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1. Inleiding 
 

Het jaar 2013 stond voor Coopkracht in het teken van de promotie van waardegedreven coöperatief 

ondernemen.  

We definiëren waardegedreven coöperatief ondernemen als coöperatief ondernemen dat zich 

oriënteert aan de zeven internationaal erkende principes van de Internationale Coöperatieve 

Alliantie (ICA). Een coöperatie die zich aan deze coöperatieve principes committeert is drager van 

een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit en is bereid zijn bedrijfsvoering in te richten 

volgens de ethische maatstaven die coöperatief ondernemen vereist. Op die manier helpen de 

principes de bedrijfsvoering van coöperaties te verduurzamen en de essentie van het coöperatieve 

gedachtegoed als een coherent geheel naar het externe publiek uit te dragen. 

Coopkracht beschouwt het internationaal referentiekader van de zeven ICA-principes als continue 

richtinggevende leerdoelen om bewust in veranderende omstandigheden trouw te kunnen blijven 

aan onze coöperatieve gedrevenheid. De ICA-principes zien we dan ook eerder als een kompas dan 

een keurslijf. Waardegedreven coöperatief ondernemen wordt dan een groeiproces dat iedere 

coöperatie op haar eigen tempo binnen haar individuele context vorm kan geven. 

In onze aanpak om waardegedreven coöperatief ondernemen versterkt op de kaart te zetten in 

Vlaanderen stond de betrokkenheid van onze leden centraal. De kracht van kennis over de ICA-

principes ligt immers bij de vele duizenden coöperaties in ons land. Zo blijven we als overlegplatform 

dicht bij wat bij onze achterban leeft en slagen we erin producten en diensten aan te bieden die 

praktijkgeoriënteerd zijn. Daarnaast zette Coopkracht vooral in op kennisontwikkeling (bv. ICA-

workshopreeks, ICA-kompas) en de beïnvloeding van beleidsmakers (Coopkracht Memorandum) 

rond de ICA-principes.  

Op internationaal vlak zit er ook beweging in. De Internationale Coöperatieve Alliantie startte 

onlangs een proces om ondersteunende richtlijnen te formuleren in aanvulling op de definities van 

de zeven ICA-principes. Coopkracht begroet deze ontwikkeling en we hopen dan ook dat de in 

Vlaanderen opgebouwde kennis rond de coöperatieve principes op internationaal vlak gevaloriseerd 

kunnen worden. 

Als organisatie zette Coopkracht haar koers verder om de ledenwerking en haar product- en 

dienstenaanbod verder uit te bouwen. We danken al onze leden en aanhangers die met hun tijd, 

gedrevenheid en kennis onze werking hebben verrijkt.  

Dit jaarverslag presenteert de highlights van de Coopkrachtactiviteiten en geeft een korte 

samenvatting van de financiële situatie in 2013. 
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2. Coopkracht stimuleert netwerken en kennisuitwisseling 
 

De eerste doelstelling van Coopkracht is coöperatieve bedrijven praktisch en virtueel samen brengen 

om ervaringen uit te wisselen en mekaar te versterken, onderlinge samenwerking stimuleren en te 

werken rond visievorming. Netwerking en kennisontwikkeling stonden in 2013 centraal bij de 

promotie van waardegedreven coöperatief ondernemen. Zo zetten we de workshopreeks over de 

ICA-principes in 2013 voort en startten wij met de conceptuele ontwikkeling van het ICA-kompas. 

Ook op het jaarlijks coöperatieve event in de Gentse Vooruit kwamen de ICA-principes in 

verschillende workshops aan bod. 

 

ICA-workshopreeks 

Doelstelling: Coopkracht wil coöperatieve bedrijven samen brengen om ervaringen uit te wisselen, 

elkaar te versterken en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Daarom organiseerde 

Coopkracht een 5-delige workshopreeks over de ICA-principes, waar je een kijkje kon nemen in de 

interne keuken van andere coöperaties en hoe zij de ICA-principes in de praktijk vertalen. Hoe 

hebben zij het aangepakt en wat kan je van hen leren? Dat waren de hoofdvragen van de 

workshopreeks. 

Aanpak: In elk van de workshops gingen we dieper in op een aantal ICA-principes. De aanpak was 

praktijkgericht: coöperatieve vennootschappen uit verschillende sectoren en in verschillende 

levensfases vertelden hoe zij het hebben aangepakt en met welke uitdagingen ze te maken kregen. 

