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Aardevol cvba

Website: www.facebook.com/aardevol

Contactpersoon: Bert Vandergeynst

Missie:

Aardevol cvba, biologisch tuinbouwbedrijf met thuisverkoop (boerderijwinkel 'de 
krekel en de mier), markten in Tongeren, Spa, Huy, Malmedy en Verviers.



Agrecon cvba-so

Contactpersoon: Luc Maertens

E-mailadres: management@agrecon.be

Missie:

We zijn een startende coöperatieve die borrelt van ideeën en mogelijkheden om via 
samenwerking (al of niet via aandeelhouderschap) van betekenis te zijn voor de 
noodzakelijke transitie in de samenleving. Onze invalshoek of hefboom hiertoe is in 
hoofdzaak biologische voeding. We zijn nog maar pas opgestart en zullen dus nog héél wat 
kunnen opsteken, maar zijn anderzijds sterk gedreven door innovatie op vlak van 
samenwerkingsmodellen. We onderschrijven de 7 internationaal erkende 
coöperatieprincipes en erkennen dat we pas aan de start staan van het verder vormgeven 
van de principes in de praktijk.



Website: www.dirkameel.be

Contactpersoon: Dirk Ameel

E-mailadres: dirkameel@telenet.be

•Ameel D&C is een samenwerkingsverband van coaches, actief in 
loopbaancoaching, outplacement, organisatieadvies - mee een steentje bijdragen 
aan het uittekenen en werken aan duurzame loopbanen is wat ons drijft. Individu, 
team en organisatie op elkaar gealigneerd.

•Een kennis- en inspiratieplatform waar we intervisies organiseren, tips en 
methodieken delen, literatuurtips, programma's ontwikkelen en een aanpak naar 
bedrijven en organisaties toe, waarbij meerwaarde van het coöperatieve 
samenwerkingsmodel voorop staat.

Missie:



Missie:

Apache.be De Werktitel cvba

Contactpersoon: Bram Souffreau

E-mailadres: bram@apache.be

De erkende coöperatie De Werktitel cvba geeft de nieuwssite Apache.be uit. 
Apache.be geeft de maatschappij haar vierde macht terug en beantwoordt de 
vraag naar diepgaande berichtgeving, onderzoeksjournalistiek en duiding. 
De nieuwssite werd in 2009 opgestart. Ruim twee jaar geleden werd de werking in 
een coöperatieve vennootschap ingebed. Lezers, medewerkers en sympathisanten 
vormen de coöperanten van De Werktitel cvba.



Argen-Co cvba

Contactpersoon: Gust Janssen

E-mailadres: gustjanssen@gmail.com

Missie:

Argen-Co is de coöperatieve vennootschap van Argenta.
Argen-Co wenst als coöperatieve vennootschap waarde te creëren voor 
zijn vennoten. Hiertoe zal het enerzijds een participatie nemen in Argenta 
Bank- en Verzekeringsgroep, waardoor het jaarlijks een financieel 
dividend in functie van de resultaten aan zijn vennoten zal uitkeren, 
anderzijds voor zijn vennoten extra voordelen, kortingen gaan 
onderhandelen met externe partners.

Website: www.argen-co.be



ARTEpreneur cvba-so

Website: www.artepreneur.be

Contactpersoon: An Boone

E-mailadres: an.boone@arteveldehs.be

Missie:

Activiteitencoöperatie ingebed in het onderwijs die toelaat dat studenten via een 
begeleid en gefaseerd traject kunnen experimenteren met het ondernemerschap 
in de praktijk tijdens hun studies en zo de nodige ondernemersvaardigheden 
verwerven.



Website: www.bast.coop

Contactpersoon: Alexis Versele

E-mailadres: alexis@bast.coop

Missie:

BAST architects & engineers wil een antwoord bieden op een aantal grote 
uitdagingen van deze samenleving. Deze zijn van ecologische, economische, 
sociale en zingevende aard.

BAST architects & engineers ontstond in mei 2013 uit het fusioneren van IADB 
ingenieur architect Deraedt Bruno en Alexis Versele architecten.



Missie:

BeauVent cvba

Contactpersoon: Niko Deprez

E-mailadres: Niko@beauvent.be

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren 
in de productie van groene energie van de zon, de wind en biomassa. Zo groeit 
een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame 
energieproductie waarin iedereen als evenwaardige vennoot kan participeren. We 
zijn lid van REScoop.be vzw - de federatie van verenigingen en coöperaties van 
burgers voor hernieuwbare energie in België.



BelOrta cvba

Website: www.belorta.be

Contactpersoon: Luc Peeters

E-mailadres: luc.peeters@belorta.be

Missie:



Bike & Co cvba-so

Website: www.bikeandco.be

Contactpersoon: Ilse Fannes

E-mailadres: ilse.fannes@bikeandco.be

Missie:

Bike&Co is gespecialiseerd in de verkoop, verhuur, onderhoud en herstel van 
bedrijfsfietsen. De coöperatieve vennootschap vormt met 14 sociale 
ondernemingen een kwaliteitsnetwerk in Vlaanderen en Brussel. 



