
ONDERZOEK

Sibelga als werkgever
Sibelga is de enige distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het onderhoud en uitbouwen van het netwerk van kabels 

en leidingen is één van de taken van Sibelga. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de meter-

opneming via haar filiaal Metrix.

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ ½
Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ ½
Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ ½
Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ ½
Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ½
+: Medewerkers krijgen een stevig remuneratiepakket en tal van opleidingen om zich verder 

te ontwikkelen. 

!: Mensen in knelpuntfuncties aan het bedrijf binden. Dat geldt zeker voor generatie Y die 

andere carrièreperspectieven nastreeft. 

Feiten en cijfers
- Distributienetbeheerder voor Brussels Hoofdstedelijk gewest

- 1050 medewerkers

Arbeidsvoorwaarden
- Aantrekkelijk loon

- 33 vakantiedagen

- Maaltijdcheques

- Ruime sociale dekking: verzekering gezondheidszorg en hospitalisatieverzekering, sociaal fonds

sibelga

Werkhuizenkaai 16

1000 Brussel

Telefoon: 0800/12 008

Website: www.sibelga.be

E-mail: axelle.golinvaux@sibelga.be
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INTERVIEW

sibelga biedt medewerkers 

een loopbaan en niet enkel een 

baan. een sibelga-medewerker 

krijgt de kans bij te leren om zijn 

inzetbaarheid te verruimen en 

zijn competenties verder te ont-

wikkelen. hij evolueert mee met 

het bedrijf en de voortdurende 

uitdagingen in de energiesector. 

   

Sibelga ter introductie
Sibelga beheert de energienetwerken in de 19 gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zorgt er dus voor 
dat de energie (gas en/of elektriciteit) van de energieleve-
ranciers bij de klant terechtkomt. In totaal telt Sibelga zowat 
1.000 werknemers die de netten van aardgas en elektriciteit 
onderhouden en de metergegevens en verbruikgegevens van 
de klanten beheren. De 50 medewerkers van dochterbedrijf 
Metrix doen de meteropneming bij de klanten thuis. Voorts 
is Sibelga in Brussel ook verantwoordelijk voor openbare 
dienstverplichtingen zoals de openbare verlichting, verdeling 
van de premies voor rationeel energiegebruik en het beheer 
van beschermde klanten, d.w.z. personen met betalings-
moeilijkheden van hun energiefactuur bij hun leverancier. 

De energiesector evolueert voortdurend. Met de uitbouw 
van innovatieve toepassingen wil Sibelga Brussel voorberei-
den op een energienet dat blijft aansluiten bij de eisen van de 
tijd. Een slim net dat nieuwe energiebronnen integreert en 
waarbij de consument een beter zicht heeft op zijn energie-
verbruik. Het bedrijf kan op die manier niet enkel prat gaan 
op haar jarenlange expertise, maar staat ook open voor de 
uitdagingen van morgen.

Als distributienetbeheerder is Sibelga permanent op zoek 
naar nieuwe medewerkers die instaan voor de ontwikkeling, 
het onderhoud en beheer van haar energienetwerk. Behalve 
techniek is er heel veel te doen bij Sibelga: klantenonthaal, 
meterstandopneming, informatiemanagement, administra-
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tie en communciatie. Op vrijwel ieder vakge-
bied kan het bedrijf uitdagende jobs aanbie-
den voor technisch geschoolden elektriciteit 
of elektromechanica, niveau humaniora tot en 
met ingenieur, maar ook voor administratief 
geschoolden. 

Rekruteren gebeurt via de klassieke kanalen zo-
als publicaties in de pers, campussen en beur-
zen. “Heel wat werknemers brengen ook spon-
taan cv’s binnen van vrienden of kennissen”, 
zegt Katelijne Van Overwalle, HR-directeur 
bij Sibelga. Daarnaast bedenkt Sibelga alter-
natieve oplossingen om mensen te rekruteren 
via opendeurdagen op scholen, jobbeursavon-
den, het uitdelen van flyers tijdens popfestivals 

en online rekruteringskanalen zoals jobsites. 
Dankzij haar nauwe contacten met scholen kan 
het bedrijf stageplaatsen aanbieden en moge-
lijk bedrijfsbezoeken organiseren.

De HR-directeur hecht veel belang aan een 
gezond evenwicht tussen werk en privéleven 
voor de medewerkers. “Met onze arbeidsvoor-
waarden proberen we die balans te bewaren en 
zowel voor technici, administratieve medewer-
kers als leidinggevend personeel de geknipte 
oplossing te bieden. Dit kan onder meer door 
een vlottend uurrooster of vaste werktijden 
van half acht tot kwart voor vier waardoor je 
files kan vermijden. Medewerkers met kleine 
kinderen waarderen dat.”

