
BENOvatiecoach worden? 

Wat is mijn takenpakket? 

Als BENOvatiecoach ondersteun je BENOveerders op vier vlakken:  

• Advies  
Je zorgt voor een volledige energie-audit van je woning of appartement. 
Aan de hand van die doorlichting stel je samen met de bewoners een 
uitgekiend BENOvatieplan op. Als energiedeskundige kan je het EPC 
gebruiken als adviesdocument. 
 

• Studie  
Je stelt ook een meetstaat op. Je geeft een indicatie van de 
investeringskosten en van de energiebesparing die de bewoners na de 
renovatiewerken mogen verwachten. 
  

• Aankoop  
Je zoekt samen met de klant naar de beste aannemer(s) voor de uitvoering 
van de renovatiewerken. Je helpt de voordeligste offertes kiezen en 
informeert ook over andere BENOvatiepremies en 
financieringsmogelijkheden.  
 

• Uitvoering  
Ten slotte volg je ook de uitvoering van de werken op en kijk je alles 
technisch na. Je helpt de deelnemers ook met hun premie-aanvraag.  
Wanneer de werken effectief zijn uitgevoerd, ontvang je als 
BENOvatiecoach een premie van Fluvius. Wanneer de werken effectief zijn 
uitgevoerd, ontvang je als BENOvatiecoach een premie van Fluvius. Die 
bedraagt 400 euro per deelnemende wooneenheid. 

Welke renovaties kan ik als coach begeleiden? 

Je kan BENOveerders begeleiden als het gaat om één van deze 
verbouwingen. 

• dak-of zoldervloerisolatie 
• isolatie van buitenmuren (aan de buiten- en binnenkant of in de spouw) 
• vloerisolatie op volle grond 
• plafondisolatie van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmd 

verdiep 
• hoogrendementsbeglazing 
• installatie van een zonneboiler, warmtepompboiler, warmtepomp of 

ventilatiesysteem 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#dak-of-zoldervloerisolatie
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#muurisolatie
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#kelder-of-vloerisolatie
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#kelder-of-vloerisolatie
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#hoogrendementsbeglazing
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#zonneboiler
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#warmtepompboiler-nieuw
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#warmtepomp
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies#ventilatie


Hoe word ik BENOvatiecoach? 

Fluvius is op zoek naar gedreven BENOvatiecoaches. Met dit profiel kom je 
in aanmerking:  

• je beschikt over voldoende bouwkundige en technische theorie- en 
praktijkkennis  

• je bent een erkend energiedeskundige of behaalde een gelijkaardig diploma  

• je hebt oog voor de mogelijke risico’s van gefaseerde investeringen  

• je bent volledig op de hoogte van financieringsmogelijkheden voor 
renovatiewerken  

• je gaat enthousiast, sociaal en communicatief te werk  

• je bent volledig onafhankelijk van commerciële partijen uit de bouwsector, 
waardoor je objectief advies en begeleiding kan leveren  

Geïnteresseerd?  

Schrijf je in als BENOvatiecoach op de website van Fluvius: 
https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/benovatiecoach 

Na ontvangst van je gegevens zal Fluvius je contacteren om de 
selectieprocedure op te starten.  

Kom je in aanmerking voor de functie, dan teken je een 
samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator cv. In deze 
overeenkomst staan onder meer ook je taken vermeld. 

Heb je nog vragen?  

Meer informatie vind je op de website benoveren.fluvius.be.  

Je kan specifieke vragen sturen naar benoveren@fluvius.be, Fluvius zal zo 
snel mogelijk je vragen beantwoorden.  

 

https://www.fluvius.be/benovatiecoach-worden
https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/benovatiecoach
mailto:benoveren@fluvius.be