Website: www.bimco.be

Contactpersoon: Joris Rombaut

E-mailadres: joris@rmbt.be

Missie:

Bimco is een coöperatief installatiebedrijf dat zo veel mogelijk mensen 
in elke fase van hun leven in alle comfort zelfstandig wil laten wonen 
met behulp van intelligente woon- en zorgoplossingen.



Bollen Advocaten

Website: www.bollenadvocaten.be

E-mailadres: rudi.bollen@bollenadvocaten.be

Bollen Advocaten is een advocatenkantoor actief in het sociaal recht, met een 
bijzondere interesse voor de coöperatieve samenwerking en het mede-
eigenaarschap van ondernemingen. 

Missie:



Bright Futures cvba

Website: www.bright--futures.com

Contactpersoon: Rik Verschueren

E-mailadres: rik.verschueren@scarlet.be

Missie:



BronsGroen cvba-so

Website: www.bronsgroen.be

Contactpersoon: Anton Gerits

E-mailadres: anton.gerits@bronsgroen.be

Missie:

Bronsgroen richt zich tot iedereen, die wil investeren in hernieuwbare energie- projecten 
in heel Limburg. Bronsgroen is een erkende cvba-so. De winsten van de coöperatie zullen 
terugvloeien naar de aandeelhouders in de vorm van een dividend en energiediensten en 
ten goede komen aan sociale projecten in eigen regio. Bronsgroen ijvert voor de 
participatie van burgers in eigen projecten, of projecten van derden, rond hernieuwbare 
energie in de regio. We zijn lid van REScoop.be vzw - de federatie van verenigingen en 
coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in België.



Website: www.villamax.be/bki.asp

Contactpersoon: Dominik Ronse

E-mailadres: dominik.ronse@gmail.com

BKI (Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster) is een coöperatieve vennootschap die 
volgende drie doelstellingen heeft:

Het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d. i. voor-
en naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije 
dagen en tijdens schoolvakanties te Ingelmunster en elders met een lage drempel voor 
alle kinderen vanaf 2,5 jaar,

Het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, 
vrijetijdsbesteding, zorg- en of andere activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, 
uitgaande van verschillende actoren,

Het initiëren en ondersteunen van socio-culturele ontwikkeling

Missie:



Café de Fiennes cvba The Conference House

Website: www.foundationfuturegenerations.org/nl/project/conference-house-cafe-de-fiennes

E-mailadres: jan.decoster@theconferencehouse.be

Café de Fiennes CVBA beheert "The Conference House", een moderne, multifunctionele 
werk-, vergader- en ontmoetingsplaats, met bio-catering, fairtrade producten en in 
samenwerking met sociale economie, gelegen in de multiculturele wijk Kuregem in 
Anderlecht, op wandelafstand van het Brusselse Zuidstation. De coöperatieve vereniging is 
gevestigd in een herenhuis uit 1893, dat in 2005 duurzaam werd gerenoveerd.

Missie:



Campina Energie cvba

Website: www.campinaenergie.be

Contactpersoon: Wout Baert

E-mailadres: wout@campinaenergie.be

Campina Energie is een burgercoöperatie die mensen samenbrengt rond 
hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen.



Cera cvba

Website: www.cera.be

Contactpersoon: Lieven Vandeputte

E-mailadres: lieven.vandeputte@cera.be

400.000 vennoten investeren samen met Cera in de samenleving en bouwen mee aan een sterke 
coöperatie.  Zo creëert Cera economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken: (i) Cera 
zorgt voor sterke fundamenten van KBC Groep; (ii) Cera realiseert maatschappelijk impact; (iii) Cera 
biedt aan haar vennoten unieke kortingen op producten en diensten.
Cera realiseert maatschappelijk impact op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Cera is een 
bruggenbouwer voor de maatschappelijke sector. Cera steunt en ontwikkelt projecten in zeven 
domeinen. Niet enkel met geld, maar ook met expertise en advies steunt Cera.

Missie:



Choco cvba

Website: www.chocoweb.be

Contactpersoon: Steven Pauwels

E-mailadres: steven@chocoweb.be

Missie:

Choco wil de eigenwaarde van merken verbinden met die van mensen door 
waardevolle communicatie. Zodat alle deelnemers er beter van worden op 
meerdere niveaus: 360° winst. Met de creatieve energie van de 8 universele 
waarden als instrument. Bovendien wil Choco binnen het 
communicatielandschap een gids zijn inzake communicatie in de nieuwe 

-waarde in 



Collectief Goed cvba-so

Contactpersoon: Annick De Rop

E-mailadres: Annick.derop@samenlevingsopbouw.be

Missie:

Collectief Goed is een cvba-so die op een creatieve, degelijke manier leegstaande 
woningen renoveert en nadien aan lage prijs verhuurt.