Daarna konden deelnemers meediscussiëren en vragen stellen. We sloten af met netwerking met de 

andere aanwezige coöperaties. 

Workshop Praktijkvoorbeeld ICA-principe Deelnemers 
Workshop 1 - 19/12/2012 
(Sint Katelijne Waver) 

Passwerk, Mechelse 
Veilingen 

Vrijwillig en open 

lidmaatschap, Economische 

betrokkenheid, Aandacht voor 

de gemeenschap 

27 

Workshop 2 - 27/02/2013 
(Antwerpen) 

Milcobel, Q-bus Democratische besluitvorming 30 

Workshop 3 - 22/04/2013 
(Brussel) 

DEBUut, BeauVent Samenwerking tussen 

coöperaties, 

Onafhankelijkheid 

33 

Workshop 4 - 27/05/2013 
(Brussel) 

P&V, Het Stroburo  Alle ICA-principes 18 

Workshop 5 - 05/06/2013 
(Kortrijk) 

De Wassende Maan, 
De Kollebloem, 
Stadsboederij Kortrijk, 
Biogrondfonds 

Alle ICA-principes 40 

5 workshops 12 coöperaties 7 ICA-principes 148 

 

http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:ica-workshopreeks&catid=37:coopkracht-algemeen&Itemid=174
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Bron: foto’s van de ICA-workshopreeks 

 

ICA-kompas 

Doelstellingen: 

Het ICA-kompas is een e-learning instrument dat coöperaties:  

 sensibiliseert over de internationaal erkende coöperatieve principes (ICA-principes); 

 inzichten geeft in de inspanningen die ze leveren om de ICA-principes in de praktijk te 

brengen (via een Self-scan); 

 helpt om sterktes, zwaktes en leerdoelen te identificeren in de operationalisering van de ICA-

principes; 

 ondersteunt om een kort verslag over de operationalisering van de ICA-principes op te 

stellen; en  

 inspireert en leren bevordert binnen de organisatie aan de hand van achtergrondinformatie 

en goede praktijken; 

… met de volgende meerwaarde voor de coöperatieve beweging in Vlaanderen: 

 Verduurzaming van de coöperatieve bedrijfsvoering en versterking van de lerende 

organisatie;  

 Sterkere profilering coöperatieve identiteit en waardegedreven coöperatief ondernemen 

a.d.h.v. een internationaal referentiekader;  

 Kennisopbouw over de ICA-principes en hun toepassing in de bedrijfsvoering; 

 Opportuniteit voor België om een voortrekkersrol te spelen m.b.t. operationalisering van de 

principes in de bedrijfsvoering; 

 Ondersteuning  bij het opstellen van een “coöperatieve” verslaggeving a.d.h.v. de ICA-

principes in aanvulling op de jaarlijkse financiële, operationele en 

duurzaamheidsverslaggeving. 

 
Aanpak: 

Voor Coopkracht is het belangrijk dat we onze achterban zo sterk mogelijk betrekken bij de 

ontwikkeling van dit ICA-kompas. Daarom organiseerden we op 4 september 2013 een denkdag met 

het Coopkrachtbureau over de betekenis en invulling van elk van de zeven ICA-principes en op 4 

http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214:ica-kompas&catid=37:coopkracht-algemeen&Itemid=173
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december 2013 een focusgroep waar we samen met een achttal coöperaties de Self-Scan (die aan de 

hand van een vragenlijst de inspanningen van een coöperaties rond de zeven principes in kaart 

brengt) als een belangrijk onderdeel van het kompas testten. Daarnaast inventariseerden we de 

ervaringen met de zeven ICA-principes en vergelijkbare instrumenten in andere landen in het kader 

van een deskstudie. Eind december 2013 finaliseerden we de conceptuele fase van de ontwikkeling 

van het kompas en kon de programmering van de webapplicatie starten. 

 

Bron: Work in progress (januari 2014) van de webapplicatie ICA-kompas 

Indicatief verder projectverloop 

 Maart 2014: Lancering testversie ICA-kompas en toetsing bij 20-tal coöperaties; 

 Juni 2014: Definitieve lancering ICA-kompas en uitrol; 

 November-december 2014: Disseminatie-event ICA-kompas met presentatie eerste 

resultaten toepassing ICA-kompas. 

De ontwikkeling van het ICA-kompas wordt medemogelijk gemaakt door subsidies van de Vlaamse 

overheid/Departement Werk en Sociale Economie. 

