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Communicatiemedewerker Ecopower cv
Hoi, ik ben Margot Vingerhoedt. Sinds 2016 ben ik aan de slag bij burgercoöperatie voor
hernieuwbare energie Ecopower waar ik de communicatie en marketing behartig. Een deel van mijn
tijd gaat ook naar de werking van REScoop Vlaanderen en de website en sociale media van
burgerenergie.be. Ik heb een passie voor taal en woorden en ben groot voorvechter van helder en
inclusief taalgebruik. Goede communicatie is positief en vertrekt uit eigen kracht. In mijn vrije tijd
probeer ik me in te zetten voor De Woongenoten. Ik ben ook – eerder passief – lid van verschillende
andere coöperaties, een persoonlijke en professionele verrijking.
In 2019 volgde ik de allereerste editie van het postgraduaat aan de KU Leuven ‘Coöperatief
management en ondernemen’, wat mijn blik op de coöperatieve beweging, haar geschiedenis, haar
diversiteit, haar potentieel én haar complexiteit verruimde. Mijn eindwerk ging over mijn
stokpaardje: ledenbetrokkenheid en coöperatieve communicatie. Terwijl ik vroeger ‘economie’ een
vies woord vond, geloof ik nu in de maakbaarheid van de economie en de mogelijkheid die zo vorm
te geven dat ze ten dienste staat van mens, milieu en maatschappij. Een coöperatieve economie is
immers ook een economie.
Een groot rechtvaardigheidsgevoel en een uitgesproken groene en progressieve opvoeding liggen
aan de basis van mijn coöperatieve hart. De ICA-waarden en -principes vind ik niet alleen van belang
in een organisatie of onderneming, ik denk dat ze ook een goed houvast vormen voor wat ik
persoonlijk ‘goed leven’ vind. Ze lijken soms vanzelfsprekend, maar het continu aftoetsen van de
interne en externe werking van je coöperatie aan de ICA-principes is een goede oefening om ze ook
actief toe te passen, te merken waar er bijsturing nodig is en zo op coöperatieve koers te blijven.
Ik wil vanuit mijn overtuiging en engagement graag bijdragen aan de werking van Coopkracht. Ik zie
nog zo veel potentieel in de coöperatieve beweging: massa’s mensen zijn privé en professioneel op
zoek naar antwoorden op onze actuele ecologische en economische uitdagingen. De coöperatie is
volgens mij hét antwoord: een manier om negatieve energie en ontevredenheid om te zetten in
lokale actie, positieve impact en een betere wereld. Samenwerking en uitwisseling zijn twee
onmisbare sleutels tot succes. De grote uitdaging daarbij is het overstijgen van onze verschillen om
voluit te kunnen gaan voor onze gemeenschappelijke doelstellingen en belangen. Ik hoop bij
Coopkracht ook bij te leren, meer inzicht te krijgen in de werking van andere coöperatieve
ondernemingen en geesten en een fijne tijd te hebben met gelijkgestemden.

