
 

 

EPB ondernemer met ambitie  
en passie voor samenwerking  

       
 
 
Xenadwie? 

 
Xenadvies is gespecialiseerd in EPB-verslaggeving en dat net-ietsje-meer! Niet droogjes gegevens verzamelen 

en rapporteren, maar de bouwheer en de architect bijstaan met raad en daad. Dat gebeurt in verschillende 
vormen: klassiek op xenadvies-kantoor, online of ten huize bij de architect! 
 
Doorgedreven EPB-kennis resulteert in belangrijke contacten. We geven permanente vorming bij NAV (de 

architecten) en OVED (de energiedeskundigen), we zijn adviseur in het energieconsulentenproject,… Xenadvies 
zetelt in de Raad Van Bestuur van OVED en in het stakeholdersoverleg bij het Vlaams Energieagentschap. 
 
Aanvullend op de EPB-dienstverlening stelt Xenadvies ook EPC’s en we faciliteren voor de bouwheer de 

ventilatieverslaggeving, luchtdichtheidsmeting en warmteverlies berekening. Kortom alles in het kader van de 
EPB-verslaggeving. 
 
Ben jij die gedreven om met ander EPB-verslaggevers samen te werken? Wie weet word jij binnenkort deel van 
ons topteam als zelfstandige kantoormanager bij Xenadvies Innovatie! 

 
 
Jouw functie: 

 We zijn op zoek naar een zelfstandige EPB-verslaggever, die een groot aantal dossiers kan managen en 
afwerken. De EPB-dossiers staan op jouw EP-nummer. 

 Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van het mail- en telefoonverkeer, de facturatie, opmaken en 
opsturen van offertes, de dagelijkse planning, de lonen en de cashflow van je kantoor.  

 Naast het werk op het kantoor, maak je afspraken met de klanten en woon je werfvergaderingen bij. 
Tijdens deze gesprekken sta jij in voor de heldere en duidelijke communicatie van het advies naar de 
klant toe. 

 Je bent een people manager! Je bent bereid mensen aan te trekken wanneer uitbreiding noodzakelijk is. 
Je leidt deze mensen op en je werkt aan een goede sfeer op het kantoor. 

 Je werkt niet alleen op je kantoor aan EPB-dossiers, je werkt ook binnen een organisatie die 
energiedeskundigen verenigt (Xenadvies innovatie bvba). Hoe gaat dat in zijn werk? Ieder kantoor heeft 
zijn eigen klanten en omzet, Xenadvies innovatie staat in voor de marketing, nieuwe producten en 
kostenbesparing. De energiedeskundigen die aangesloten zijn bij Xenadvies innovatie, dragen hiervoor 
bij op basis van hun gerealiseerde omzet. Kortom: deze manier van werken zorgt ervoor dat jij efficiënt, 
professioneel en rendabel kan werken!  

 
Jouw troeven: 

 Je bent in het bezit van je erkenning als EPB-verslaggever 

 Je bent leergierig en staat achter het feit dat we ons moeten bijscholen, ongeacht of dit verplicht is. 
Misschien geef je op lange termijn ook graag opleidingen? 

 Door je commerciële flair onderhoud je zeer eenvoudig en naturel je klantenrelaties. 

 Je kan goed delegeren en je zet iedere keer opnieuw de juiste man op de juiste plaats. 

 Ook persoonlijkheid is bij ons niet onbelangrijk. Je komt terecht in een jong en dynamisch team in volle 
groei. Je bent iemand die zelf initiatief durft nemen, je gaat je verantwoordelijkheden niet uit de weg en 
je hebt voldoende maturiteit om zelfstandig te werken. 
 

Eva Vermeulen werd een tijd geleden als EPB ondernemer toegevoegd aan Xenadvies Innovatie bvba  

Waarom zij het deed ? 

Door samen te werken met Xenadvies Innovatie bvba is het mogelijk om de zaken meer professioneel aan te 

pakken. Ze zoeken ook actief mee naar opportuniteiten die leiden tot meer omzet van je individuele kantoor. 

Je maakt deel uit van een organisatie waardoor je niet voor alles meer alleen staat, waardoor je je meer op het 

echte werk kan richten. Daarnaast hebben ze een duidelijke visie, zij specialiseren zich in EPB-verslaggeving om 

daarin de beste te kunnen zijn. Ze werken aan elk project met evenveel passie. Elk project hoe klein of groot ook 

verdient evenveel aandacht. 

  



 

 

 
Ons aanbod: 

 We spreken een duidelijke regio en/of klantenmarkt af. Binnen deze afspraak heb je alle vrijheid, onze 
afspraken zijn hierin heel duidelijk en transparant. Elke energiedeskundige krijgt een voorstel dat 
voldoende groot is en afgestemd op ieders ambitie. 

 Je wordt lid van de associatie Xenadvies Innovatie bvba. Je krijgt toegang tot onze dataserver, deze 
zorgt voor een project management systeem en voor de opslag van je data. Je krijgt hiermee ook 
toegang tot al de beschikbare informatie van de kantoren. 

 Marketing en verdere professionalisering bedenken we samen in onze halfjaarlijkse vergaderingen en 
worden verder uitgevoerd door Xenadvies Innovatie bvba. Jij kan dus volop gaan voor je taak als 
energiedeskundige!  

 Een eerste grote kostenbesparing bieden we je alvast aan doordat je mee kan stappen in onze polis 
voor de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid en rechtsbijstand van 0,3% t.o.v. de gebruikelijk 
1,5%.  

 Meer informatie op www.xenadvies.be/samenwerking/ 
 
 

 

Klinkt goed?   
Bezorg me jouw CV!   

Sara Maeyninckx – medezaakvoerder Xenadvies Innovatie bvba 
sara@xenadvies.be – 0498 / 10 60 91  

Ik geef je een seintje zodra ik je kandidatuur goed ontvangen heb! 
Graag tot gauw! 