 

Jaarlijks coöperatieve event: “Scoop op coöperatief ondernemen” 

Op 25 juni 2013 vond voor de derde maal op rij het 

jaarlijks Coöperatief Evenement plaats. Onder de titel 'Scoop op 

coöperatief ondernemen' werd het coöperatief ondernemen op 

een zeer praktische manier in de schijnwerpers gezet. Ruim 120 

geïnteresseerden zakten voor dit event af naar de Vooruit 

(Gent), die overigens net dit jaar 100 kaarsjes mocht uitblazen. 

Dit event werd georganiseerd op verzoek van Freya Van den 

Bossche, Vlaams Minister van Sociale Economie.  

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/content.aspx?PageId=167
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/content.aspx?PageId=167
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3. Coopkracht als gesprekspartner voor de overheid  
 

Onze tweede doelstelling is om dé gesprekspartner zijn voor overheden en om beleidsvoorstellen te 

formuleren ten gunste van coöperatieve bedrijven. In 2013 was Coopkracht vertegenwoordigd in 

verschillende overlegorganen, zoals de Nationale Raad voor Coöperaties (NRC), het Vlaams 

Overlegplatform Sociale Economie (VOSEC), de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), 

het Participatiefonds Trividend en de klankbordgroep van het Vlaams Ministerie voor Werk en 

Sociale Economie. Wij namen deel aan beleidsoverleg, volgden nauw de ontwikkelingen in 

overheidsbeleid rond coöperatief ondernemen op en bevorderden de belangen van de coöperatieve 

ondernemers in Vlaanderen. 

De kernactiviteit in 2013 op vlak van beleidsbeïnvloeding was de formulering van een nieuw 

Coopkracht Memorandum. 

 

Coopkracht Memorandum 2014 

Op 25 mei 2014 vallen in België de verkiezingen samen voor het Europese, het Federale en het 

Vlaamse niveau. Coopkracht grijpt de kans om het beleid op al deze niveaus sterk te beïnvloeden ten 

gunste van de coöperaties in Vlaanderen. Want nu coöperatief ondernemen steeds meer 

draagkracht vindt in economie en samenleving, blijft het belangrijk dat ook het beleidskader 

ondersteunend en toekomstgericht optreedt voor coöperaties. 

Daarom werkte Coopkracht eind december 2013 een nieuw Coopkracht Memorandum 2014 uit. 

Hiermee sensibiliseren we de politieke partijen en toekomstige beleidsmakers over de meerwaarde 

van coöperatief ondernemen voor economie en samenleving. En we presenteren krijtlijnen hoe de 

coöperatieve beweging het best versterkt kan worden de komende vijf jaar. Wij vinden dat méér en 

ander ondernemerschap onontbeerlijk is in de transitie naar een “economisch innovatieve, 

duurzame en sociaal warme samenleving” in Vlaanderen. Daarom is coöperatief ondernemen 

interessant voor alle politieke kleuren.  

        

Bron: Fotos’s debatavond Coopkracht Memorandum 14 november 2013 

http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=320:coopkracht-memorandum-nu-beschikbaar&catid=62:nieuwsbrief-december-2013&Itemid=147
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Coopkracht stelt vier grote pistes voor die het coöperatieve decennium inluiden. Die kunnen een 

dynamiek en synergie creëren die de coöperatieve economie in de komende vijf jaar sterker zal doen 

groeien zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau:  

1. Onderzoek naar de verbetering van het wettelijk en regelgevend kader voor coöperaties en 

opstart van het debat bij de kernspelers. Uit het huidig wettelijk en regelgevend kader 

kunnen coöperaties geen gedeelde coöperatieve identiteit afleiden, noch de ethische 

maatstaven die hiermee gepaard. De vraag dringt zich op of een wijziging van de regelgeving 

omtrent coöperatieve vennootschappen een geschikt middel is om deze identiteit te 

waarborgen. Zo ja, op welke manier? Zo niet, welke zijn de alternatieven?  

2. Sterkere verankering van coöperatief ondernemen in alle lagen van het onderwijs, door het 

gedachtegoed op te nemen in de onderwijsplannen en eindtermen van het secundaire en 

tertiaire onderwijs. Daarnaast hebben we nood aan een European Business School for Co-

operative Entrepreneurs. We moeten de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die nodig 

zijn voor (coöperatief) ondernemerschap bij de toekomstige generatie stimuleren.  

