijbehorend instrumentarium (o.a. 
rapporteringsmodellen) 

- Deelnemen aan vergaderingen ter bepaling van adviezen van de VREG rond 
ontwerpwetgeving m.b.t. technische regulering 

Draagvlak en betrokkenheid 
 
Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de organisatie bij de 
beleidsontwikkeling en -uitvoering en de voorstellen op regelmatige basis met 
hen aftoetsen met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten. 
 

- Aftoetsen van beleidsvoorstellen  

- Juiste actoren identificeren  

- Detecteren en afwegen van belangen  

- Op verzoek en/of eigen initiatief deelnemen aan of organiseren van 
afstemmingsvergaderingen met interne en externe betrokkene 

- Organiseren van schriftelijke openbare raadplegingen 
 

Beleidsimplementatie  
 
Coördineren en ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering van de 
beleidsimplementatie met als doel ervoor te zorgen dat de implementatie van 
het beleid efficiënt verloopt. 

- Coördinatie  van en uitvoering van het nazicht van de rapporteringsmodellen 
van de distributienetbeheerders  

- Instrumenten, modellen, processen, reglementeringen aangaande het 
beleidsthema opmaken, toepassen, controleren en verfijnen 

- Waken over implementeerbaarheid van het beleid 

- Detecteren en afwegen van belangen 

- Proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie 

- Indicaties inzake inhoudelijke ontwikkelingen op het veld signaleren en de 
toepasbaarheid evalueren 

- Betrokkenen overtuigen van de meerwaarde van de vernieuwing en 
verbetering en een draagvlak creëren 

Opvolging en bijsturing 
 

- Informatiestromen en processen bewaken 
- Richtlijnen bepalen volgens welke rapportering dient te gebeuren 
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Organiseren, uitvoeren en rapporteren van de (beleids)monitoring en –evaluatie 
met als doel om via bijsturing de doelstellingen van het beleid te realiseren. 

- Bewaken van overzicht en consolidatie  
- Opvolgen van evoluties en detecteren van trends 
- Evaluatierapporten schrijven 
- Evalueren van het beleid en beleidsontwikkelaars feedback geven over de 

uitvoerbaarheid van het beleid 
- Adviseren over bijsturing van het beleid 
- Voorstellen doen voor beleidswijziging 
- Opvolgen van de indicatoren en risico’s 
- Vinger  aan de pols houden en pijnpunten identificeren 

 

Communicatie 
 
Verzorgen van communicatie en ondersteunen van de communicatie over 
beleidsbeslissingen en het beleid met als doel het beleid bij interne en externe 
doelgroepen bekend te maken. 
 

- Communicatie voorbereiden  

- Afspraken maken over de communicatie  

- Vanuit de eigen specialisatie gegevens, analyses, studies en adviezen 
verstrekken die door anderen in hun werkzaamheden gebruikt worden 

- Inhoudelijke bijdrage leveren aan opleidingsprogramma’s, communicatie-
initiatieven rond het thema 
 

Kennis m.b.t. het vakgebied 
 
Actief uitbouwen, bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het 
vakgebied met als doel via integratie van de praktische en theoretische 
ontwikkelingen de kwaliteit van het beleid continu te verbeteren. 

- Kennis verwerven en ontwikkelingen rond het thema binnen de 
maatschappelijke context bijhouden 

- Interdisciplinaire kennis opbouwen 

- Contacten onderhouden met internationale netwerken en kenniscentra (bv. 
CEER, Florence School of Regulation,…) 

- Trends en ontwikkelingen opvolgen 

- Deelnemen aan opleidings- en studiedagen 

- Opvolgen en analyseren van ontwikkelingen in de EU 
 

Organisatie- en samenwerkingsvorm 
Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt.  
Bouwt de kennis verder uit en verankert deze binnen de organisatie met als doel 
het kennisniveau op peil te houden. 
 

- Opbouwen van kennis en fungeren als aanspreekpunt rond de uitbouw en de 
exploitatie van de distributienetten. 

- Rapportering over de kwaliteit van de netten. 
 

4. Competentieprofiel  

4.1. Gedragscompetenties  

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2 Netwerken – niveau 2 

Inleving – niveau 3 Innoveren – niveau 2 

Samenwerken – niveau 3 Klantgerichtheid – niveau 2 

http://www.bestuurszaken.be/competentieboek
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Visie – niveau 2 Oordeelsvorming – niveau 2 

Analyseren – niveau 3  

4.2. Vaktechnische competenties  

 
Master (burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, bio-ingenieur of handelsingenieur, …)  met minstens twee jaar ervaring. Of een doctoraat in een relevant 
onderwerp. 
 
Bij voorkeur ervaring in de energiesector, bij een regulator of in een gereguleerde sector (telecom, water,…). 
Kennis van het Engels en Frans. 

 

5. Andere functierelevante informatie 
 
 
 

 

 


