PORTOFOLIO KANDIDAAT BESTUURDER COOPKRACHT VZW

Naam: Marc Bosschaert

Actief/ functie binnen volgende coöperatie/ organisatie:
Vennoot en medeweker bij Q-bus cvba
Vennoot en bestuurder bij Apache
Het coöperatief ondernemen en leven is een deel van mijn leven:
Enerzijds ben ik zelf van bij de start medewerker in de werkerscoöperatie Q-bus cvba.
Q-bus heeft vele coöperaties onder haar cliënteel.
Hierdoor ken ik vele coöperaties en heb al verschillende van hen mogen begeleiden bij de opmaak
van een financieel plan bij oprichting en het uittekenen van een financieel beleid.
De laatste 2 jaar werk ik voor Coopfabrik, waarbij we ons voornamelijk toeleggen op administratieve,
boekhoudkundige en fiscale ondersteuning naar Coopkracht-leden.

Waarde van de ICA-principes
Werken volgens de ICA-principes is voor mij een evidentie.
Ik vind de gelijkwaardigheid tussen mensen de evidentie zelf.
Man/vrouw, jong/oud, e.d. mag zeker aangevuld worden met werkgever/werknemer.
Die gelijkwaardigheid doortrekken brengt je bijna automatisch bij een coöperatieve samenwerking.
Dit zowel binnen je eigen werksfeer als in de samenwerking met andere coöperaties.
Democratie, inspraak en participatie zijn voor mij dan ook hoekstenen van een
samenwerkingsverband.
Vertrouwdheid of specifieke expertise op één of meerdere terreinen (beleidsmatige,
organisatorisch, financieel, juridisch, marketing en communicatie, HR, ...)

Beroepsmatig en vanuit enkele vrijwilligersengagementen ben ik uiteraard vertrouwd met boekhouden fiscale wetgeving, maar ook met organisatiestructuren en de valkuilen van coöperatief
ondernemen foutief in te vullen in je organisatiemoel.

Bijdrage aan de werking, de opdrachten en de uitdagingen van Coopkracht als netwerk van
coöperaties.
Ik had het genoegen om de voorbije 3 jaar Coopkracht als lidorganisatie mee te steunen, sterken en
stuwen.
Ik ben me ervan bewust dat de middelen van Coopkracht zeer beperkt zijn.
Toch wil ik trachten om naast onze specifieke taken van samenbrengen, informeren en vormen we
meer aandacht moeten hebben voor de noden van de coöperaties.
Het digitaal aandeelhoudersregister is een mooi voorbeeld dat ons aangereikt is vanuit enkele
coöperaties. Het moeizame proces hiervan heeft ons veel geleerd en moet ons in staat stellen om
meer van dergelijke initiatieven vanuit Coopkracht te sturen.