3. Ondersteuning van nieuwe initiatieven in een aantal sectoren en exploratie van de kracht 

van de coöperatie. De overheid speelt in dit proces een belangrijke rol als regisseur, 

regelgever en potentiële vennoot via haar specifieke financieringsvehikels. Bij de 

ontwikkeling van deze sectoren werken verschillende beleidsdomeinen best samen, 

stemmen ze hun beleid complementair op elkaar af en stellen ze voldoende structurele 

experimenteerruimte ter beschikking.  

4. Een samenhangend en wederzijds bevruchtend ondersteuningsaanbod met kennis, 

informatie en financiering, bestaande uit promotie, eerste- en tweedelijnsadvies, vorming, 

kennisdeling en -ontwikkeling en de erkenning van Coopkracht als gesprekspartner voor de 

overheid.  

De aanbevelingen betreffende het wettelijk en regelgevend kader is een federale bevoegdheid. De 

andere pistes hebben betrekking op het Vlaamse niveau. Op Europees niveau onderschrijft 

Coopkracht de recente aanbevelingen van het Europees Parlement in zijn verslag van 12 juni 2013. 

Als ledenorganisatie vonden we het belangrijk om ook onze leden te betrekken bij de uitwerking van 

het Coopkracht Memorandum 2014. Hiertoe organiseerden we op 14 november 2013 een 

debatavond met 22 coöperaties en sympathisanten uit onze achterban. Via verschillende media 

informeerden we de politieke partijen en toekomstige beleidsmakers en gingen we in persoonlijk 

gesprek. 
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4. Coopkracht profileert coöperatief ondernemen naar een extern publiek 
 

De derde doelstelling van Coopkracht is het extern profileren van waardegedreven coöperatieve 

bedrijven naar beleid, onderwijs, pers en institutionele relaties. De activiteiten voor de eerste twee 

doelstellingen dragen daar uiteraard ook toe bij. Daarnaast houdt Coopkracht het belangrijkste 

nieuws en trends bij op onze website en houden we contact met onze leden via de Coopkracht-

nieuwsbrief. Daarnaast profileert Coopkracht coöperatief ondernemen extern naar de pers en 

richting het onderwijs. 

 

Coopkracht website en nieuwsbrief 

Op de Coopkracht website houden we de belangrijkste informatie en nieuws over coöperatief 

ondernemen bij. Volgens Google Analytics, steeg het aantal bezoekers van 1.296 in 2012 (aug-dec) 

naar 6.331 in 2013 (hele jaar). Hiervan waren in 2012 en 2013 ca. 15% terugkerende gebruikers. 

Daarnaast brachten we 6 nieuwsbrieven in 2013 uit.  

 aug – dec 2012 2013 

Aantal bezoekers Coopkracht website1 1296 6.331 

% terugkerende gebruikers 15% 14% 

(1) Volgens Google Analytics 

 mei – dec 2012 2013 

Aantal ontvangers Coopkracht nieuwsbrief 506 1128 

% nieuwsbrief geopend 30% 30% 

% gaan vanuit nieuwsbrief naar Coopkracht website 10% 10% 

(2) Volgens MailChimp (enkel telling is effectief geopend, lezen in leesvenster wordt niet meegeteld) 

 

Media-aandacht 

Ook in 2013 slaagde Coopkracht erin om, in samenwerking met onze partners, versterkt media-

aandacht te mobiliseren over coöperaties. Zo publiceerden 

verschillende kranten dossiers over coöperatief ondernemen 

in het algemeen of in specifieke sectoren, en pakten radio en 

televisie ook uit met het coöperatieve verhaal in België. Op 

onze website houden we onder de mediatheek de 

belangrijkste mediabijdragen voor onze leden bij.  

  

http://www.coopkracht.org/
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=section&id=10&Itemid=147
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=170:mediatheek&catid=37:coopkracht-algemeen&Itemid=151
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Sensibilisering richting het onderwijs  

Als we willen dat coöperatief ondernemen groeit in ons land, is het belangrijk dat de toekomstige, 

jonge ondernemersgeneratie de coöperatieve optie kent en hiervoor kiest. Uit de Internationale 

Declaratie van de Jeugd over ‘Coöperatief Ondernemen 2012’ blijkt dat de waarden die ten grondslag 

liggen aan coöperatief ondernemen een sterke aantrekkingskracht hebben op jongeren. In het 

bijzonder de participatieve en democratische manier om een coöperatie te besturen en de lange 

termijn en maatschappelijke doelstellingen van coöperaties helpen jongeren andere beslissings- en 

leiderschapsmodellen te ontdekken en de voordelen van multistakeholderoverleg te waarderen. De 

coöperatieve optie maakt hen duidelijk dat ze maatschappelijke doelstellingen en rendement kunnen 

behalen door ondernemerschap.  