De werken zijn gestart in negen huizen. Goed wonen voor kwetsbare gezinnen is 
mogelijk. Laten we er nu samen aan bouwen!



Con Brio vzw - Compaan

Website: www.con-brio.be

Contactpersoon: Bert Boone

Con Brio is een maatwerkbedrijf actief in de schoonmaaksector 
en poetst bushokjes, afficheborden, kerkinterieurs en scholen 
met oog voor mens, milieu en maatschappij!

Missie:



Coop Apotheken

Website: www.coopapotheken.be

Contactpersoon: Marc Standaert

E-mailadres: marc.standaert@coopapotheken.be

Missie:



Coop Content cvba

Website: www.facebook.com/contentcvba

Contactpersoon: Sara Vander Auwera

E-mailadres: leuvenpaktuit@outlook.com

Kruidenierswinkel zonder verpakkingen.

Promoten van duurzame consumptie, door het openen van een voedingswinkel 
zonder verpakkingen, waar klanten, lokale leveranciers en eigenaars samen 
beslissen welke kant het op moet.

Missie:



Coöperatie Hoogstraten cvba

Contactpersoon: Gaston Opdekamp

E-mailadres: gaston.opdekamp@hoogstraten.eu

Missie:

Veiling Hoogstraten streeft naar het realiseren van een optimale marktprijs voor 
de door haar leden aangeleverde producten. Ze doet dit door te focussen op de 
thema's: kwaliteit, dienstverlening, innovatie en duurzaamheid. 



CoopStroom cvba-so

Website: www.coopstroom.be

Contactpersoon: Cedric Depuydt

Het doel van CoopStroom is om in West- en Oost Vlaanderen lokaal 
energie te produceren dat vervolgens rechtstreeks aan de inwoners van 
Brugge en omstreken verkocht zal worden. Maar het gaat verder dan dat. 
CoopStroom is een échte burgercoöperatie, waar u, als coöperant niet 
alleen klant bent, maar ook mede-eigenaar van de coöperatie. 

Missie:



Core cvba-so

Website: www.thinkcore.be

Contactpersoon: Steven De Reymaeker

E-mailadres: steven.de.reymaeker@thinkcore.be

Missie:



De Landgenoten cvba-so

Website: www.delandgenoten.be

Contactpersoon: Kaat Segers

E-mailadres: kaat@delandgenoten.be

Missie:

De Landgenoten streeft ernaar om met de hulp van vele burgers-aandeelhouders 
landbouwgrond aan te kopen en deze te verhuren aan bioboeren. Op die manier helpt de 
coöperatie bioboeren bij het opstarten of uitbreiden. Grond is immers erg duur in ons 
verstedelijkt Vlaanderen. Bovendien beschermt de coöperatie zo het levenswerk van elke 
bioboer: een bioboer investeert veel in het opbouwen van een vruchtbare grond. Dankzij de 
coöperatie gaat die investering niet verloren wanneer de boer stopt. De coöperatie 
garandeert dat een andere bioboer het van hem overneemt. 



De Noordboom cvba

Contactpersoon: Mathy Bevernage

E-mailadres: mathy.bevernage@denoordboom.be

Energiezuinig bouwen met ecologische materialen: 

Daktimmer, buitenschrijnwerk, FSC, FSC-hout, lage energie, passiefhuis, bio ecologische 
bouwmaterialen, Celit, Isofloc, houtskeletbouw, objectief klantenadvies, kwaliteit, goed 
houtgebruik.

Missie:



De Okelaar cvba-so

Website: www.okelaar.be

Contactpersoon: Mia Vranken

Missie:

De Okelaar is een geëngageerd cohousing project met 18 wooneenheden voor gezinnen 
en mensen van alle leeftijden. Drie gebouwen (een klooster en twee schoolgebouwen) 
worden bio-
van het klooster met een grote eetruimte en keuken, een grote vormingsruimte, een bio-
en fairtrade winkeltje, een wascafé, een thuiskantoor en twee gastenkamers.
We leven vanuit drie pijlers: een ecologische pijler, een sociale pijler en een spirituele 
pijler. In de toekomst willen we (sociale) tewerkstelling organiseren. De Okelaar werkt 
samen met zelfoogstboerderij De Klepper.



De Punt nv

Website: www.depunt.be

Contactpersoon: Piet Lietaer

E-mailadres: piet.lietaer@depunt.be

De Punt wil dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam 
ondernemen. We bieden hierbij resultaatgerichte en dynamische ondersteuning 
door dienstverlening (bedrijvencentrum en bedrijfsadministratie) en 
adviesverlening (bedrijfsadvies en personeelsbeleid). De Punt heeft bijzondere 
aandacht voor tewerkstellingscreatie.



