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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Interesse om mee te werken aan de datagedreven onderbouwing en modellering van het Vlaamse energie- 
en klimaatbeleid? 
 
Ga je graag aan de slag met cijfers en data ? Ben je vertrouwd met databeheer, datagedreven analyses 
en/of prognose- en scenariomodellering of kijk je er naar uit om je hierin te verdiepen? Spreekt het werken 
in een beleidscontext je aan en heb je in het bijzonder interesse in een duurzame energie- en 
klimaattransitie? Dan is de functie van specialist databeheer en beleidsmodellering energie en klimaat 
misschien wel iets voor jou! 
 
We zijn op zoek naar een master met een uitgesproken interesse in cijfers, rapportering en modellering, 
sterke analytische vaardigheden en een kritische geest. Bij voorkeur beschik je over een diploma 
handelsingenieur, (toegepaste) economische wetenschappen, handelswetenschappen, statistiek of 
milieuwetenschappen. 

2 FUNCTIECONTEXT 

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om van de Vlaamse overheid een meer informatiegestuurde 
overheid te maken, waarbij haar eigen overheidsinformatie als strategisch middel wordt ingezet voor de 
formulering en realisatie van haar beleidsdoelstellingen. 

In dit kader is één van de belangrijke taken van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) om via 
het ontwikkelen van dataplatformen data over energie (productie, distributie, opslag en gebruik) en 
klimaat (broeikasgasemissies) systematisch te verzamelen en te gebruiken voor beleidsvoorbereiding, 
studies, rapporteringen en beleidsuitvoering. 

Het VEKA beschikt daartoe over grote hoeveelheden data in verschillende vormen, zoals: 

- Energiegegevens en technische kenmerken van woningen en gebouwen. 
- Technische gegevens, gebruiken en producties van installaties voor milieuvriendelijke 

energieproductie (WKK, groene stroom en groene warmte).  
- Gegevens van uitgevoerde energiebesparende investeringen. 
- Afnamegegevens op de aardgas- en elektriciteitsnetten.  
- Energiegebruiks- en CO2-emissiedata van industriële bedrijven en klassieke elektriciteitscentrales. 
- Energie en CO2-emissiedata uit transportmodellen.  
 

Door te beschikken over actuele en historische kwalitatieve datasets wil het VEKA in staat zijn om 
betrouwbare rapporteringen ter beschikking te stellen aan de beleidsmakers, internationale instanties en 
externe stakeholders. 
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Het VEKA wil de data en informatie ook optillen naar een hoger niveau. Verrijking en combinatie van 
databronnen, data-analyse, het toepassen van voorspellende algoritmes en modelleringstechnieken zal 
meer inzichten opleveren over de bepalende factoren van de evolutie van energiegebruik en -productie 
in de sectoren, de impact van beleidsmaatregelen en de te verwachten toekomstscenario’s van de energie- 
en klimaattransitie. 
 
De Vlaamse Regering heeft eind 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030 definitief 
goedgekeurd. De Vlaamse Regering streeft de doelstelling na om tegen 2030 de Vlaamse 
broeikasgasemissies in de niet-ETS-sectoren  te reduceren met 35% ten opzichte van 2005 en kijkt met de 
Vlaamse Klimaatstrategie 2050 ook verder vooruit in de toekomst. De energie- en klimaattransitie is voor 
Vlaanderen een grote uitdaging. 
 
De maatregelen in het VEKP 2021-2030 en de omgevings- en succesfactoren moeten nauw worden 
opgevolgd en prognoses regelmatig vernieuwd zodat de beleidsmaatregelen tijdig kunnen worden 
bijgestuurd en desgevallend versterkt als de doelstellingen niet worden bereikt. Het is niet alleen 
belangrijk de effecten op energiebesparing en reductie van broeikasgassen in kaart te brengen maar ook 
de impact op burgers en bedrijven (kosteneffectiviteit, concurrentiepositie, tewerkstelling, sociale 
effecten,…).  
 
Betrouwbare data zijn dus nodig voor het monitoren van het energiegebruik en de energieprestaties van 
gebouwen en ondernemingen, voor de impactanalyse van het Vlaamse energie- en klimaatbeleid en het 
voeden van prognose- en scenarioberekeningen.  
 
