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Inleiding 
Deze nota kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking van het bestuursorgaan, de 
coördinator en leden van Coopkracht. 

Elk lid van het bestuur en de coördinator kreeg een aantal coöperaties-leden toegewezen om 
telefonisch te contacteren. Doel was tweeledig: enerzijds als nieuw bestuur contact leggen met de 
leden in een periode waar klassieke netwerkevents niet lukken, anderzijds achterhalen hoe het met 
onze leden gaat en waar ze mee worstelen zodat hier in de volgende bestuursperiode mee wordt op 
ingezet.  
  
91 leden werden geselecteerd, 64 leden werden effectief geïnterviewd. 3 leden gaven aan dat ze 
geen lid meer zullen zijn wegens vereffening of slechte financiële situatie of omdat ze van statuut 
wijzigen en niet langer een cv zullen zijn. Van elk telefoongesprek werd een verslag gemaakt, deze 
werden verzameld en vervolgens door enkele bestuursleden geanalyseerd. 
  
Dat deze bevraging door de leden erg werd gewaardeerd tonen uitspraken als: “Bedankt voor het 
gesprek. Het was fijn. Ik heb je horen luisteren.” en “Dat was een fijne babbel, dat doet deugd.” Maar 
het was ook erg belangrijk voor Coopkracht in het onderhouden van haar netwerk: “Dit is de eerste 
keer dat er vanuit Coopkracht persoonlijk contact wordt opgenomen met onze organisatie” en “Ik 
wist tot je me belde niet wie jullie zijn en wat jullie doen...Ik ben heel blij dat jullie contact opnemen 
en hoop dat je dat in de toekomst meer doet.” of ook “Het was een aangename kennismaking, en het 
feit van opgebeld te worden werd geapprecieerd.” 

De gesprekken werden geanalyseerd en hieruit werden opvallende inzichten, aspiraties en thema’s 
gefilterd. Deze nota wordt eveneens ter beschikking gesteld voor de leden.   
De inzichten worden door het bestuursorgaan gebruikt om standpunten en strategische keuzes te 
maken over de toekomstige werking werking van Coopkracht .  
De strategische keuzes krijgen vervolgens vorm in een operationeel plan dat wordt voorgelegd op de 
Algemene Vergadering van juni 2021. 

De nota werd opgebouwd volgens drie luiken: in hoofdstuk 1 wordt er ingegaan op Coopkracht. Hoe 
kijken de leden naar deze organisatie en wat verwachten ze ervan? In deel 2 gaan we kijken welke 
dingen er spelen bij onze leden op gebied van coöperatief ondernemen. En in het laatste deel komen 
de maatschappelijke aspecten aan bod. 

In het eerste deel werd de analyse zeer uitgebreid gedaan, bij de overige delen hebben we meer 
ruimte gelaten voor eigen interpretatie van de lezer. We hopen dat de stem van onze leden in het 
gehele document aanwezig is en dat dit een overzicht geeft van wat er op dit moment leeft en waar 
de noden liggen. 

LEESWIJZER 

De bevraging gebeurde op basis van een kwalitatieve onderzoeksmethode, waar we met enkele 
open vragen de deelnemers aan het woord lieten. Dat wil zeggen dat de kwantiteit (hoe vaak iets 
aan bod komt) ondergeschikt is. Dit rapport biedt in eerste plaats een staalkaart van de verschillende 
wensen en noden van onze leden. Elk aspect is even belangrijk en krijgt even veel ‘gewicht’ in de ver-
dere bespreking. 
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1 Coopkracht 
1.1 Wie zijn onze leden? 
Het netwerk van Coopkracht is erg divers op allerlei vlakken. We vertegenwoordigen meer dan 13 
sectoren, 4 organisatievormen en verschillende coöperatiemodellen. Daarnaast bestaat er grote 
verscheidenheid in organisatie grootte en in de levensfase waarin de organisaties zich bevinden. 

Bij de sectoren toont tabel 1 dat er een grootste vertegenwoordiging is vanuit de financiële sector, 
de energiesector en de landbouw. Deze 3 sectoren vertegenwoordigen bijna de bijna de helft (45%) 
van de leden van het netwerk. De overige 55% is verdeeld over een breed scala aan sectoren. Van 
sommige leden (leeg) hebben we momenteel onvoldoende informatie om ze in een categorie in te 
delen. Verschillende leden geven aan dat het coöperatieve ondernemingsmodel binnen hun sector 
als vreemd en onbekend beschouwd wordt. Een lid verwoordde het zo: “Mensen blijven ons maar 
raar vinden… Er zijn nog veel mensen die winstgedreven zijn, die in euro’s denken.”  
Binnen in de verschillende sectoren is er ook nog eens een breed spectrum aan actoren 
vertegenwoordigd. Een voorbeeld hiervan is de energiesector waarbij zowel leveranciers (Ecopower, 
BeauVent), afnemers (Samen sterker), onderzoekers (Core, EnergieID), transitiebeweging 
(ZuidtrAnt), als facilitators (duurzame leningen) vertegenwoordigd zijn. 

Binnen de sectoren wordt er vaak al sterk samengewerkt en overlegd. 

