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Het netwerk voor 
coöperaties in Vlaanderen

Blijf automatisch op de hoogte via onze elektroni-
sche nieuwsbrief en abonneer je vandaag nog via 
info@coopkracht.org.

Meer informatie over Coopkracht, onze werking en 
onze projecten vind je op onze website: 
www.coopkracht.org.

Informatie over het Coopkracht ICA-kompas:
www.icakompas.be

Algemene informatie over coöperatief ondernemen: 
www.cooperatiefvlaanderen.be.

•	 Themabijeenkomsten	en	
intervisiereeksen

•	 Ontwikkeling	en	beheer	van	het	
Coopkracht	ICA-kompas

•	 Beleid	beïnvloeden	ten	gunste	van	
coöperaties

•	 Coöperatief	ondernemen	onder	de	
media-aandacht	brengen	

•	 Jongeren	warm	maken	voor	coöperatief	
ondernemen	

•	 Jaarlijks	coöperatief	evenement

•	 Nieuws	en	laatste	trends	opvolgen	en	
verspreiden	via	nieuwsbrief	en	website

•	 Beheer	van	de	portaalsite	
www.cooperatiefvlaanderen.be



Wie zijn wij? Wat doen wij? Voor wie?

Coopkracht is het platform dat alle Vlaamse 
bedrijven	en	organisaties verenigt die de	zeven	
internationaal	erkende	coöperatieve	principes	
(ICA-principes)	sterker	in	hun	bedrijfsvoering	
willen	verankeren.

•	 Kennis	delen	en	ontwikkelen: 
coöperatieve bedrijven praktisch en 
virtueel samenbrengen om ervaringen 
uit te wisselen en mekaar te versterken, 
onderlinge samenwerking stimuleren en te 
werken rond visievorming.

•	 Beleid	beïnvloeden: 
de gesprekspartner zijn voor overheden en 
beleidsvoorstellen formuleren ten gunste 
van coöperatieve bedrijven.

•	 Sensibiliseren:	
de waardengedreven coöperatieve 
bedrijven extern profileren naar beleid, 
onderwijs, pers, institutionele relaties.

Coopkracht kan veel voor jou als (potentiële) 
coöperatieve ondernemer betekenen. 
Onze kracht bestaat erin om kennis en ervaring van 
talrijke coöperaties te delen, met jou en anderen.

Coopkracht is een netwerkorganisatie en onze 
activiteiten worden bepaald door drie doelstellingen.

Onze visie is: “Coöperatief	leven	en	werken	
wakker	en	zichtbaar	maken	in	Vlaanderen”.

Want wij geloven dat het coöperatieve gedachtegoed 
en de coöperatieve economie enkel kan groeien en 
een reële invloed kan uitoefenen op het economisch 
en maatschappelijk gebeuren als de nieuwe en 
bestaande waardengedreven coöperatieve 
vennootschappen mekaar vinden en met elkaar op 
een bevruchtende manier samenwerken.

Coopkracht werd opgericht in 2008 en werd in 2009 
erkend door de Nationale Raad voor Coöperaties.

Uw	lidmaatschap	is	ons	veel	waard.	

Omdat we dit voor ‘ons’ doen: voor jouw bedrijf en 
het hunne en het mijne. Samen willen we zichtbaar 
maken dat coöperatief werken een kracht is die meer 
aandacht en ondersteuning verdient. En dat we veel 
van elkaar te leren hebben, om coöperaties te 
verbeteren. Daar hebben we allemaal belang bij. 
Onze deur staat open voor iedereeen die de 
ICA-principes belangrijk vindt. 

Lidgeld:

•	 Starters krijgen hun eerste jaar een gratis lid-
maatschap ter waarde van 50 euro aangeboden.

•	 Starters betalen de twee volgende jaren 50 euro 
per jaar. 

•	 Het standaardtarief is 250 euro.
•	 Grotere bedrijven vragen we om ons te steunen 

door 1.000 euro lidgeld te storten.

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer 
523-0802596-93 (IBAN BE98 5230 8025 9693) van 
Triodos Bank op naam van Coopkracht.

Meer informatie:  www.coopkracht.org