De Wassende Maan cvba

Website: www.dewassendemaan.be

Contactpersoon: Hilde Coucke

E-mailadres: hilde@dewassendemaan.be

Missie:

We zijn een landbouwcoöperatie die op biologisch dynamische wijze groenten teelt en 
dieren houdt. We doen dit met respect voor het milieu en met oog voor het welzijn van 
planten, dieren en mensen. De groenten die we telen verkopen we in onze winkel en via 
bio-abonnementen. We zorgen voor een korte keten die kwaliteitsgroenten en fruit van 
de boer naar de consument brengt. 



De Wrikker cvba

Contactpersoon: Erik Van der Veken

E-mailadres: erik@dewrikker.be

Missie:

De Wrikker is een coöperatieve drukkerij! We zijn een coöperatie van werkers die opmaak, 
print en druk en afwerking in één huis aan onze klanten aanbiedt. We richten ons op 
mensen en organisaties die bewustere keuzes willen maken, ook in hun drukwerk. Prijs, 
kwaliteit en snelheid zijn mooi in evenwicht en we hebben bijna 40 jaar aandacht voor 
mens, milieu en maatschappij. 



Dienstencentrum GID(t)S vzw

Website: www.gidts.be

Contactpersoon: Ann Van den Houcke

Missie:

Dienstencentrum GID(t)S creëert extra kansen voor personen met een beperking. In de 
domeinen zorg, onderwijs en werk zijn we een GIDS voor wie ondersteuning nodig heeft, 
zowel in Gits als in de hele provincie West-Vlaanderen. We bundelen onze expertise in de 
verschillende domeinen om te werken aan inclusieve maatschappij, een maatschappij die 
geen enkele mens uitsluit, maar allen een volwaardige plaats geeft. Dienstencentrum 
GID(t)S overkoepelt en verbindt Mariasteen, Sociale 
Werkplaats Molendries en Jobcentrum. 



DuCoop cvba

Website: www.ducoop.be

Contactpersoon: Peter De Smet

E-mailadres: desmet.colruyt@scarlet.be

DuCoop cvba is een coöperatieve vennootschap die is opgezet om te investeren 
in duurzame technieken voor De Nieuwe Dokken in Gent.



Duwolim cvba-so

Website: www.duwolim.be

Contactpersoon: Carien Neven

E-mailadres: carien.neven@beweging.net

Missie:

Goedkope lening voor inwoners van Limburg voor alle 
werkzaamheden die uw woning energiezuiniger maken.



Ecopower cvba

Contactpersoon: Jim Williame

E-mailadres: jim.williame@ecopower.be

Missie:

Ecopower is een erkende coöperatieve vennootschap. Een bedrijf dus, maar wel één met 
een maatschappelijk doel, een transparante structuur en heel veel kleine aandeelhouders. 
Iedereen kan mee investeren in projecten van hernieuwbare energie: wind, biomassa, zon, 
maar ook kleine waterkracht. 
De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan de coöperanten. Ecopower wil zoveel 
mogelijk burgers de kans geven om blijvend mede-eigenaar te zijn van hernieuwbare-
energie-installaties waarvan ze de energie kunnen afnemen en waarover ze democratisch 
controle uitoefenen. Zo verenigen we al meer dan 48.000 burgers in een partnerschap voor 
duurzame energie. We zijn lid van REScoop.be vzw - de federatie van verenigingen en 
coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in België.



EnergieID cvba-so

Website: www.energieid.be

Contactpersoon: Vincent Dierickx

Missie:

́



FairFin vzw

Website: www.fairfin.be

Contactpersoon: Marjon Meijer

E-mailadres: marjon.meijer@fairfin.be

FairFin wil mensen bewegen om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. 
Daarom promoot de organisatie investeringen die oog hebben voor mens en milieu, en 
voert ze campagne tegen omstreden investeringen.

FairFin informeert, sensibiliseert, onderzoekt, publiceert, adviseert, geeft vorming en 
voert acties over duurzaam omgaan met geld. De organisatie informeert individuen, 
organisaties, bedrijven en overheden over duurzame financiële producten. FairFin kiest 
bewust voor het promoten en/of aanbieden van duurzame spaarproducten, het (in)direct 
investeren in duurzame projecten. In tweede instantie biedt FairFin informatie aan over 
beursbeleggingen met duurzaamheidscriteria.



