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Overzicht ledenvoordelen 2023 
 

COGEN Vlaanderen geeft de WKK-sector in Vlaanderen een krachtige stem 

De vzw COGEN Vlaanderen is een ledenvereniging die actief bijdraagt tot de ontwikkeling van 
WKK in Vlaanderen. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen 
heeft in een rationele energiepolitiek en in de duurzame energietransitie. 

Sinds haar oprichting in 2001 is COGEN Vlaanderen uitgegroeid tot het expertisecentrum en de 
ontmoetingsplaats voor het WKK-gebeuren in Vlaanderen. De ledenlijst van COGEN 
Vlaanderen is eigenlijk een mooi overzicht van alle Vlaamse WKK-stakeholders. Enerzijds zijn 
er de aanbieders (energiebedrijven, netbeheerders, fabrikanten, installateurs, studiebureaus…), 
anderzijds de gebruikers (industrie, KMO’s, RVT’s, ziekenhuizen...).  

 
1. Zichtbaarheid op onze website 

 
Onze leden nemen een belangrijke plaats in op onze website, die grotendeels is opgebouwd rond 
de WKK-wegwijzer. Onze interactieve bedrijvengids is een online versie van de vroegere 
bedrijvenmatrix uit de WKK-gids en in feite een zoekmachine voor de geschikte partners voor een 
WKK-project. Onze leden volgen hierin in de lijst in alfabetische volgorde.  
 
Verder promoten we uw projecten bij “lid in de kijker” op de homepagina. Dit geldt ook voor 
“project in de kijker”. Hiervoor mag u uw projecten steeds insturen naar 
michelle.janssen@cogenvlaanderen.be 
 
 

2. Zichtbaarheid op onze online platformen 
 
Waar mogelijk proberen wij onze leden ook bijkomend onder de aandacht te brengen, o.a. door 
de social media berichten (LinkedIn, Twitter, YouTube ...) van de leden op te volgen en te 
helpen verspreiden. U kan deze ook steeds aan ons ‘tippen’ waardoor wij deze kunnen delen 
op onze kanalen.  
 
 

3. Zichtbaarheid in onze WKK-Wegwijzer 2023 
 
In de WKK-Wegwijzer van 2023, die volledig digitaal zal verschijnen, zal u een aanbod voor een 
A4-advertentie pagina worden voorgesteld, alsook voor een vermelding met logo in de 
bedrijvengids achteraan.  
 
 

4. Zichtbaarheid in onze externe communicatie 
 

• Nieuwsbrief COGEN Vlaanderen (+/- 4 publicaties/werkjaar) 

 
In de nieuwsbrief van COGEN Vlaanderen is er steeds een rubriek ‘ledennieuws’ waar de leden 
worden in opgenomen. Uw vacatures zijn ook welkom! 

 

https://www.linkedin.com/company/1629978/admin/
https://twitter.com/COGENVlaanderen
https://www.youtube.com/channel/UCLjBlGSqUbQgQkSiy9lSlzA


 
 

 

 
Deze leden nieuwtjes kunnen erg divers zijn, gaande van een nieuwe dienst of product, een 
project, een overname, een nieuwe contactpersoon …  
De deadlines voor het aanleveren van deze bijdrage worden steeds per ledenbericht 
gecommuniceerd. Bovendien sturen wij steeds ook nog tijdig een mail ter herinnering. 
 
Nieuwe leden worden hierin ook aangekondigd.  
 
 

5. Belangenbehartiging in Vlaanderen, België en Europa 
 
COGEN Vlaanderen wordt op verschillende niveaus beschouwd als centrale 

vertegenwoordiger van de Vlaamse WKK-sector. Vanuit deze positie verdedigt zij de belangen 

van alle stakeholders, zowel de WKK-leveranciers als de WKK-uitbaters.  

Dit gebeurt op regionaal vlak aan de hand van contacten met het Vlaams Energie en 

klimaatagentschap (VEKA), de VREG en het kabinet van de bevoegde minister. Op federaal vlak 

wordt in samenwerking met zusterorganisaties overleg gepleegd met de federale 

beslissingsorganen (o.a. CREG). Op Europees niveau kan COGEN Vlaanderen, dankzij haar 

lidmaatschap van COGEN Europe en haar actieve deelname aan verschillende Europese 

werkgroepen, het Europees beleid van nabij opvolgen.  

 
6. Overleg en samenwerking via werkgroepen en platformen 

 
Het geheel is waardevoller dan de som van de delen! Vanuit deze overtuiging organiseert en 

coördineert COGEN Vlaanderen het WKK-overleg in Vlaanderen.  

Dit gebeurt in het WKK-platform en in 2 permanente werkgroepen; de Werkgroep bio-WKK en de 

Werkgroep micro-WKK/WKK in gebouwen. Leden uit de verscheidene ledencategorieën zetelen 

in deze vergaderingen. Van hen wordt een actieve bijdrage verwacht.  

Het WKK-platform wordt zowel door VEA als door VREG aanzien als preferentiële overlegpartner 

om WKK-gerelateerde onderwerpen samen met de stakeholders te bespreken, zoals onze rol in 

het recente overleg naar aanleiding van de herziening van het WKK-steunmechanisme aantoont.  

 
7. Netwerking 

 
Het lidmaatschap biedt u toegang tot een breed netwerk van instellingen, organisaties en 

bedrijven actief in het domein van WKK en haar raakvlakken. Ons netwerk is een bron van 

partners en klanten: wanneer wij worden gecontacteerd i.v.m. WKK-projecten verwijzen wij 

natuurlijk enkel door naar partners uit ons ledenbestand (WKK-wegwijzer). 

 
8. Adviesverlening en kennisoverdracht 

 
WKK is zowel op technologisch vlak als qua regelgeving een complexe materie. Onze WKK-

adviseurs zijn echter goed op de hoogte van de actuele stand van zaken op beide vlakken, en dit 



 
 

 

niet alleen voor Vlaanderen. Onze expertise zal u bijgevolg veel opzoekwerk en kostbare tijd 

besparen.  

COGEN Vlaanderen begeleidt u bij uw project en biedt u onafhankelijk advies inzake 

prehaalbaarheid, netaansluiting, VEKA-dossier, steunmaatregen, wetgeving, etc.. Daarnaast 

faciliteren wij het overleg met belangrijke partijen (bv. VEKA, VREG, netbeheerder, leveranciers 

…). 

Bovendien beschikt u als lid over een login waarmee u toegang krijgt tot de ledenpagina’s op 

onze website. Hier kan u terecht voor meer gedetailleerde informatie (o.a. over wetgeving) en 

onze ledenberichten.  

• Ledenberichten 

Opdat u beter en sneller op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van COGEN Vlaanderen en 

de WKK-actualiteit in het algemeen, sturen wij regelmatig ledenberichten. Hierin staan actuele 

gebeurtenissen, updates van de regelgeving, evenementaankondigingen, enz.  

 
 

9. Ledenkortingen 
 
Behalve het voordeeltarief bij projectbegeleiding krijgt u ook korting op studiedagen, symposia, 

vormingscycli en nog meer activiteiten die wij organiseren die vermeld worden onder ‘ledenprijs’. 

Daarnaast zijn het uitsluitend leden die een beursstand kunnen reserveren op de WKK-

ontmoetingsdag, en krijgt u korting op bepaalde publicaties. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


