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Hoe brengen we coöperaties 

praktisch en virtueel samen om 

kennis en ervaringen uit te wisselen 

en mekaar te versterken, onderlinge 

samenwerking te stimuleren en te 

werken rond visievorming?

Website 

coöperatief 

Vlaanderen

Bestaande coöperaties 

informeren: regelgeving, 

activiteiten, 

ondersteuningsaanbod, 

getuigenissen door coöperaties, 

standpunten,,,,                               

Algemeen en startende 

coöperaties: informeren, wegwijs 

maken 

Up-daten informatie website: juridische info/ brochures (bv 

werkerscoöperatie) en gidsen/ getuigenissen leden up-to date 

maken / opvragen portretfilmpjes coöperaties  bij WSE (werden ooit 

gemaakt maar nooit vrijgegeven)/ toevoegen standaardgidsen (bv 

coöperatief wonen) en overbodige info verwijderen

juridische info up-to-date/ gids 

werkerscoöperatie is up-to date / 

getuigenis 10 leden is aangepast met 

links naar website/ standaardgidsen 

coöperatief wonen toegevoegd

Nieuwe architectuur website: inlog ledenruimte /gebruiksvriendelijk 

en focusgerichter: ICA-compass meer op de voorgrond                                        

Opmaak van een coöperatief charter met ICA-principes als basis en 

bijhorende label                                            

Ontwerp nieuwe architectuur tegen 

eind 2020- Coöperatief charter

Integreren nieuwe tools: link met Coopfinder (NRC) + informeren 

leden over mogelijkheid erkenning NRC + 

portretfilmpjes coöperaties WSE 

beschikbaar maken/ input bestaande 

portretten bij  portretten coopfinder en 

integreren link op website

Nieuwsbrief Delen actuele informatie - 

ervaringen/ aankondiging 

activiteiten

Verder zetten maandelijks nieuwsbrief                                                                                     

Uitgebreide getuigenis nieuwe leden                                               

Leden brengen zelf activiteiten of nieuws aan of kunnen standpunt 

geven

Maandelijkse nieuwsbrief/  

getuigenissen nieuwe leden/

Nieuwsflash flash hot info uitzonderlijk dringende info

CoopAcademy - Ontwikkelen nieuwe producten en 

diensten die de kosten verlagen, 

inkomsten verhogen of de 

maatschappelijke meerwaarde van 

coöperaties bevorderen

4 webinars per jaar : het inzetten op de ICA-principes en de 

onderteuning van de waardengedrebven coöperaties op dit vlak 

wordt als prioritair gezien                                                  ICA-

workshop                                                                                                                                                                                   

Contacten opbouwen met dienstverleners en organisatoren (bv 

Anseele fonds)                                               

4 webinars in 2020 / 2 ICA workshops

CoopBorrels Coöperaties per provincie fysiek 

samen brengen om ervaring te 

delen en samenwerking te 

stimuleren

1 CoopBorrel per provincie per jaar 2020 : 1 CoopBorrel per provincie

CoopFabrik Dienstenaanbod op maat van 

coöperaties

Overeenkomst CoopFabrik-Coopkracht                 Dienstverlening/ logo vanaf 

01/01/2020

Dag van de 

Coöperatie 

spot op de coöperaties Praktische organisatie dag van de coöperatie: locatie, concept, 

sprekers, bekendmaking                     Logistieke ondersteuning 

andere evenementen bv inspiratiedag coöperatief wonen

Dag van de coöperatie september 2020

ACTIEPLAN COOPKRACHT 2020 goed te keuren door algemene vergadering 21 april 2020
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Leden-

bevraging

Zicht krijgen op tevredenheid 

leden en dienstverlening 

afstemmen op behoeften leden

tevredenheidsmeting linken aan evenementen en bevraging van de 

leden op de algemene vergadering

Ledenwerving 

pro-actief

Met meer leden staan we sterker inventaris coöperaties potentiële leden(ICA)              het opzetten 

van een wervingscampagne voor nieuwe leden wordt als 

priotitair gezien                                 Uitbouw netwerk door 

deelname evenementen en netwerking                                                                       

Stimuleren leden en dienstverleners rond toeleiding  nieuwe 

coöperaties                                      Ledenvoordelen uitbreiden en in 

de focus zetten                                                                             

Wervingscampagne nieuwe leden

Pro-actief 

zoeken naar 

subsidies

Projecten opstarten die 

samenwerking stimuleren en 

optimaliseren

Opvolgen subsidie oproepen (bv nieuwsbrieven)                        

