
 

 

27. Energie en duurzaamheid 
 

Onderstaande activiteiten 1 t/m 4 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. 

 

Activiteiten 

1. Inbrengen (specialistische) aspecten energie en duurzaamheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving 

 

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren 

 Opleiding Werkervaring Aanvullende kennis Frequentie 

Basisopleiding: 

▪ Relevante hbo 

3 jaar Basiskennis: 

▪ Activiteitenbesluit 
▪ MJA3 
▪ Erkende maatregelen 
▪ Keurmerken 
▪ EED 
▪ EPBD (BEG en REG) 

Besteden van 1/3 fte aan deze 

activiteit. 

Aanvullende opleiding(en): 

▪ Basiscursus Energiebesparing 

▪ Basiscursus Wm 

▪ Basiscursus Wabo 

▪ Basiscursus Wro 

Diepgaande kennis: 

▪ BBT/BREF energie en 

efficiëntie 

▪ MEE (ETS) 

 

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan de bovengenoemde criteria 

 

  



 

 

 

Activiteiten 

2. Beoordelen van energiebesparingsplannen en energieaudits.  

a. Beoordelen van alternatieven voor erkende maatregelen energiebesparing 

b. Beoordelen plan van aanpak uitvoeren (erkende) maatregelen 
3. Onderzoek naar en advisering over terugverdientijd van maatregelen die niet als erkende maatregelen zijn aangemerkt. 

 

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren 

 Opleiding Werkervaring Aanvullende kennis Frequentie 

Basisopleiding: 

▪ Relevante hbo 

3 jaar Basiskennis: 

▪ Activiteitenbesluit 
▪ MJA3 
▪ BREF energie efficiëntie 
▪ ETS 
▪ Berekening 

terugverdientijden 
▪ Keurmerken 
▪ EPBD (BEG en REG) 
▪ Onderlinge samenhang 

bedrijfseconomie en bouw- 
en installatietechniek 

Besteden van 1/3 fte aan deze 

activiteit. 

Aanvullende opleiding(en): 

▪ Verdiepingscursus Beoordeling 

Energiebesparingsplannen 

Diepgaande kennis: 

▪ Besparingsmaatregelen  

▪ EED 

▪ Duurzame energie 

 

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren 

minimaal 2 medewerkers die voldoen aan de bovengenoemde criteria 

 

 

  



 

 

 

Activiteiten 

4. Opstellen (branchegericht) toezichtprogramma energie en projectmatige aanpak energiecontroles. 

 

Eisen aan medewerkers die deze activiteit uitvoeren 

 Opleiding Werkervaring Aanvullende kennis Frequentie 

Basisopleiding: 

▪ Relevante hbo 

3 jaar Basiskennis: 

▪ Activiteitenbesluit 
▪ Projectmanagement 
▪ Circulaire economie 
▪ Trends en ontwikkelingen 

duurzaamheid 

Besteden van 1/3 fte aan deze 

activiteit. 

Aanvullende opleiding(en): 

▪ Specialistische opleiding Energieconsulent 

Diepgaande kennis: 

 

 

Eisen aan organisaties die deze activiteit uitvoeren 

minimaal 1 medewerkers die voldoet aan de bovengenoemde criteria 

 

 

 

 

Competenties 

 Generieke competenties: 

▪ Klantgerichtheid 

▪ Samenwerken 

▪ Politiek-bestuurlijke sensitiviteit 

Functie specifieke competenties: 

▪ Overtuigingskracht 

▪ Oordeelsvorming 

▪ Communiceren 

▪ Omgevingsbewustzijn 

▪ Analytisch vermogen 

 


