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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; 
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• we hebben een open geest en moedigen creatieve en innovatieve ideeën aan; 

• 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? 

Celhoofd 
 

Welke functies rapporteren aan de 
functiehouder? 

Geen  
 

1.3. Kwantitatieve gegevens 

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

0 

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

Voorstellen voor besteding van budget van 350.000 euro per jaar voor onderhoud en ontwikkeling van bestaande 
databanken. Daarnaast ook strategische IT-projecten.  

Bijkomende kwantitatieve gegevens: 
 

 
 

2. Doel van de functie 
Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan klanten met als doel deze klanten (proactief) oplossingen aan te reiken of maximaal te 
ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag. Het kan zowel gaan over interne (de eigen organisatie) als externe (de maatschappij) 
klanten. 

3. Resultaatgebieden  

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Behoefteanalyse 
 
(Proactief) analyseren van de behoeften van de organisatie en klanten met als 
doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden. 

- Analyseren van de processen inzake dataverzameling, -controle, -verwerking 
en terbeschikkingstelling  door de VREG 

- Analyseren van de behoeften van interne en externe gebruikers rond  
verbeteringen of nieuwe processen inzake dataverzameling, -controle, -
verwerking en terbeschikkingstelling  door de VREG 

- Analyseren van de behoeften van de interne en externe gebruikers van het 
VREG-Platform (de Certificatendatabank en het Extranet) met betrekking tot 
de functionaliteiten  en/of de data in de certificatendatabank en het 

http://www.bestuurszaken.be/dossierbeheerder-externe-aanvragen
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gemeenschappelijk data-uitwisselingsplatform van VREG en VEA met data 
rond decentrale productie. 

- Analyseren van huidige IT-toepassingen werkzaam binnen de directie 
Marktwerking en het formuleren van voorstellen voor verbetering en 
integratie ervan; 

- Het vertalen van de functionele behoeften geformuleerd door de key-users 
van de IT-toepassingen naar specificaties bruikbaar voor de externe IT-
dienstenleveranciers; 

- Het verzamelen, controleren, verwerken en ter beschikking stellen van data 

beschikbaar binnen de VREG dmv Business Intelligence Tools zoals Spotfire. 

In de eerste plaats data ivm steuncertificaten en garanties van oorsprong, op 

termijn mogelijk ook data ivm elektriciteits- en gasprijzen en -producten, 

marktstatistieken, tarieven en tariefcomponenten, sociale statistieken, …. 

Dienstverlening uitbouwen en/of optimaliseren 
 
Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening binnen het 
vakgebied proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen met als doel de 
interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. 

- Op basis van gebruikerservaringen verbetertrajecten uitwerken voor de 
gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van de databank;  

- Organisatie van de gebruikersgroep certificatendatabank; 

Werkinstrumenten 

 
Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, processen, methoden en 
technieken in nauw overleg met de klant met als doel door algemeen toepasbare 
of maatgerichte producten, processen en diensten de gedefinieerde 
dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
 

- Ondersteuning beheer en verdere uitbouw van het gemeenschappelijk data-
uitwisselingsplatform van VREG en VEA, in samenwerking met VEA; 

- Ondersteuning beheer, onderhoud en uitbouw van de certificatendatabank , 
inclusief het uitvoeren van manuele acties (bv. rectificaties) in het kader van 
het beheer van de databank; 

- Opvolging (contractmanagement) van de IT-toeleveranciers en rapportering 
hierover aan de directieraad, medewerkers, de gebruikersgroep,…; 

- Rapportering over het gebruik van de certificatendatabank met het oog op 
het beheer ervan;  

Adviesverlening 

 
Zowel op vraag als proactief interne en externe klanten adviseren vanuit het 
vakgebied met als doel deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken 
of problemen. 
 

