
 

 
 
 

 
 
VACATURE DE HUISDOKTER 
Freelance adviseur duurzaam (ver)bouwen en wonen  

 
De Huisdokter van Dubolimburg adviseert en begeleidt Limburgse particulieren aan huis bij hun 
renovatie of nieuwbouw. Ons advies is objectief, onafhankelijk en op maat.  

 
Door het grote succes van het aanbod zijn we op zoek naar een bijkomende Huisdokter oftewel een 
enthousiaste collega die op freelance basis projecten rond duurzaam (ver)bouwen en wonen 
adviseert voor particulieren. Je werkterrein is Limburg.  
 
Dit verwachten we van jou:  

 Je adviseert en begeleidt particulieren op maat bij het toepassen van duurzaam wonen en 
bouwen op hun concrete (doorgedreven) renovatieprojecten. Je verstrekt advies aan huis. Een 
advies bestaat uit een grondige evaluatie van de woning (waarbij je de eigenaar meeneemt 
doorheen zijn eigen woning van kelder tot zolder) en duurt ongeveer 2 uur  

 Je hebt voldoende kennis over en / of ervaring met de asbestproblematiek 

 Je schrijft je bevindingen achteraf neer in een persoonlijk Renovatierapport 

 Je brengt je adviezen in kaart in ons databeheersysteem 
 

Onze manier van werken 

 Je werkt op afroep als zelfstandig adviseur 

 Je overlegt met en rapporteert aan de coördinator en/of inhoudelijk medewerker Dubolimburg 

 Je plant zelf je bezoeken in (in overeenstemming de interne afspraken binnen Dubolimburg) 

 Je krijgt voor je start een korte interne opleiding over de manier van werken en rapporteren. 
 
Jouw profiel 

 Je hebt een diploma hoger of universitair onderwijs (bouwkunde of architectuur) of 
gelijkwaardig op basis van je ervaring of expertise. 

 Je hebt een uitgebreide en brede technische kennis over bouwen en wonen in het algemeen en 
de duurzaamheidsthematiek in het bijzonder. 

 Je werktaal is Nederlands.  
 
Ons aanbod 

 Wij sturen je op regelmatige basis opdrachten door voor particuliere huisbezoeken. 

 We bieden je een correcte vergoeding per uur, inclusief kilometervergoeding. 

 Je krijgt de kans je te bekwamen in een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke 
relevantie. Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische 
afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je 
kandidatuur. 

 
Heb je interesse? Stuur je motivatiebrief met CV voor 09/04/2020 naar 
paul.claes@dubolimburg.be. Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen 
met Paul Claes, coördinator Dubolimburg (paul.claes@dubolimburg.be of 011 39 75 34). 