Febecoop Adviesbureau Vlaanderen vzw

Contactpersoon: Peter Bosmans

E-mailadres: p.bosmans@febecoop.be

Missie:

Sinds de oprichting in 1970 heeft Febecoop altijd ingestaan voor het verdedigen, 
promoten en verspreiden van de coöperatieve waarden en principes; wat ze verder blijft 
doen door haar werking op te bouwen rond twee grote assen: (i) het promoten van de 
waarden en modellen van het coöperatief ondernemerschap en het verdedigen van haar 
leden; en (ii) het leveren van diensten met het doel om in de drie gewesten van het land 
nieuwe en bestaande ondernemingen te versterken die tot de sociale en coöperatieve 
economie behoren.



Haven Incubator cvba-so

Contactpersoon: Katrin Van den Troost

Missie:

Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Een 
veilige plek voor jong experiment.



Hefboom cvba

Website: www.hefboom.be

Contactpersoon: Dirk Dalle

Missie:



Het Hinkelspel cvba

Website: www.hethinkelspel.be

Contactpersoon: Alexander Claeys

E-mailadres: alexander@hethinkelspel.be

Missie:



Het Lezerscollectief cvba-so

Contactpersoon: Dirk Terryn

E-mailadres: dirk.terryn@skynet.be

Het Lezerscollectief is een organisatie voor en door de mensen

Samen verhalen en gedichten lezen verbindt mensen en maakt hen sterker en weerbaarder. Dit is de 
filosofie van Het Lezerscollectief, een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen, dat 
leesbijeenkomsten organiseert voor mensen die moeilijk toegang hebben tot literatuur, onder meer 
gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen in armoede.

Missie:



HOTA cvba

Contactpersoon: Thomas De Maeseneer

Missie:

HOTA: huizen om te aarden. Energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen. 
Ecologische bouwmaterialen. Natuurlijk binnenklimaat. Gezond wonen.



Lekker GEC cvba-so

Website: www.lekkergec.be

Contactpersoon: Robrecht Cardyn

Missie:



Levuur cvba

Website: www.levuur.be

Contactpersoon: Geertrui De Cock

E-mailadres: geertrui@levuur.be

Missie:



Magelaan cvba

Contactpersoon: Wim Trommelmans

E-mailadres: wim.trommelmans@magelaan.be

Missie:

Magelaan is al zestien jaar actief in de prepress-
-

persoonsbedrijfje dat met grote liefde voor tekst en typografie uitsluitend fotografisch 
zetwerk leverde, groeide Magelaan door de jaren heen uit tot een all-round 
communicatiehuis van vertrouwen voor bedrijven, overheidsdiensten en sociale en 
culturele organisaties. 



Milcobel cvba

Contactpersoon: Eddy Leloup

Missie:

Milcobel cvba is vandaag een zuivelcoöperatie van 3.000 leden-melkveehouders, die 1,1 
miljard liter melk per jaar ophaalt, verwerkt en commercialiseert. Milcobel produceert en 
verwerkt ruim een derde van het totale aantal liters melk die jaarlijks in België 
geproduceerd worden. 
Milcobel heeft tot doel als coöperatie van melkveehouders de door de melkveehouders 
op hun bedrijf geproduceerde melk aan te kopen, te vervoeren en activiteiten te 
ontwikkelen die een duurzame afzet van de melk moeten garanderen en die toelaten een 
faire melkprijs te betalen. Met het oog op een verdere versterking van Milcobel is er per 
begin 2014 een aangepaste organisatiestructuur doorgevoerd.



Multipharma cvba

Website: www.multipharma.be

Contactpersoon: Fabienne Bryskère

Multipharma is een coöperatie die in 1921 werd opgericht en die vandaag in heel België 300 
apotheken en parafarmacieën en 2000 medewerkers telt, waarvan bijna 500 apothekers. De 
coöperatie omvat de ketens Multipharma, iU by Multipharma en De Voorzorg Mechelen. De 
coöperatie draagt haar waarden van solidariteit, empathie en expertise uit aan de hand van 3 
engagementen voor haar klanten: de garantie dat de geneesmiddelen beschikbaar zijn dankzij 
haar voor 80% geautomatiseerde magazijn, hoogwaardige adviezen en follow-up dankzij de 
continue opleiding van haar medewerkers via de Multipharma Academy, en de mogelijkheid om 
geneesmiddelen en verzorgingsproducten te reserveren en te kopen wanneer en waar in het 
netwerk de klant dit wenst (offline en online). Multipharma versterkt haar relatie met haar 
klanten nog meer door haar klanten voor te stellen om lid te worden van de coöperatie via het 
getrouwheidsprogramma Multi-Co.



Nestor cvba

Website: www.nestor.coop

Contactpersoon: Stijn Vanhandsaeme

E-mailadres: stijn@nestor.coop

NESTOR is een coöperatieve organisatie die mensen verenigt om samen te werken. Samen 
werken voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde. 