Maar omwille van de leemte in het onderwijsaanbod hebben coöperaties het vaak moeilijk om 

managers te vinden die de leiding van de organisatie kunnen overnemen. Ook zien we dat het 

onderwijs de klemtoon legt op de conventionele ondernemingsvormen zoals de nv of bvba. Er is dus 

een duidelijke leemte in de communicatie over deze vennootschapsvorm in alle lagen van het 

onderwijssysteem.  

Daarom ijveren we in het Coopkracht Memorandum 2014 voor een sterkere verankering van 

coöperatief ondernemen in alle lagen van het onderwijs. Onderwijs is de tweede van de vier centrale 

pijlers van belangrijke toekomstgerichte acties om de coöperatieve beweging in Vlaanderen te 

steunen. 

Ook in 2013 gaven leden van het Coopkrachtbureau geregeld presentaties aan (hoge-)scholen om 

coöperatief ondernemen dichter bij de jongere generatie ondernemers te brengen, o.a. tijdens de 

internationale week van Thomas More  in maart 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.khk.be/khk04/eng/internationalDays_13/default.asp
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5. Coopkracht in cijfers 
 

Onze leden 

Coopkracht is in de eerste plaats een organisatie voor de leden. Tot nu toe is ons ledenbestand klein 

geweest. In 2013 zijn er nieuwe leden toegetreden en telde Coopkracht 26 leden.  Toch merken we 

dat de interesse in Coopkracht groot is. Onze bekendheid reikt veel verder en vele coöperaties en 

sympathisanten nemen geregeld deel aan onze activiteiten.  

 2011 2012 2013 

Aantal leden-coöperaties 21 22 26 

 

Onze leden in 2013 waren: BeauVent cvba, Bollen - Sente, Bronsgroen cvba-so, Centrum Beter Zien, 

CERA cvba, Choco cvba, COOP Apotheken, De Natuurfrituur cvba-so, De Pianofabriek, De Wassende 

Maan, De Wrikker cvba, Dienstencentrum GID(t)S, Ecopower cvba, Hefboom cvba/vzw, Het 

Hinkelspel cvba, Levuur cvba, Magelaan cvba, Ondernemersatelier, Passwerk cvba-so, P&V 

Verzekeringen, Q-Bus cvba, Sinergiek, Tintelijn cvba, Volterra cvba, Zennelink, Es & Iep.  

Daarnaast zijn ook een aantal sympathisanten lid van Coopkracht. 

 

Ons financieel resultaat 

Coopkracht had in 2013 inkomsten uit lidgelden, giften en inschrijvingsgeld voor de ICA-workshops. 

De belangrijkste uitgaven waren voor de operationele werking (bv. website, catering ICA-workshops) 

en sponsoring van het coöperatief werk door MeMO vzw (waarmee in elke activiteit wordt 

samengewerkt). De vrijwillige inzet van een aantal leden speelde echter ook dit jaar een cruciale rol 

bij de uitvoering van de Coopkracht-activiteiten. We sluiten het voorbije jaar af met een negatief 

saldo van 2.258,727 euro en een gecumuleerd positief resultaat van 5.344,51 euro. Dit is volgens de 

begroting. 

 

 Inkomsten Uitgaven 

 2012 2013 2012 2013 

Lidgelden 2012 4.350,00  6.400,00   

Financieel 4,70  0,00 0,99   

Werking 275,00  980,00 264,18  288,72 

Sponsoring coöperatief werk MeMO    10.000,00  10.000,00 

Lidgeld Vosec    1.053,00   

Gift 3.000,00 650,00   

Totaal 7.629,70  8.030,00 11.318,17 10.288,72 

Resultaat -3.688,47  -2.258,72    

Gecumuleerd resultaat 7.603,13  5.344,41    

http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=144
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=140
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=124
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=105
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=108
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=104
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=107
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=139
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=149
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=112
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=112
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=58
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=141
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=59
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=115
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=61
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=61
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=56
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=106
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=126
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=145
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=145
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=109
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=138
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=57
http://www.coopkracht.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=142