Het VEA (nu VEKA) is in september 2019 gestart met de ontwikkeling van een energie- en 
klimaatdataplatform dat toelaat om datacaptatie, -verrijking en -verwerking op een meer automatische 
wijze te laten verlopen en data toegankelijker te maken voor de beleidsmakers, lokale besturen, 
ondernemingen, organisaties en burgers.  

3 TAKENPAKKET 

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Vanuit de eigen specialisatie voorbereiden, opmaken en opvolgen van datastromen, analyses, studies, 
modellen met als doel specialistische kennis te leveren voor het databeheer van het VEKA, 
beleidsimpactanalyses en de modellering van prognoses en scenario’s van de Vlaamse energie- en 
klimaattransitie.  
 
Je draagt bij tot de ontwikkeling van datastromen op het energie- en klimaatdataplatform: 
 
- Je analyseert bestaande en nieuwe databronnen, je doet kwaliteitschecks en onderzoekt de stappen 

die nodig zijn om op een efficiënte wijze te komen tot betrouwbare en beleidsrelevante 
rapporteringen.  
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- Je ontwikkelt de datastromen in de ETL-tool. 
- Je draagt bij tot datamodellering en de opmaak van rapporten en visualisaties in de BI-tool.   
 
Je overlegt met de databeheerders binnen het VEKA, de IT-ontwikkelaars en externe toeleveranciers en 
gebruikers van data. Je staat in voor de opvolging van de databehoeften en helpt bij het organiseren van 
de dataverzameling om de kwaliteit van de brondata te verbeteren of nieuwe databronnen aan te boren. 
Je suggereert optimalisaties en uitbreidingen aan het energie- en klimaatdataplatform.  
 
Je bouwt kennis op over de werking, sterktes en zwaktes van de gangbare scenario- en 
prognosemodelleringstechnieken voor energie en klimaat (bv simulatiemodellen, technisch-economische 
optimalisatiemodellen). In overleg met de beleidsmedewerkers toets je de modellen aan de beleidsnoden 
om onderbouwde Vlaamse prognoses, scenario’s en beleidsimpactanalyses op te leveren. Je doet suggesties 
voor optimalisaties of ontwikkelingen aan bestaande of nieuwe modellen. De resultaten van 
scenariomodellering en impactanalyses geef je mee als input voor beleidsadviezen. Uitvoeren of laten 
uitvoeren van onderzoek inzake kosten, reductiepotentieel en impact van energie- en klimaatmaatregelen 
hoort ook tot je takenpakket.    
 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 
 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Voorbereiding  
 
Voorbereiden van de ontwikkeling, studie, het advies 
of de opdracht met als doel de werkmethode en de 
benodigde middelen te bepalen. 
 

- Noden en wensen inzake data, analyses en 
prognoses identificeren en bespreken met de 
beleidsverantwoordelijken. 

- Informatie verzamelen om de scope en 
doelstellingen van de opdracht duidelijk te kunnen 
afbaken.  

- Uitwerken van vereistenbeschrijvingen en 
prioriteren van vereisten.  

- Inhoudelijk voorbereiden van aanbestedings-
dossiers voor studie- en IT-opdrachten. 

 
Opmaak product  
 
Opmaken of laten opmaken van datastromen, 
analyses, studies, modellen met als doel een 
kwaliteitsvolle bijdrage te leveren aan projecten en 
opdrachten. 
 

- Zelf nieuwe databronnen aanboren of externe 
studies voor dataverzameling laten uitvoeren.  

- Kwaliteitschecks uitvoeren op de databronnen en 
desgevallend initiatief nemen voor verbetering van 
de volledigheid en de kwaliteit van de data.   

- Uitbreidingen en optimalisaties aan het 
energiedataplatform laten uitvoeren. 

- Bijdragen tot de implementatie van data op het 
energiedataplatform : analyse, datamodellering, 
aanmaken datastromen (ETL). 

- Gebruik van AWS-services. 
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- Het laten ontwikkelen van scenario-, prognose- en 
beleidsimpactmodellen voor energie en klimaat en 
desgevallend zelf mee ontwikkelen.  

- Uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek inzake 
kosten, reductiepotentieel en impact van energie- en 
klimaatmaatregelen.    

- Opmaken en aanpassen van rapporten en 
visualisaties. 

 
(Technisch) advies  
 
Geven van (technisch) advies en informatie aan 
(interne en externe) klanten met als doel hen toe te 
laten de (technische) aspecten goed te interpreteren. 
 

- Voorstellen doen inzake het wegwerken van 
datahiaten, verrijking en verwerking van data.  

- Verlenen van advies voor ontwikkelingen en 
verbeteringen aan het energiedataplatform, tools en 
modellen. 

- Beheer van het EDP-Forum.   
- Technisch en inhoudelijk ondersteunen van 

gebruikers van de data en modellen.  
- De resultaten van data-analyse en beleids-

modellering als input bezorgen voor  
beleidsadviezen. 

 
Opvolging en controle en eventueel bijsturen  
 
Opvolging en controle van de uitvoering en 
eventueel bijsturen 
met als doel de vooropgestelde normen, kwaliteit en 
tijdigheid te garanderen OF wijzigingen in het 
projectplan mogelijk te maken. 
 

- Planning van IT-ontwikkelingen en studies opvolgen.  
- Testen van nieuwe ontwikkelingen. 
- Status bespreken met opdrachtnemer en eventueel 

opdracht bijsturen. 
- Vragen beantwoorden van ontwikkelaars en 

onderzoekers. 
- Documenteren van processen. 
- Het onderhoud van het energiedataplatform 

bewaken.  
 

Evaluatie  
 
Evalueren van de verrichte werkzaamheden met als 
doel in te spelen op verbeteringsmogelijkheden naar 
de toekomst. 
 
 

- Prestaties van opdrachtnemers beoordelen. 
- Evalueren van verwerkte data en modelresultaten 

op hun actualiteitswaarde en beleidsrelevantie.  
- Suggesties formuleren voor verbetering.  
- Overleggen over optimalisatie van methodieken, 

tools en processen.  
- Stakeholders betrekken bij evaluatie.  
 

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 op individueel en 
agentschapsniveau te optimaliseren. 
 

- Volgen en signaleren van trends en nieuwigheden op 
het vlak van databeheer en modellering en de toe- 
en aanpasbaarheid evalueren. 

- Kennis opbouwen en op peil houden inzake de 
architectuur en tools op het energiedataplatform.  

- Op de hoogte blijven van de Europese en 
internationale datagerelateerde rapportage-
verplichtingen en richtsnoeren inzake energie en 
klimaat. 
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- Zicht krijgen op de werking, sterktes en zwaktes van 
gangbare scenario- en prognosemodellen.     

- De aanpak in de andere gewesten, op federaal niveau 
en in de EU-landen volgen met betrekking tot de 
methodes van inzameling en verwerking van data, 
van prognose- en scenariomodellering en 
impactanalyses.   

- Deelnemen aan opleidingen, zelfstudie en 
werkplekleren om de eigen expertise actueel te 
houden en uit te breiden.  

- Eigen kennis delen. 
 

Projectdeelname, -coördinatie, - opvolging  
 
Deelnemen aan OF leiden, coördineren, opvolgen van 
(deel)projecten / werkgroepen met als doel bij te 
dragen aan de realisatie van de afgesproken 
projectdoelstellingen. 
 

- Deelnemen aan het project ‘energie- en 
klimaatdataplatform’. 

- Waken over de volledigheid en kwaliteit van de 
projectinformatie op de SP-projectsite.  

- Deelnemen aan beleidsprojecten (energie, klimaat) 
om de nodige ondersteuning op het vlak van data 
en modellering te bieden. 

- Deelnemen aan werkgroepen op Vlaams, federaal en 
Europees niveau inzake statistieken en modellering. 

 
 

4 PROFIEL 

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarde: 
 

 Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur handelsingenieur, (toegepaste) economische 
wetenschappen, statistiek of milieuwetenschappen.   

 
Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste 
diploma. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/  
 
Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald moet je bij aanwerving 
aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be). 
 
Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de 
volgende voorwaarde: 
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 Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een 
salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van 
de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het 
hoger vermelde vereiste diploma.  