NewB ecv

Contactpersoon: Dirk Coeckelbergh

E-mailadres: d.coeckelbergh@newb.coop

Missie:

Een coöperatieve gesteund door meer dan 148 organisaties die de komende maanden 
verder werkt aan het oprichten van een nieuw coöperatieve bank. De aandeelhouders 
zijn burgers, maatschappelijke middenveldorganisaties en investeerder. Samen willen we 
een professionele, coöperatieve en participatieve spaarbank oprichten, wiens kredieten 
een motor moeten zijn voor een duurzame economie.



Oikocredit België cvba-so

Contactpersoon: Johan Elsen

Al meer dan 30 jaar ondersteunt Oikocredit België de ontwikkeling van kansarme groepen in 
het Zuiden. De coöperatieve aandelen van onze meer dan 1000 coöperanten worden 
geïnvesteerd in projecten in ontwikkelingslanden met een economisch, sociaal en ecologisch 
doel. De laatste jaren wordt er stevig geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten voor 
kansengroepen, naast partners inzake fair trade, duurzame landbouw en microfinanciering.

Missie:



Omgeving cvba

Website: www.omgeving.be

Contactpersoon: Wim Mertens

Missie:



P&V Group cvba

Website: www.pv.be

Contactpersoon: Marnic Speltdoorn

E-mailadres: marnic.speltdoorn@pv.be

Missie:



Partago cvba

Contactpersoon: Joachim Jacob

E-mailadres: joachim@partago.be

Missie:

Duurzame mobiliteit op maat van de stad.

Partago wil jou een echt en duurzaam alternatief aanbieden voor jouw eigen wagen. We 
dromen van een stad met meer ruimte, meer gezonde lucht en zonder rompslomp die bij 
een eigen wagen hoort.



Passwerk cvba-so

Contactpersoon: Dirk Rombaut

Missie:

Passwerk zet de kwaliteiten van mensen met een autismspectrum-stoornis (ASS) met een 
normale begaafdheid in voor het testen van software en andere opdrachten binnen ICT. We 
vertrekken vanuit de individuele capaciteiten van onze medewerkers in combinatie met 
een uitgebreid begeleidings- en opleidingstraject. Daardoor krijgen mensen met ASS de 
mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. ICT-bedrijven worden 
tegelijkertijd gesensibiliseerd over ASS en de samenwerking met social-profit organisaties 
helpt hen spin-offs te ontwikkelen bv. rond waardengedreven ondernemerschap. We kozen 
voor het cvba-so statuut, omwille het betere evenwicht tussen sociaal en economische 
doelstellingen, het belang van transparantie en duurzaamheid binnen Passwerk en om een 
zo breed mogelijk draagvlak voor de organisatie te creëren. 



Q-Bus cvba

Website: www.q-bus.be

Contactpersoon: Marc Bosschaert

Missie:



Rebel with a Cause

Contactpersoon: Theo De Meyer

E-mailadres: demeyerth@gmail.com

Missie:

Coöperatie in oprichting

Inspirerend, ethisch en duurzaam leven.

Consultancy met betrekking tot nieuwe business-modellen.

Stimuleren en helpen van samenwerkingen met sociale impact.

Onderzoek naar het gebruik van robottechnologie in medische toepassingen.

Projecten met betrekking tot aanvullende valuta, hybride bankieren.

Persoonlijk advies over ethisch investeren.



Website: www.rescoopv.be

E-mailadres: jan.depauw@rescoopv.be

Missie:

Overal in Europa verenigen gewone burgers zich om samen windturbines en zonnepanelen 
te plaatsen, om het distributienet in beheer te nemen, om thuis de samen opgewekte 
groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen.
Ook in Vlaanderen nemen mensen zoals jij het heft in eigen handen. Ze verenigen zich in 
REScoops, burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Via de leden 
van REScoop.Vlaanderen kan je rechtstreeks participeren in concrete projecten in jouw 
buurt.



Roof food cvba

Website: www.rooffood.be

E-mailadres: sabienwindels@gmail.com

ROOF FOOD is een stadslandbouwproject gekoppeld aan vegetarische catering. Onze missie is 
om gezonde en ecologische voeding dichter te brengen bij het brede publiek en daarbij een sterk 
en duurzaam verhaal te brengen:
Door het promoten van vegetarische maaltijden met biologische groenten, geleverd door een 
fietskoerier sparen we jaarlijks heel wat ton CO2 uit.
Wij willen mensen die buiten het reguliere arbeidscircuit vallen een nieuwe kans geven door 
middel van sociale tewerkstelling. 
ROOF FOOD is een coöperatieve vennootschap en wil haar boontjes graag zelf doppen, 
onafhankelijk van structurele subsidies.