Joël Penka, medewerker op 
het studiebureau, bachelor 
elektromechanica (lopend) 

“Ik ben bij de exploitatiedienst van de elektrici-

teit begonnen. Sibelga had me uitgenodigd om 

testen te komen afleggen. Oorspronkelijk miste 

ik wat praktijkervaring voor een bepaalde tech-

nische functie, maar had ik wel de theoretische 

kennis om die functie uit te voeren. Uiteindelijk 

heb ik de job toch aangeboden gekregen. Aan-

gezien iedere school enkel de basiskennis aan-

biedt, krijgen we bij Sibelga nog heel wat trainin-

gen op maat. De bedrijfscultuur vind ik heel tof. 

Sinds kort ben ik doorgegroeid naar een functie 

in de binnendienst op het studiebureau. Dat be-

valt me heel erg. Momenteel ben ik Nederlandse 

les aan het volgen, zodat het contact met de col-

lega’s nog vlotter verloopt.”
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Al die kansen maken dat werknemers fier zijn 
te werken in een bedrijf als Sibelga. Een be-
drijf dat vakmanschap weet te waarderen en 
ook bekommerd is om de veiligheid van haar 
personeel. Elektriciteit en gas zijn nu eenmaal 
producten die de nodige omzichtigheid vra-
gen.  Door het aanreiken van strikt na te le-
ven werkmethodes en de gepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen stelt Sibelga veiligheid 
duidelijk bovenaan de prioriteitenlijst. Jaarlijk-
se bewustmakingscampagnes ondersteunen 
dit beleid.

DNA van Sibelga
Gemotiveerde medewerkers die met plezier 
werken met voldoende mogelijkheden voor 
professionele én persoonlijke ontwikkeling, 
daar is het Sibelga om te doen. Zo kan iede-
re medewerker zijn ambities waarmaken. De 
onderneming beschikt bijvoorbeeld over een 
eigen opleidingscentrum voor technische vor-
mingen. Niet-technische opleidingen maken 
ook deel uit van het leerpakket.
Zo krijgen meteropnemers van Metrix, die 
technische basisvorming hebben en geïnteres-
seerd zijn in een technische functie, een speci-
fiek opleidingsprogramma om hen voor te be-
reiden op hun sollicitatie. “Tijdens de werkuren 
en op onze kosten geven externe en interne 
trainers cursussen op maat en dus aangepast 

aan de vraag van de dienst”, legt Katelijne van 
Overwalle uit. Hetzelfde geldt voor pas afge-
studeerde ingenieurs. Zij komen terecht in 
een gericht stageprogramma en doorlopen 
verschillende diensten. Dit laat hen en Sibelga 
toe te achterhalen welke dienst het best bij hun 
interesses en ambities past. Voor technische 
bachelors zet het bedrijf iets gelijkaardigs op 
poten.

“We hebben nood aan polyvalentie. Van admi-
nistratieve medewerkers vragen we hoe langer 
hoe meer een graduaatniveau. We zijn immers 
een bedrijf dat probeert mensen aan te werven 
voor een carrière. Administratieve functies ver-
anderen inhoudelijk steeds sneller onder meer 
door de vrijmaking van de energiemarkt. De 
processen zijn complexer geworden. Onge-
acht het schoolniveau controleren we daarom 
in hoeverre mensen bereid zijn om bij te leren. 
Dat leervermogen is belangrijk. Medewerkers 
worden gevraagd om mee te evolueren met 
het bedrijf. Medewerkers ambiëren bovendien 
ingezet te worden op verschillende functies 
doorheen hun loopbaan.”

Talent management 
en retentiebeleid
Jaarlijks werft Sibelga een 200tal mensen aan, 
ongeveer een per werkdag. Daarom voerde 
het bedrijf een onthaalsysteem in. Bij elke gro-

“gemotiveerde werknemers die met plezier 

werken, met voldoende mogelijkheden voor 

professionele én persoonlijke ontwikkeling, daar 

is het sibelga om te doen.”

Katelijne Van Overwalle, 

HR-directeur
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te dienst is er een Sibelguide, meestal de assi-
stente van de dienst. Deze persoon onthaalt de 
medewerker, zorgt dat alle informaticatoepas-
singen werken en dat de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen in orde zijn. De Sibelguide is 
het aanspreekpunt van iedere medewerker van 
zijn dienst. Daarnaast heeft Sibelga ook een 
proces van peter- en meterschap. “De ervaren 
medewerker op een bepaalde dienst begeleidt 
de nieuwe medewerker tot die persoon na ver-
loop van tijd de job zelfstandig kan uitvoeren, 
rekening houdend met de veiligheidsvoor-
schriften.”  