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Roos Buyst 
(personeel.veka@vlaanderen.be, 02 553 46 03). 
 

4.2 COMPETENTIES 

4.2.1. Technische competenties 

 
 Je kan zeer goed werken met rekenbladen (Excel) en je bent zeer handig in het weergeven van 

resultaten in sprekende overzichten en grafieken.  

 Heb je kennis van ETL, datamodellering, business intelligence tools en/of prognose-, scenario- of 
beleidsimpactmodellering, dan is dit een sterk pluspunt. 

 

4.2.2. Persoonsgebonden competenties 

 
 Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie (niveau 2) 
 

 Analyseren: Legt verbanden en ziet oorzaken (niveau 2) 
 

 Oordeelsvorming: Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan (niveau 2) 
 

 Innoveren:  Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet 
komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1) 
 

 Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 
binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2) 

 
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 
 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
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1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je hebt de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 

 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5 AANBOD 

 Je krijgt een contract van bepaalde duur. Het betreft in eerste instantie een contract van 1 jaar dat 
eenmalig verlengbaar is met een termijn van 1 jaar. De mogelijkheid is reëel dat de functie op termijn 
via een vergelijkende wervingsprocedure wordt opengezet voor een contract van onbepaalde duur.  

 Indien er een goede match is tussen je verwachtingen van jobinhoud en de prestaties en competenties 
die door het agentschap worden vooropgesteld, zal uiterlijk na het eerste jaar een perspectiefgesprek 
worden gevoerd.   

 Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en 
behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame 
dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.  

 Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen 
betreft. 

 Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal 
mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien 
heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren 
(Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor 
kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

 Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar 
je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook regelmatig thuis of in een 
satellietkantoor werken conform het afsprakenkader van het VEKA.  

 Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook 
de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten. 

 Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 
1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon. 

 Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur met de 
bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector 
of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op 
www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je bruto- en nettosalaris berekenen, 
aangepast aan je individuele situatie. 

 
 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 



  
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 9 van 11 

 

6 SELECTIEPROCEDURE  

Door de COVID19-crisis worden sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd.  
 

6.1. MODULE 1 : EERSTE SCREENING 

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden 

 
Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier, CV en een kopie van je diploma gaan we na 
of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1 voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening gebeurt in de week van 15 maart 2021 (datum onder voorbehoud). 
 

6.1.2. Voorselectie op basis van de input in het sollicitatieformulier 

 
Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan vijf kandidaten voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden. 
 
De afgevaardigden van het VEKA beoordelen in deze fase je kandidatuur aan de hand van het 
sollicitatieformulier op volgende criteria: 

 Eerste toetsing van je motivatie.  
 Eerste toetsing van je technische competenties. 

 
De beoordeling vindt plaats in de week van 15 maart 2021 (datum onder voorbehoud).  
 
Deze voorselectie is eliminerend. De vijf hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de 
volgende stap. Bij gelijkheid van scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de vijf hoogst scorende 
kandidaten zijn of haar kandidatuur intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende 
kandidaat alsnog uitgenodigd worden om deel te nemen. 
 

6.2. MODULE 2: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING  

 
Op basis van een jurygesprek met case beoordelen de afgevaardigden van het VEKA volgende criteria: 

 Je motivatie.  
 Je visie op en inzicht in de functie. 
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 Je technische en persoonsgebonden competenties.  
 Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie. 

 
Deze module is eliminerend en vindt plaats via Microsoft Teams op 31 maart 2021 (datum onder 
voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ bevonden in de 
selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete 
vacature. 
 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 14 maart 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Voeg bij je sollicitatie een kopie van het gevraagde diploma toe.  
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier (inclusief de 
eventueel gevraagde bijlages) ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend.  
 

8 VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Nadine Dufait 
Teamcoördinator Databeheer en beleidsondersteunende data-analyses 
nadine.dufait@vlaanderen.be  
T 02 553 46 12 
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Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Roos Buyst 
personeel.veka@vlaanderen.be 
T 02 553 46 03 

 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen eind april 2021. 
 
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar 
personeel.veka@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer. 
 


