PORTOFOLIO KANDIDAAT BESTUURDER COOPKRACHT VZW
Naam: Lieven Vandeputte

Werkzaam bij Cera als hoofd maatschappelijke dienstverlening en directieadjunct.
Missie Cera:
Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke
coöperatie. Door de krachten te bundelen, creëren we samen economische en maatschappelijke
meerwaarde:
-

We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep.

-

Onze vennoten genieten van unieke voordelen.

-

We realiseren positieve impact in onze samenleving

Het coöperatief ondernemen en leven is een deel van mijn leven:
Vanuit werkcontext: bij Cera verantwoordelijk voor de dienst coöperatief ondernemen, waar we hard
werken aan het versterken van het ecosysteem voor coöperatief ondernemen in België (via
ondersteuning en begeleiding coops, vorming en brede sensibilisering, stimuleren van onderzoek,
kennisontwikkeling en faciliteren van uitwisseling tussen coöperaties)
En verder ben ik zelf vennoot bij een tiental coöperaties.
Waarde van de ICA-principes
De ICA-principes vormen een heel krachtig kader en werkinstrument voor coöperaties om mee aan
de slag te gaan. Coöperaties kunnen onderling heel sterk van elkaar verschillen (in type, sector en
schaal). Maar de ICA-principes zijn een gemeenschappelijke waarde-gedreven taal die coöperaties
spreken, van waaruit ze ervaringen kunnen uitwisselen en knelpunten aanpakken. Het is belangrijk
dat Coopkracht dit DNA actief promoot en al haar leden stimuleert om de ICA-principes als
werkinstrument te hanteren om hun eigen coöperatie en het ecosysteem voor coöperatief
ondernemen in Vlaanderen te versterken. Alle bestuurders van Coopkracht hebben daarin een
voorbeeldrol te spelen.

Vertrouwdheid of specifieke expertise op één of meerdere terreinen (beleidsmatige,
organisatorisch, financieel, juridisch, marketing en communicatie, HR, ...)
Bestuurservaring in 5-tal vzw’s; als handelsingenieur heb ik sterke affiniteit met bedrijfseconomische
aspecten; als leidinggevende heb ik affiniteit met HR-aspecten.
Bijdrage aan de werking, de opdrachten en de uitdagingen van Coopkracht als netwerk van
coöperaties.
Ik sta helemaal achter missie, visie een strategie van Coopkracht en heb daar de voorbije jaren als
bestuurder graag aan meegewerkt. De belangrijkste uitdaging is volgens mij om Coopkracht verder
uit te bouwen als een sterk en warm ledennetwerk, waarbij Coopkracht de leden ondersteunt met
relevante dienstverlening en de leden elkaar onderling ondersteunen en versterken.

