
 

 

Vacature zelfstandige samenwerking 
EPB-verslaggeving Antwerpen-Centrum 
       

Xenadwie? 
 

Xenadvies is een community gebaseerd franchiseconcept, gespecialiseerd in 
bouwstudies en -metingen met het accent op energie. EPB-studies (online, offline en 

consulting), EPC’s, veiligheidscoördinatie, ventilatieverslaggeving, stabiliteit,… zijn 
de dienstverleningen waarvoor de klant bij Xenadvies terecht kan.  

Wij gaan een stapje buiten het minimale wettelijke kader: niet droogjes gegevens 
verzamelen en rapporteren, maar de bouwheer en de architect bijstaan met raad en 

daad. 
 

Xenadvies Innovatie bvba is de facilitator voor de verschillende dienstverleningen. 
Ze zorgt voor een platform waarop de verschillende aangesloten zelfstandige 
Xenadvies-kantoren van alle regio’s gemakkelijk met elkaar onderling kunnen 

samenwerken, zorgt voor een kwaliteitskader waaraan het eindresultaat van een 
Xenadvies-studie of -meting moet voldoen. De uitvoering van de diensten gebeurt 

door de kantoren zelf, die hun kennis onderling delen. 
 

Xenadvies Innovatie behartigt bovendien het marketingverhaal. Ze ontwikkelt 
concepten om als kantoorhouder de relatie met het eigen netwerk warm te houden, 
nieuwe projecten te vinden,… De website en blog worden ook door Innovatie up to 

date gehouden, met input vanuit de community. 
 

Xenadwat? 
 

Wat wordt verwacht van een Xenadvies-kantoorhouder? 
 

Loyaliteit 
Je rapporten en verslagen zijn herkenbaar in de Xenadvies-layout. 

Dienstverleningen die je eigen kantoor niet kan aanbieden, worden door collega-
Xenadviseurs uitgevoerd. 

Samenwerken 
Via het Xenadvies-platform is het zeer eenvoudig om gegevens van projecten uit te 

wisselen tussen verschillende kantoren die aan eenzelfde project samenwerken. 
Delen 

Nieuwe ervaringen, kennis, documenten,… worden spontaan met de groep gedeeld 
opdat iedereen hier wijzer van kan worden, meer efficiënt door kan werken,… 

 
Meer specifiek… 

…zijn we op zoek naar een kantoorhouder die minstens de EPB-verslaggeving voor 
de regio Antwerpen-Centrum (postcodes 20xx, 21xx, 26xx) kan uitvoeren, op korte 

termijn op te starten. 
 

Ben jij gebeten door bouwstudies en/of -metingen en klaar voor een klantvriendelijke 
aanpak? Bezorg ons jouw CV! Wie weet, word jij binnenkort wel onze nieuwste 

Xenadvies-kantoorhouder! 
 

Xenadhoe? 
 

Klinkt goed? 
Bezorg me jouw CV! 

Annemie De Kooning – zaakvoerder Xenadvies Innovatie bvba 
annemie@xenadvies.be – 0474/67.77.02 

Ik geef je een seintje zodra ik je kandidatuur goed ontvangen heb. 
 

 

 