Voor het merendeel van het personeel is de 
loonevolutie deels gekoppeld aan prestatie. 
Jaarlijks krijgen medewerkers prestatie- en 
ontwikkelingsobjectieven zodat ze gericht kun-
nen werken en hun competenties ontwikkelen 
met juiste accenten. Op die manier krijgen ze 
kostbare coaching  om een mogelijke volgende 
carrièrestap te zetten.

Er zijn twee manieren om door te groeien. 
Sibelga heeft een intern vacaturebeleid zodat 
medewerkers zich kunnen inschrijven voor een 
vacature. “De lijnmanager kan ook zelf kandi-
daten voorstellen en op die manier medewer-
kers die in aanmerking zouden kunnen komen 
een duwtje in de rug geven. Interne mobiliteit 
is bij Sibelga sterk aanwezig. We proberen ook 

meer carrièrepaden uit te stippelen voor de 
hogere technische functies die een grote ter-
reinervaring vragen.” 

Sibelga, een bedrijf door 
en voor haar medewerkers
Sibelga is een Brussels bedrijf dat op een 
maatschappelijk verantwoorde manier wil on-
dernemen. Zoiets omvat verschillende luiken. 
“Op ons bedrijfsterrein in Brussel hebben 
wij twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties 
staan. De opgewekte warmte en elektriciteit 
van één van beide installaties wordt volledig 
benut in de bedrijfsgebouwen. Dankzij de ver-
schillende warmtekrachtkoppelingsinstallaties 
waarvan we eigenaar zijn, ontvingen we het 
grootste aantal groenestroomcertificaten van 
het gewest : maar liefst 22347 GSC wat over-
eenstemt met 4849 ton vermeden CO2. Bo-
vendien voorzien we volgend jaar de bouw van 
een passiefgebouw op onze site. Voor al deze 
inspanningen op vlak van rationeel energiege-
bruik en milieuvriendelijke werkomgeving kre-
gen we vorig jaar zelfs een ecologisch label.” 

Voorts tracht het bedrijf haar personeel te doen 
consuminderen door geen kartonnen bekers 
meer ter beschikking te stellen aan de koffie-
machines. “In plaats daarvan verkopen we Si-
belga tassen en glazen. Wat de medewerkers 
betalen, sparen we op jaarbasis en geven dat 

“Met precieze arbeidsprocedures 

en persoonlijke beschermings-

middelen, neemt veiligheid bij 

sibelga een prioritaire plaats in.”
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aan Brusselse scholen die dit geld vervolgens 
aanwenden om groenruimtes te creëren." 

Sibelga stelt haar knowhow sinds enkele ja-
ren overigens ook ten dienste van Energy As-
sistance, een non-profitorganisatie die wereld-
wijd humanitaire projecten op touw zet in de 
energiesector. Zo trekken geregeld een aantal 
technici van het bedrijf naar andere continen-
ten om er zonnepanelen voor ziekenhuizen te 
installeren en te zorgen voor de elektrische uit-
rusting van scholen.

“Maar het grootste bewijs dat we aan maat-
schappelijk verantwoord ondernemen doen, is 
misschien wel dat ons personeel een perfecte 

weerspiegeling is van de Brusselse bevolking. 
We hebben daar geen charter voor nodig, je 
ziet gewoon dat het hier leeft bij ons. Om de 
banden tussen de medewerkers nog meer aan 
te halen, krijgt elke dienst de middelen om ge-
regeld een teamactiviteit te organiseren. Sa-
men met de jaarlijkse personeelsevenementen 
vormen ze de ingrediënten voor een aangena-
me bedrijfscultuur.”

Benoît Schellekens, 
trainee, master in engineering, 
elektriciteit

“Ik ben een jaar geleden gestart als trainee. Het 

traineeship bestaat erin dat we 15 maanden mee-

draaien in verschillende afdelingen en zien hoe 

de collega’s hun job uitvoeren. Daarnaast mogen 

we samen met twee medewerkers op projecten 

werken. Op die manier leren we snel om auto-

noom te werken. Mijn universitair diploma opent 

veel deuren, maar wat me vooral interesseerde 

is het feit dat Sibelga zowel gas als elektriciteit 

combineert. Dat zijn twee verschillende werel-

den. De locatie is perfect voor mij. Hoewel dit 

mijn eerste werkervaring is en ik dus weinig kan 

vergelijken, vind ik de bedrijfscultuur goed. Er 

wordt ook veel belang gehecht aan de veiligheid 

want onze job houdt toch risico’s in. Bijna ieder-

een is tweetalig. Medewerkers zijn echt bereid 

om kennis en ervaring te delen. Daar steek je 

veel van op. Niet alleen door projecten maar ook 

dankzij het belangrijk aanbod aan opleidingen 

blijft onze expertise op peil.”
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