Verkennen samenwerkingsmogelijkheden coöperaties 

(administratieve ondersteuning Coopkracht - bv. uitschrijven 

aanvraag)

Pro-actief 

zoeken naar 

partners

Uitbreiden netwerk met 

partnerorganisaties

Contacten leggen met koepelorganisatie van bv Waalse/Brusselse 

coops/ Kenniscentra/ NRC Nederland



SENSIBILISERING

WELKE TOOL WELK DOEL WELKE ACTIE

Coopkracht wil de waardengedreven 

coöperatieve bedrijven extern 

profileren naar beleid, onderwijs, 

pers, institutionele relaties.

Communicatie 

vanuit 

coöperaties 

(websites/ pers)

Grotere zichtbaarheid  coöperatie Aanreiken tools/ logo aan coöperaties (coop marque?)  - verwijzing 

naar ICA-principes (zie vb  Hinkelsspel: vermelding coöperatieve 

spelregels, Rescoop)                                                         Vermelden 

Coopkracht als partner                             Leden toeleiden naar 

erkenning NRC

10 leden vermelden Coopkracht als 

partner               10 leden verwijzen 

expliciet op website naar ICA of 

coöperatieve spelregels      Min 2 leden 

doen aanvraag erkenning NRC                            

onderzoek gebruik coop marque door 

leden

Onderwijs: 

Youth4coop

Coöperatief ondernemen bekend 

maken binnen het  onderwijs

Promoten ondernemers voor de klas: werven getuigen  (nieuwe 

leden, netwerking, ,,,,,,)                                                                     

Projectvoorstel aan CERA: nieuwe accenten bv service learning en 

in de aanloop contacten met onderwijsinstellingen 

Projectverlening youth4coop: min 6 

getuigenissen door leden

Pers Vergroten zichtbaarheid 

coöperaties

Bepalen strategie - inventaris contacten                                                                                  

Charter coöperatief ondernemen: ronde van Vlaanderen 

ondertekening organiseren?

Inventaris contacten pers         Artikel 

Dag van de coöperatie in min 2 kranten                         

Min 1 artikel rond coöperatief thema 

gestuurd vanuit Coopkracht

Sociale media zichtbaarheid geven aan 

coöperaties en hun initiatieven

Mee bekendheid geven initiatieven op sociale media

Externen Coöperatief ondernemen bekend 

maken bij intermediaren en 

publiek

Actieve deelname communicatiecommissie NRC           

Ondersteunen regionale acties en kanalen bv Fairtrade Gent voor 

Gentse coöperaties - Coöperantenfestival                                                                   

Instappen in nieuwe initiatieven bv Coopfinder               MeMoGids: 

aparte katern voor coöperaties

Deelname commissie communicatie 

NRC MeMoGids operationeel zonder 

technische problemen en aparte katern 

coöperaties



BELEIDSBEÏNVLOEDING TOOL DOEL ACTIE

Coopkracht wil de gesprekspartner 

zijn voor overheden en 

beleidsvoorstellen formuleren ten 

gunste van coöperatieve bedrijven. 

Vertegenwoor-

diging van de 

coöperaties in 

verschillende 

overlegorganen

versterken van het coöperatief 

ondernemen en Leven 

Contact leggen en onderhouden met kabinet WSE + Nota met 

beleidsvoorstellen voor te leggen aan kabinet minister)                                                            

Deelname aan bureau NRC (in bijzonder noodzakelijke koppeling 

ICA-principes aan erkenningsvoorwaarden en bevraging leden rond 

voorstellen wijzingen erkenningsvoorwaarden                                                                                                                                                                                          

Onderhoud met kabinet WSE + 

knelpunten/inspiratienota met 

beleidsadviezen         Deelname NRC + 

ledenbevraging 

erkenningsvoorwaarden                               


