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COGEN Vlaanderen vzw zoekt beleidsmedewerker (M/V)  

 

Wie is COGEN Vlaanderen?  

Als sectororganisatie voor WKK (warmte-krachtkoppeling) creëert COGEN Vlaanderen een draagvlak 

voor kwalitatieve WKK in België via een uitgebreid en gevarieerd ledennetwerk van: eindgebruikers, 

installatiebedrijven, diensten leveranciers, studiebureaus, wetenschappelijke organisaties, 

netbeheerders … De vzw fungeert met een actief en gemotiveerd team als eerste aanspreekpunt voor 

kennis en objectieve informatie over WKK en gerelateerde onderwerpen. Daarvoor worden er 

verschillende opleidingen, studiedagen, informatiedagen en een jaarlijkse WKK-cursus georganiseerd. 

Verder helpt het team haar leden in het zoeken naar antwoorden op punctuele vragen omtrent WKK.  

COGEN is daarnaast ook de centrale vertegenwoordiger van de Vlaamse WKK-sector voor de 

verschillende beleidsniveaus en vanuit deze positie verdedigen wij de belangen van alle stakeholders. 

We organiseren hiervoor stakeholderoverleg door middel van een WKK-platform en verschillende 

werkgroepen waaronder de werkgroepen “bio-WKK” en “WKK in de energietransitie”.  

Tenslotte volgt COGEN Vlaanderen ook nauwgezet het Europese, het federale en het regionale 

energiebeleid om te kunnen informeren en te ondersteunen met relevante inzichten. COGEN reageert 

formeel of informeel op dit beleid via gedragen standpunten. We proberen de standpunten die we 

verdedigen wetenschappelijk te onderbouwen, waar nodig met eigen studiewerk. 

 

Visie 

Het is de visie van COGEN Vlaanderen dat, na hernieuwbare energieopwekking (inclusief WKK op 

groene brandstof), WKK de meest duurzame wijze is om in onze energienoden te voorzien aangezien er 

door de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit, brandstofbesparingen tot 40% kunnen 

worden gerealiseerd. Door haar betrouwbare en flexibele inzetbaarheid is WKK bovendien een 

essentieel puzzelstuk om de energietransitie efficiënt, betaalbaar en met behoud van een stabiel 

energiesysteem te kunnen waarmaken. 

Neem zeker een kijkje op onze website: www.cogenvlaanderen.be. Voor meer informatie over WKK 

verwijzen we je graag door naar onze recente publicatie: de WKK-Wegwijzer 2021.  

 

Wie zoekt COGEN Vlaanderen?  

COGEN is op zoek naar een gemotiveerde en leergierige beleidsmedewerker om onze werking te 

ondersteunen. Hij/zij zal bijdragen aan het beantwoorden van technische ledenvragen omtrent WKK, het 

opzetten van beleidsnota’s om mee de beleidsmakers te kunnen informeren en het ondersteunen van 

technische trainingen. Een passie of zeer uitgesproken interesse voor de energiesector is een must! 

Aangezien we een klein team vormen, ondersteunen we elkaar waar we kunnen, dit zorgt voor een 

vriendschappelijke en familiale sfeer. Het team zal je dan ook met open armen opnemen in deze warme 

bedrijfscultuur.  

http://www.cogenvlaanderen.be/
https://cdn.nimbu.io/s/uo3nd3c/channelentries/i7gae62/files/WKK_Wegwijzer_2021.pdf?qls9xop
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Taken 

• Opvolgen van wet- en regelgeving op verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal, 
Vlaams). 

• Ondersteunen van leden met WKK-gerelateerde vragen. 

• Zelfstandig en in team werken aan studies en onderzoek dat relevant is voor de verdere 
ontplooiing van WKK. 

• Ondersteunen van verschillende thematische werkgroepen en het WKK-platform. 

• Samen met het team de visie en standpunten rond allerlei energievraagstukken uitwerken en 
uitdragen. 

• Overleg aansporen en uitbouwen met andere stakeholders in het energielandschap (o.a. 
overheid, sectororganisaties, leden …). 

 

Kennis en competenties 

• Je bent in het bezit van een masterdiploma (bij voorkeur in de ingenieurswetenschappen) 

• Je hebt een passie of uitgebreide interesse voor de thema’s: klimaat, energie, het 
energielandschap en de energietransitie. Je durft eigen ideeën en inzichten naar voor te brengen 
en te onderbouwen. 

• Je bent een teamspeler die wel een zekere zelfstandigheid aan de dag kan leggen.  

• Een uitgebreide kennis van standaard computerpakket (MS Office) is gevraagd, interesse in 
numerieke simulaties is een plus.  

• Een goede kennis van het Frans en Engels is mooi meegenomen. 

 

Wat biedt COGEN Vlaanderen jou? 

• Een uitdagende en gevarieerde job in de sector van energieopwekking en duurzaamheid. Een 
sector die in volle ontwikkeling is en waarin jij je kennis kunt aanscherpen, je netwerk uitbouwen 
en waarop je je stempel kunt drukken. 

• Een job met verantwoordelijkheid en autonomie waarin je zowel op persoonlijk vlak als op 
kennisgebied kan groeien.  

• Flexibele, inspirerende en stimulerende werkomgeving in een klein en dynamisch team om 
binnen een sfeer van vertrouwen en vrijheid je eigen werk te organiseren.  

• Je komt rechtstreeks in contact met een uitgebreid netwerk waaronder: de kabinetten, het 
Vlaams Energie en Klimaatagentschap, verschillende grote en kleine energiebedrijven, andere 
nationale en Europese sectororganisaties, specialisten ter zake… 

• Een contract van onbepaalde duur met een voltijdse tewerkstelling met een competitieve 
verloning volgens het niveau van de functie. Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar. 

 

Ben jij de geknipte kandidaat voor de job?  

Solliciteren kan tot en met 01/04/2020 door een motivatiebrief met CV te sturen naar 

wannes.akkermans@cogenvlaanderen.be. Voor meer informatie over de vacature kan je mailen naar 

bovenstaand e-mailadres of telefonisch contact opnemen via 016/58.15.13. Geselecteerde kandidaten 

worden uitgenodigd om deel te nemen aan een sollicitatiegesprek. 

mailto:wannes.akkermans@cogenvlaanderen.be