Samen Sterker Vlaams-Brabant cvba

Website: www.samensterker.be/vlaams-brabant/

Contactpersoon: Michiel Feys

E-mailadres:  michiel.feys@samensterker.be

‘Duurzaam zonder zorgen’ vat de essentie van SamenSterker treffend samen, een 
coöperatieve onderneming door en voor consumenten. Groepsaankopen organiseren 
met aandacht voor duurzaamheid, groene energie en inzetten op kleinschalige lokale 
projecten is wat we doen. Samen Sterker maakt van het streven naar 
klimaatneutraliteit een speerpunt door resoluut te kiezen voor groene energie en een 
milieuvriendelijke leefomgeving. Kortom: samen aankopen is duurzamer, goedkoper 
en eenvoudiger. Dankzij groepsaankopen slaagt SamenSterker er ook in scherpe 
prijzen te verkrijgen. 



Website: www.samensterker.be/west-vlaanderen

Contactpersoon: Stef Debusschere

E-mailadres:  stef.debusschere@samensterker.be

Missie:

Samen Sterker West-Vlaanderen is een coöperatieve onderneming met sociaal oogmerk, erkend 
door de Nationale Raad voor de Coöperatie (FOD Economie), die groepsaankopen organiseert, 
ontstaan vanuit de socialistische gemeenschappelijke actie in West-Vlaanderen. Door goederen 
en diensten zoals elektriciteit, gas en brandstof in groep aan te kopen, kunnen we de scherpste 
prijs van het moment op de markt bedingen. Zo krijgen consumenten en kwetsbare groepen 
zoals senioren, personen met een laag inkomen of eenoudergezinnen, meer financiële 
ademruimte.



Website: www.smartbe.be

E-mailadres: ron@smartbe.be

Missie:

SMart is een coöperatieve structuur voor projectbegeleiding en -beheer, opgericht in 
1998 met als doel om freelancers te ondersteunen bij het administratieve beheer van hun 
professionele activiteiten. De leden werken autonoom, in ruil voor een vast of tijdelijk 
inkomen. Ze leveren prestaties voor diverse klanten in uiteenlopende sectoren: de creatieve 

SMart wil een alternatief bieden voor het individuele ondernemerschap. Het bevorderen 
van solidariteit en samenwerking tussen onze gemeenschap van leden, partners en 
opdrachtgevers is een belangrijke kernmissie.



SoCrowd cvba-so

Website: www.socrowd.be

E-mailadres: ludo@socrwod.be

SoCrowd cvba-so is het eerste sociaal crowdfundingplatform in Vlaanderen. Een innovatief 
en creatief financieringsinstrument voor organisaties met een maatschappelijke 
meerwaarde. Bij Socrowd vinden we dat geld moet vloeien naar organisaties die een 
positieve impact hebben op onze samenleving. Niet naar organisaties die enkel het hoogste 
financieel rendement kunnen bieden.
Zij kunnen via ons hun netwerk betrekken bij investeringen. Voor elke euro dat ze bij hun 
netwerk kunnen verzamelen doen wij er 2 euro bij in de vorm van een renteloze lening. 
SoCrowd is dus een kredietverlenende coöperatie die rentevrij leningen geeft. 



Spiro 173 cvba (Relax in de Klas)

Website: www.relaxindeklas.be

Contactpersoon: Cindy Maas

E-mailadres: cindy.maas@relaxindeklas.be

Missie:



Website: www.stadsboerderij.coop

Contactpersoon: Olivier Marescaux

E-mailadres: olivier@stadsboerderijkortrijk.be

Missie:

Stadsboerderij Kortrijk verbindt boer en burger, stad en platteland door een faire 
afzetmarkt te creëren voor regionale biologische landbouwproductie, in combinatie met 
producten uit duurzame en sociaal rechtvaardige initiatieven.

biologische landbouwproductie naar de stad. Stadsboerderij Kortrijk is een coöperatieve 
alliantie van burgers, producenten en middenveldorganisaties. We zijn dus een coöperatie, 
een CVBA.  



Missie:

http://www.starterslabo.be/antwerpen/start-je-eigen-zaak/
http://www.starterslabo.be/west-vlaanderen/start-je-eigen-zaak/
http://www.starterslabo.be/oost-vlaanderen/start-je-eigen-zaak/
http://www.starterslabo.be/vlaams-brabant/start-je-eigen-zaak/
http://www.starterslabo.be/limburg/start-je-eigen-zaak/


Talea cvba-so

Website: www.talea.be

Contactpersoon: An Berden

E-mailadres: an.berden@talea.be

Missie:



Tapazz cvba

Contactpersoon: Maarten Kooiman

E-mailadres: maarten@tapazz.com

Missie:

Bij Tapazz bouwen we samen aan een duurzame mobiliteit & samenleving. Tapazz biedt een 
online platform aan waar je gemakkelijk je auto kan delen met andere mensen. Door onze 
wagens te delen, hebben we minder wagens nodig om meer mensen te bedienen. Als 
verhuurder biedt Tapazz jou de mogelijkheid om aan hun missie bij te dragen en je wagen 
beter in te zetten met alle sociale, ecologische en financiële voordelen van dien. Tapazz 
gelooft in samenwerking en co-creatie tussen talenten die op elkaar kunnen 
bouwen/vertrouwen en durven de handen in elkaar te slaan voor een betere maatschappij. 
Een bedrijf met een duidelijke missie, een transparante structuur en een heleboel kleine 
aandeelhouders die samen beslissen.