- Adviseren (op eigen initiatief of na verzoek) aan interne en externe klanten 
over de wijze waarop data kan worden uitgewisseld, gecontroleerd, verwerkt 
en ter beschikking gesteld aan en door de  VREG; 

- Het begeleiden van interne en externe gebruikers van de 
certificatendatabank die problemen ondervinden met het gebruik ervan; 

- Voorstellen voor verbetering van de functionaliteiten van 
certificatendatabank en Extranet formuleren voor overweging door de 
directieraad; 
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Kwaliteitsborging 
 
Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van 
processen en dienstverlening met als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie 
te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. 

 
 

- Eens een verbeter- of ontwikkelingstraject uitgewerkt is, het opvolgen van de 
uitvoering ervan door de externe IT-dienstenleveranciers; 

- Goede praktijken binnen en buiten VREG rond het gebruik van 
certificatendatabank identificeren en deze verspreiden, dmv communicatie 
via de homepage van certificatendatabank zelf, maar ook via de 
gebruikersgroep, de VREG-nieuwsbrief,...; 

Communicatie en contacten 

 
Communiceren over de dienstverlening met als doel de  klanten te informeren 
en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken. 

- De functie omvat een sterke dimensie van 'bruggen bouwen' tussen 
verschillende belanghebbenden, intern en extern, zoals de interne 
gebruikers, externe gebruikers, IT-dienstenleveranciers,…; 

- Het organiseren van een gebruikersgroep, zowel dmv fysieke als dmv virtuele 
meetings en fora, om de ervaringen van (vooral externe) gebruikers te 
capteren; 

- Samenvatten van de gebruikerservaringen;  

- Behandelen van schriftelijke en telefonische vragen van interne en externe 
klanten met betrekking tot de data en de dataverwerkingsprocessen;  

- Opstellen en aanleveren scripts voor 1700, websiteteksten, handleidingen,… 
om interne en externe te informeren over de processen inzake de 
dataverzameling, -controle, -verwerking en terbeschikkingstelling;  

- … 
 

Kennis m.b.t. het vakgebied 

 
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met 
als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. 
 

- Dagelijkse contacten onderhouden met de gebruikers van het VREG-Platform, 

met het oog op uitwisselen van ervaringen en goede praktijken, het oplossen 

van problemen als deze zich voordoen; 

Projectdeelname 

 
Leiden of deelnemen aan (deel)projecten of werkgroepen met als doel bij te 
dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. 
Context: 
m.b.t. het eigen functionele domein. 

- (Leiden van of) deelname aan projecten inzake het automatiseren en/of 
verbeteren  van de processen inzake dataverzameling, -controle, -verwerking 
en terbeschikkingstelling van data aan en door de VREG; 

4. Competentieprofiel  

4.1. Gedragscompetenties (klik op de link om te bekijken wat verstaan wordt onder deze competenties en het aangeduide niveau) 

Verantwoordelijkheid nemen – niveau 2 Klantgerichtheid – niveau 2 

http://www.bestuurszaken.be/competentieboek
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Samenwerken – niveau 2 Initiatief– niveau 2 

Analyseren – niveau 2 Oordeelsvorming – niveau 2 

Visie – niveau 1  

4.2. Vaktechnische competenties  

 
Functies waarvoor een grondige, theoretische kennis vereist is van verschillende processen, regelgeving, normen en systemen en deze kunnen toepassen, 
interpreteren en integreren. 
Dieptekennis van minstens één expertisegebied of goede kennis van verschillende expertisegebieden. Expertisegebieden kunnen technisch, gespecialiseerd of 
wetenschappelijk zijn. 
Functies moeten projecten leiden/richting geven, coachen, ontwikkelen en gericht advies geven aan (hooggekwalificeerde) medewerkers. 
 
Functies waarvoor een werk- en denkniveau vereist is overeenstemmend met een master met enkele jaren ervaring  (of gelijkwaardig door persoonlijke 
ontwikkeling, zelfstudie, ...). 
 

5. Andere functierelevante informatie 

 

 


