PORTFOLIO KANDIDAAT BESTUURDER COOPKRACHT VZW

Naam: Peter Bosmans

Hierbij dien ik mijn kandidatuur in voor het bestuursorgaan van Coopkracht.
Hieronder mijn motivatie:
1. Je onderschrijft en deelt de missie, de visie, de strategie en de doelstellingen van Coopkracht
De organisatie waarvoor ik zelf al 27 jaar werk en waarbinnen ik als gedelegeerd bestuurder een
leidinggevende rol heb, Febecoop Vlaanderen Brussel vzw, heeft statutair haast dezelfde
doelstellingen als Coopkracht, zijnde de coöperatieve ontwikkeling stimuleren.
Zie artikel 1 van onze statuten.

2. Je onderschrijft en deelt de ICA-principes
Febecoop is lid van de Internationale Coöperatieve Alliantie, neemt actief deel aan de internationale
algemene vergaderingen en probeert er nieuwe maatschappelijke thema's zoals platform
cooperativism op de agenda te zetten. Zelf speelde ik ook op vraag van ICA een rol in de
(her)interpretatie van de ICA-principes in 2014 en organiseerde hieromtrent de stakeholderdialoog in
Vlaanderen. Ook ijverde ik sterk voor het verankeren van de ICA-principes in de nieuwe Belgische
vennootschapswetgeving. Vandaag nemen we actief deel aan het debat over het versterken van de
ICA-principes in de erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie.
3. Je bent vertrouwt of beschikt over een specifieke expertise op één of meerdere terreinen
(beleidsmatige, organisatorisch, financieel, juridisch, marketing en communicatie, HR, ...)
Ik ben oprichter en actief adviseur van het adviesbureau van Febecoop. Naast mijn specialisatie als
adviseur "organisatieontwikkeling" (= uittekenen van de juiste juridische structuur, begeleiden van
strategische planning, corporate governance), heb ik een (ver) verleden in marketing en

communicatie en volgde ik een aantal langdurige opleidingen met betrekking tot bedrijfsbeheer. Een
hele reeks bestuursmandaten (coöperaties - zie hieronder maar ook in vzw's maakten mij vertrouwd
met de verantwoordelijkheden het werkgeverschap.
4. Je bent doordrongen van het coöperatief ondernemen en leven
Ik ben (of was) (oprichtend) vennoot, bestuurder en/of vast lid van de adviesraad bij een aantal
coöperaties: De Noordboom, Eurabo, Apache, Trividend Vlaanderen, Trividend Antwerpen, P&V
Verzekeringen, Multipharma, Ecopower, Kanaal 127, De Werkhoek, .... zodat ik de coöperatieve
kracht maar ook de vele uitdagingen vanuit de praktijk ken. De meeste mandaten oefen(de) ik
onbezoldigd in mijn vrije tijd uit.
Ik hoop dat deze kandidatuur voldoet aan de door u vooropgestelde maatstaven en zal deze graag op
de AV verder toelichten.