Thuisverpleging Meerdael cvba

Contactpersoon: Steven Vancraesbeeck

Thuisverpleging Meerdael is een professionele zelfstandige groepspraktijk. Wij zijn er 
voor alle verpleegkundige zorgen bij u thuis of in uw service flat.

algemene thuisverpleging , palliatieve zorgen , thuishospitalisatie , technische zorgen aan 
huis.

Missie:



Timelab vzw

Website: www.timelab.org

Contactpersoon: Evi Swinnen

Timelab geeft voorbeelden van kleine en grote verandering. Deze inspireren, vragen om 
dialoog en zetten aan tot nieuwe perspectieven. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan 
voor een samenleving in beweging. 



Tintelijn cvba

Website: www.tintelijn.be

Contactpersoon: Jan Van de Gracht

E-mailadres: jan@tintelijn.be

Missie:



Trividend cvba

Contactpersoon: Sybile Vancollie

E-mailadres: sybile@trividend.be

Missie:

Trividend gelooft in de kracht van sociaal risicokapitaal als financiële en inhoudelijke hefboom voor 
maatschappelijke impact en transitie. Dit kan ook vertaald worden als Impact Investing. Onze 
middelen worden ingezet om vooral een maatschappelijk rendement te beogen, om een sociale 
meerwaarde te bieden aan wie in en met Trividend investeert. Trividend onderschrijft nadrukkelijk de 
principes en waarden uit de sociale economie: 

Aandacht voor tewerkstelling kansengroepen

Werken aan eerlijke arbeidsomstandigheden en -verhoudingen

Het leefmilieu centraal stellen in activiteiten en productiemethodes

Participatief ondernemerschap

Betrokken besluitvorming

Correct evenwicht tussen belanghebbenden

Winst in eerste instantie aanwenden voor maatschappelijke meerwaarde



Tweeperenboom cvba

Contactpersoon: Nele Smets

Missie:

Tweeperenboom is een coöperatieve organisatie van diverse experten, gespecialiseerd in 
transitie- en doorbraaktrajecten vanuit diverse invalshoeken.

Tweeperenboom begeleidt organisaties en mensen om te groeien en te versnellen en op 
deze manier wendbaar te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.



Volterra cvba

Website: www.volterra.be

Contactpersoon: Marc De Vos

Missie:



We and Work cvba

Website: www.we-and-work.be

Contactpersoon: Ingrid Verduyn

E-mailadres: ingrid.verduyn@we-and-work.be

Missie:



Wereldcafè.coop cvba

Contactpersoon: Peter Raymaekers

E-mailadres: raymaekers.peter@telenet.be

Missie:

Bij ons eet en drink je lekkers van dichtbij of veraf, altijd (h)eerlijk en duurzaam. We 
zijn een coöperatie gerund door aandeelhouders en vrijwilligers, met de 
enthousiaste hulp van een aantal betaalde medewerkers. Alle winst die we maken 
door jouw bezoek hier, herinvesteren we in sociale projecten dichtbij of in een ver 
buitenland.



Werk met Zin cvba-so

Contactpersoon: Marieke Genard

Missie:

Werk met Zin is een coöperatieve vennootschap van coaches en trainers. 
We bieden loopbaanbegeleiding, teamcoaching, organisatiecoaching en training 
op maat. Als erkend loopbaancentrum helpen wij jou op een creatieve en 
professionele wijze bij je volgende stap in jouw loopbaan. 



Wooncoop cvba

Website: www.wooncoop.be

Contactpersoon: Karel Lootens

Missie:

Wooncoop is een startende coöperatie die huizen koopt om te verhuren, 
maar enkel aandeelhouders kunnen huren. Behalve een privéruimte 
worden ook gemeenschappelijke ruimten voorzien. In het voorjaar van 
2018 zullen de huurders hun intrek nemen in het eerste huis van de 
coöperatie. 



Woonder cvba

Website: www.woonderbouw.be

Contactpersoon: Hilde Vanwildemeersch

E-mailadres: hilde@helemaalhelder.be

Missie:



ZuidtrAnt cvba-so

Contactpersoon: Myriam Wouters

E-mailadres: wouters.myriam@telenet.be

Missie:

ZuidtrAnt is een coöperatieve vennootschap met een sociaal doel. De bedoeling is projecten 
te starten en ondersteunen die energiebesparingen en de productie van duurzame energie 
beogen.



Meer informatie

coopkracht.org

info@coopkracht.org 

www.icakompas.be


