
Adviseur energie, milieu en mobiliteit 
Doelstelling 
Verstrekken van adviezen aan de Vlaamse Regionale en beïnvloeden van de besluitvorming omtrent 
dossiers in de domeinen energie, milieu en mobiliteit die behoren tot de interprofessionele en 
regionale bevoegdheden. Dit via het inbrengen van expertise, het onderzoeken van dossiers, het 
voorbereiden van standpunten en onderhandelingen en mede ontwikkelen van de strategische en 
inhoudelijke krachtlijnen van de ACLVB. 

Verstrekken van dienstverlening naar de achterban van de ACLVB m.b.t. deze thema’s, enerzijds naar 
onze leden via kennisbeheer binnen de nieuwe 360° dienstverlening, anderzijds naar onze 
afgevaardigden, militanten en eigen personeel via projectleiding over het milieuproject.  

Taakomschrijving 
Verrichten van beleidsvoorbereidend werk op interprofessioneel/regionaal niveau, teneinde de 
Vlaamse Regionale van de ACLVB te laten beschikken over de nodige informatie en bij te dragen tot 
de ontwikkeling van de strategische en inhoudelijke krachtlijnen van de ACLVB.  Hiertoe onder 
andere: 

- op peil houden van expertise inzake specifieke domeinen en thema’s door het opvolgen van 
de politieke actualiteit en onderzoek; bestuderen en analyseren van dossiers en studies, 
doornemen van documenten en verslagen;  

- voorbereiden van tussenkomsten in sociale advies- en overlegorganen om de belangen van 
sociaal verzekerden te verdedigen: hierbij moet je de link kunnen maken tussen de 
thematische bevoegdheden en wat voor sociaal verzekerden van belang is; 

- voorbereiden van dossiers en standpunten in functie van de overlegagenda;  

- inventariseren van gevoeligheden en consulteren van de nodige interne 
actoren/beleidsorganen waar nodig in functie van standpuntontwikkeling en te nemen 
beslissingen in overlegorganen, werkgroepen, commissies…; 

- opstellen van nota’s; uitwerken van voorstellen en standpunten, voorbereiden van 
beslissingen, opbouwen van argumenten, uitwerken van repliek.  

 

Vertegenwoordigen van de ACLVB in regionale advies- en overlegorganen teneinde standpunten van 
de ACLVB te verdedigen en te verwezenlijken.  E.e.a. houdt in: 

- deelnemen aan overleg en voeren van onderhandelingen in diverse organen (zoals de SERV, 
de Raad van Bestuur van Arbeid en Milieu,…); verdedigen van de belangen van sociaal 
verzekerden;  

- netwerking via deelname aan workshops, events, studiedagen,…; deelnemen aan (in)formeel 
overleg met andere middenveldorganisaties; 

- inlichten en adviseren van de Vlaamse Gewestsecretaris over actuele dossiers; voorbereiden, 
ondersteunen en argumenteren voor de beslissingen van de Vlaamse Gewestsecretaris. 



- overdragen van de expertise op maat van de verschillende doelgroepen binnen de ACLVB 
(ACLVB-medewerkers, militanten, leden, …) om hen te adviseren en bij te staan. 

 

Centrale kennisbeheerder van het domein mobiliteit in het kader van de nieuwe 360° dienstverlening 
(= extra dienstverlening naar de leden van de ACLVB toe):  

- beheren van de kennis rond het thema mobiliteit: het up-to-date houden van de kennis en 
de cursus, overdracht van deze kennis via vorming aan het personeel in de zones; 

- faciliteren van een snelle beantwoording van vragen van onze leden via het aanmaken van 
kennisitems in topdesk;  

- oplossen van de meest complexe vragen die niet aan het loket, noch door een zonale 
kennisbeheerder opgelost geraken; 

- de centrale kennisbeheerder premies en tegemoetkomingen bijstaan in het kennisluik rond 
energie- en renovatiepremies. 

 

Projectleiding over het milieuproject. Het milieuproject of voluit het intersyndicaal milieu-initiatief is 
een project van de drie vakbonden, gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid. Het 
milieuproject is gericht op het versterken van klimaatsensibilisatie en –actie bij het personeel en 
achterban van de ACLVB.  

De projectleider stelt de meerjaren- en jaarplanning op (inclusief begroting) en rapporteert naar de 
subsidiërende overheid. De projectleider is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
project in samenwerking met een vormingsmedewerker van de ACLVB. 

Taken binnen het milieuproject zijn: 

- samenstellen en geven van vormingen voor afgevaardigden en militanten rond milieu- en 
klimaatthema’s, die zowel informeren als hen ondersteunen in hun rol binnen de sociale 
overlegorganen;  

- mailing rond belangrijke bevoegdheden van afgevaardigden inzake milieu; 
- informerende en sensibiliserende artikels schrijven voor onze leden in het ledenmagazine of 

de website; 
- infobrochures opmaken; 
- beheren van de milieuhelpdesk waar de achterban terecht kan met vragen rond klimaat, 

energie, milieu en duurzame mobiliteit en waar we hen helpen met de uitwerking van hun 
voorstellen; 

- organiseren van een jaarlijkse studiedag i.s.m. de twee andere vakbonden (zoeken en 
uitnodigen van sprekers, workshops uitwerken, inschrijvingen beheren,…); 

- realisatie en begeleiding van het lerend netwerk milieu; 
- projecten van vergroening voor het eigen personeel realiseren. 

 

Competentieprofiel 
Kerncompetenties : 

 Flexibiliteit 

 Klantgerichtheid 



 Samenwerken 

 

Functiespecifieke gedragscompetenties  : 

 Analysevermogen 

 Beoordelingsvermogen 

 Communicatie op maat van een doelgroep: schriftelijk en mondeling 

 Contactvaardigheid 

 Leervermogen 

 Creatief 

Pluspunten:  

 Voorkennis van de thema’s energie, milieu en mobiliteit 
 Ervaring met projectwerking  
 Engagement m.b.t. klimaat 
 Zelfstandig kunnen werken 
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