
 

Resultaten 2017 

  2017 2015 t/m 2017  

 Bereik jongeren 
 
 

178 410 

 Bereik intermediairs 
 
 

22 34 

 Aantal getuigenissen 
 
 

12  27 

 Partners 
 

Vlajo  
BizzIdee 
Globelink/Kras 
Jeugdhuizen 

Vlajo 
Globelink/Kras 
Formaat, Haven.coop, 
Kavka 

 

 “De coöperatie is een ondernemingsvorm die jongeren die een meerwaarde in 
hun job zoeken zeker kan aanspreken. Door de getuigenis kunnen we de 
gedrevenheid die eigen is aan coöperaties overbrengen om mensen met een 
missie attent te maken op deze ondernemingsvorm. Voor coöperaties geldt 
“gekend is bemind”. Tip: Gewoon doen, het lijkt een opdracht maar de beloning 
ligt in de feedback van de doelgroep.”  
Filip Fontaine, Directeur BelOrta cvba 

 

"Alhoewel ik zelf een bedrijfsopleiding heb genoten, kwam het coöperatief 
ondernemen niet aan bod. Door zelf voor de klas te staan, je eigen 
enthousiasme voor de coöperatieve waarden over te brengen,  vergroot je de 
kennis  bij jongeren over wat reilt en zeilt in het economisch leven. Zij zetten 
binnenkort zelf hun eerste stappen in de arbeidsmarkt. En, wie weet,  maken 
we hen wel warm voor een loopbaan in een coöperatieve onderneming."  
Ilse Fannes, directeur Bike&Co cvba-so 

 

“We vinden het belangrijk om jonge mensen te inspireren door het brengen van 
een persoonlijke getuigenis waarin ze zichzelf zouden kunnen herkennen. We 
willen op die manier vaste clichés doorprikken die er leven rond 
ondernemerschap, en hen te laten kennismaken met coöperatief 
ondernemerschap. Door je kwetsbaar op te stellen, raken jongeren geboeid en 
voelen ze de authenticiteit in je verhaal. Hierdoor ontstaat er interactie, échte 
wederzijdse verbinding en dialoog.”  
Steven Pauwels, Choco cvba 

 

Wil ook jij Coöperatieve Ondernemer voor de Klas worden?  

Schrijf je dan in op www.youth4coop.be/ikwordcovk  

 



 

Doelstellingen 2018 

 

Acties 2018 

1. We brengen de mogelijkheden voor coöperatief ondernemen te integreren in het onderwijs en 
jeugdwerklandschap in kaart (Inspiratienota). 
 

2. We continueren de samenwerking met bestaande actoren (b.v. Vlajo, BizzIdee, Haven.coop, Story 
Me). Binnen de Vlajo-werking focussen we op 3 programma’s: Ondernemers voor de Klas, Mini-
ondernemingen en Train for Trainers. 
 

3. We leggen de nadruk op het werven / overtuigen van nieuwe Youth4Coop ambassadeurs. We zetten 
hieronder enkele acties in de kijker als onderdeel van deze campagne: 

• Appreciatie: We zetten het engagement van bestaande ambassadeurs in de kijker op de website en 
via sociale media. 

• Overtuiging: We maken een aantal korte geschreven en 1 audiovisueel getuigenis op over de 
ervaringen van bestaande ambassadeurs, gespekt met tips voor nieuwe ambassadeurs. 

• Verheldering engagement: We verhelderen de concrete activiteiten waarvoor zich ambassadeurs 
engageren via verschillende oproepen/call to actions. 

• Train the trainers: 
- We trainen Youth4Coop ambassadeurs met vaardigheden rond story-telling en helpen onze 

ambassadeurs hun coöperatief verhaal krachtig en authentiek te vertellen en af te stemmen op 
het jongerenpubliek. 

- Shadowing: Bestaande ambassadeurs nemen kandidaat- ambassadeurs mee naar getuigenissen 
om hen over te drempel te trekken 

 
Youth4Coop is een initiatief van Coopkracht vzw. De werking van Youth4Coop in 2017-2019  

wordt mede-mogelijk gemaakt met financiering van Cera cvba. 

                                                                                                                                                
 

Doelstelling 1: We maken het Coopkracht-netwerk warm en werven ambassadeurs om van tijd tot tijd 
getuigenissen te geven. M.a.w. we stimuleren het aanbod van kennis en ervaringen over coöperatief 
ondernemen. 

• We geven 20 getuigenissen binnen de programma’s van onderwijs/jeugdwerk/ ondernemerswereld 
tussen 2017-2019. 

 

Doelstelling 2: We leggen actief contacten met relevante intermediairs om hen te prikkelen 
coöperatief ondernemen op te nemen in hun bestaande ondernemerschapsprogramma’s.  
M.a.w. we stimuleren de vraag naar kennis en ervaringen over coöperatief ondernemen. 

• We bereiken 500 jongeren en intermediairs ( bv. leerkrachten, docenten, coördinatoren 
ondernemerschapswerking in jeugdhuizen, …) tussen 2017 en 2019.  

 


