
 

Versie: 21 februari 2018 

 

Voorstellen Coopkracht-Actieplan 2018 

Regionale coöperatieve initiatieven steunen, sterken, stuwen 

Coopkracht wil sterker regionale coöperatieve initiatieven in de kijker zetten en netwerking, kennisdeling 
en samenwerking tussen coöperaties op regionaal vlak steunen, sterken en stuwen. Naar aanleiding van de 
ervaringen met de Dag van de Coöperatie en regionale initiatieven zoals het Coöperantenfestival in Gent in 
2017, willen we graag een aantal regionale “Coopdagen” (werktitel) mee helpen realiseren. Het idee is om 
in 3-5 Vlaamse provincies samen met een groep coöperaties uit deze regio’s een “Coopdag” te organiseren 
– ergens half september tot half oktober 2018 (om te koppelen met o.a. de Move Your Money week) – met 
doelgroep burgers. Het idee is gebruik te maken van het concept “Een gelukkig 2038 gewenst (Op reis naar 
Betergem)” ontwikkeld door Transitie Netwerk Middenveld, waarbij burgers een duurzame toekomstvisie 
voor hun stad, gemeente, of regio uit werken. Op basis van aantal toekomstdromen voor Betergem 2038 
bouwen de deelnemers een coöperatie en maken zo kennis met coöperatief ondernemen. Daarnaast 
zouden zich coöperaties uit de regio kunnen voorstellen (bv. via Petcha Kutcha’s en/of een infomarkt). 
Hiervoor zijn we op zoek naar coöperaties die dit idee mee helpen verder uitwerken en trekken in hun 
eigen regio. 

Dag van de Coöperatie (voor intermediairs) 

Van de Dag van de Coöperatie willen we graag een jaarlijks netwerk- en kennisevent maken. Dit jaar kiezen 
we voor een kleinere formule, met focus op kennisdeling en netwerking tussen intermediairs (coöperaties). 
De doelgroep burgers denken we immers beter te bereiken via de regionale Coopdagen. Concept: We 
kiezen als keynote een (inter-)nationale spreker over een actueel coöperatief thema (voorstellen welkom!). 
Bovendien bieden we een workshop aan uit onze CoopAcademy (zie verderop). 

CoopAcademy 

De Coopkracht CoopAcademy biedt haar leden en andere geïnteresseerden regelmatig kennis- en 
vormingsactiviteiten aan rond diverse coöperatieve thema’s. Dit kan gaan over een lezing, een getuigenis, 
een interactieve workshop; zowel op  klassieke manier via ontmoeting, maar eveneens online via Webinars. 
Gedurende 2018 willen we workshops uitwerken rond de volgende thema’s: 

• ICA-workshop: Introductie tot de ICA-principes en het ICA-kompas. Hoe behaal je quick-wins op 
vlak van de ICA-principes in je organisatie? Welk werk ligt op de plank op lange termijn?; 

• Financiering voor coöperaties ( verschillende types coöperaties, verschillende soorten 
financieringen); 

• De fiscale aspecten van cohousing; en 
• Coöperatieve aandelen en het elektronische aandelenregister. 

Bovendien zullen we 1-2 korte Webinars aanbieden voor onze leden. 
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Coops4Coops: 100 CoopDeals in 2018-2020 

We willen de samenwerking tussen coöperaties aansporen (ICA-principe 6) door: 

• Meer bij mekaar te kopen: diensten, goederen, aandelen. We maken een webformulier op 
www.cooperatiefvlaanderen.be waar je kunt zoeken op: 

o Producten/diensten van de Coopkracht-leden 
o Ledenkortingen op mekaars producten/diensten 
o Coöperatieve aandelen, hoe kan ik intekenen, … 

• Co-creatie tussen leden te bevorderen: nieuwe coöperatie oprichten, samen diensten aanbieden, … 
o Coopkracht faciliteert partner /expert search  
o Coopkracht steunt, waar wenselijk, inhoudelijk en financieel 

De meest actieve coöperatie krijgt bijvoorbeeld forum op de Algemene Vergadering en een “Coop-pakket” 
samengesteld uit producten en diensten door de leden. 

Starterspakket 

De helft van onze leden zijn starters. We willen de Coopkracht-lidmaatschapsvoordelen voor starters 
aanscherpen. We willen een pakket samenstellen uit relevante producten of diensten, die de drempels 
voor starters verlagen om naar een redelijke termijn levensvatbaar te zijn. We herbekijken in deze context 
het Coopkracht-lidmaatschapsbeleid. 

Profilering coöperatieve gedachtegoed via www.cooperatiefvlaanderen.be en sociale media 

Ook in 2018 zullen we de vernieuwde portaalsite www.cooperatiefvlaanderen.be inhoudelijk blijven 
voeden  met nieuws, getuigenissen, (digitale) kennis, … 

Daarnaast willen we een bredere sociale mediacampagne lanceren (formule Thunderclap) waarbij we het 
brede publiek sensibiliseren over een meer coöperatief Vlaanderen. Een voorcampagne zet tientallen leden 
en andere sympathisanten als ambassadeurs van het coöperatieve in de kijker en mobiliseert draagvlak 
voor de hoofdcampagne (thunderclap). De hoofdcampagne pusht vervolgens op 1 dag, 1 bepaalde 
boodschap op sociale media. Ervaringen tonen dat men met ca 100 supporters een bereik van 500.000 
mensen en meer kan behalen en zo de aandacht trekken van een compleet nieuw doelpubliek voor een 
bepaalde boodschap. 

Youth4Coop: Sensibilisering van jongeren en intermediairs 

Ook in 2018 zullen we verder blijven inzetten om meer “Coöperatieve Ondernemers voor de Klas” te 
krijgen door o.a. samen te werken met Vlajo, BizzIdee, jongerenorganisaties, … De doelstelling is om 500 
jongeren/intermediairs te bereiken en 20 getuigenissen door coöperaties te geven in de periode in 2017-
2019. 

Beleidsbeïnvloeding 

We blijven de belangen van de coöperaties op federaal niveau (via onze mandaten binnen de Nationale 
Raad voor de Coöperatie) en op Vlaams niveau (via onze contacten met WSE) verdedigen en zetten ons o.a. 
in voor een bijsturing van de wetsvoorstellen aangaande de hervorming van de vennootschapswetgeving 
en een update van de NRC-erkenningsvoorwaarden. 
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