Tabel 1: Sectoren 

 

Als we kijken naar de organisatievorm blijkt dat de coöperatieve vennootschap het sterkst 
vertegenwoordigd is. Enkele leden gaven aan dat ze naar aanleiding van de nieuwe wetgeving en 
andere ontwikkelingen hun ondernemingsmodel zullen aanpassen naar BV of vzw.  
Ook de omgekeerde beweging stellen we vast, waarbij  er bewust gekozen wordt om de bestaande 
organisatievorm om te zetten naar een cv. Voorbeelden hiervan zijn: Klimaan cvso - ontstaan uit een 
Mechelse burgerbeweging (vzw) – en Mr. Manchette, waar een zelfstandig onderneemster er voor 

SECTOREN
algemeen bouwen

communicatie, print, media financieel, bank, verzekeringen

hernieuwbare energie, rationeel energieverbruik ICT

industrie kunst & cultuur

mobiliteit talentontwikkeling en hr

voeding wonen

zorg, gezondheid (leeg)
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koos om een multistakeholdercoöperatie met 18 vennoten bestaande uit leveranciers, winkels en 
klanten op te zetten.   
Verschillende aangesloten vzw’s werken rond de transitie en hebben sterke raakvlakken met 
coöperatief ondernemen/leven en thema’s die bij onze andere leden spelen. 

Tabel 2: Organisatievorm 

 

Als we inzoomen op de coöperatietypes zijn er ook grote verschillen, tabel 3 toont dat de burger- en 
de werknemerscoöperatie binnen ons netwerk het sterkst vertegenwoordigd zijn1.  
Dit is voor sommigen een nieuwe evolutie: “We zijn terug een echte werkerscoöperatie geworden, 
door intrede van 5 nieuwe personeelsleden, naast de familiale aandeelhouders.” Voor anderen is dit 
al van bij oprichting een duidelijke keuze geweest; zo staat bij coöperatieve drukkerij, De Wrikker, al 
sinds de oprichting in 1975 het werkerscoöperatieve model centraal: “een vlakke structuur, zonder 
bazen en iedereen op gelijke voet”. Een voorbeeld van consumentencoöperatie is nieuwssite Apache 
met 1800 lezers en sympathisanten die coöperant zijn.  Binnen de bouwsector is Woonder als 
aannemerscoöperatie voor ‘natuurlijk wonen’ met haar 80 coöperanten een unieke speler. 

 

Tabel 3: Coöperanten 

 

 
1 Opgelet, voor een groot deel van onze leden beschikken we over onvolledige gegevens, dient met enige 
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 
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Als we kijken naar de grootte van de leden zien we ook hier een enorme variatie, gaande van 4 tot  
625.000 coöperanten. Het aantal coöperanten heeft een grote invloed op de wijze waarop de cv 
gestructureerd is en beheerd wordt. Zo is de betrokkenheid van de coöperanten van Lokaal Gent - 
een vegetarisch bio-eethuisje in Gent met 3 werkende en 2 stille vennoten – van een heel andere 
orde dan die van financiële coöperatie Argen-co. 

De motivatie om voor cv te kiezen varieert eveneens sterk: het kan gaan van sterk waardegedreven 
personen/organisaties met een groot hart voor coöperatief ondernemen tot meer pragmatische 
keuzes. Een lid verwoordde het zo: “Voor ons is de coöperatieve vennootschap gewoon het beste 
vehikel om onze doelstelling te realiseren.” 

Tot slot stellen we ook grote verschillen op gebied van levensfase vast van startend, over goed 
geroutineerd, over turbulente ontwikkeling tot einde levensfase en vereffening.  De levensfase heeft 
eveneens een sterk effect op de dynamiek binnen het bestuur van de coöperatie. Naast de 
levensfase is ook professionele tewerkstelling, een belangrijke onderscheidende factor. Kleinere cv’s 
beschikken naast een geëngageerde vrijwillige bestuurdersploeg vaak niet over professionele 
werkkrachten. Een voorbeeld van startende organisatie is Vlaskracht, een jonge Rescoop opgericht 
in 2018 en gedragen door 6 gedreven vrijwilligers. 

1.2 Wat zijn drijfveren om lid van Coopkracht te worden en/of blijven? 
Uit de bevraging kwamen vier duidelijke drijfveren rond lidmaatschap naar boven die meermaals 
spontaan werden aangehaald met name: ideologie, netwerking, kennisdeling en DAR. Daarnaast 
werden er ook verschillende twijfels geuit omtrent het lidmaatschap. Tot slot waren er ook enkele 
die geen reden konden aangeven voor hun lidmaatschap. 

1.2.1 Principiële en/of bewuste keuze 
Een belangrijke beweegreden voor lidmaatschap wordt door de leden vaak verklaard aan de hand 
van ideologische drijfveren. Enerzijds verwijst men naar het belang van het coöperatief 
ondernemen an sich met uitspraken als: 

 “We zijn lid omdat coöperatief werken en samen werken voor ons belangrijk is”   

 “We vinden coöperatieve vennootschappen belangrijk en staan achter Coopkracht” 

 
Ook het algemeen maatschappelijk belang van de cv komt vaak aan bod en het coöperatieve model 
als hefboom voor een de transitie naar een duurzame maatschappij.: 

 “We zouden graag zien dat het belang en de waarde van coöperatief ondernemen meer 
aandacht krijgt in de maatschappij. Hierin kan Coopkracht een belangrijke rol spelen.” 

 “we zijn overtuigd lid van Coopkracht omwille van het maatschappelijk belang: net zoals ze 
lid zijn van Natuurpunt, Vlaams instituut bio-ecologisch wonen en bouwen, …).” 

Opvallend is wel dat de beweegreden “We vinden het wel belangrijk om dit netwerk te steunen” 
vervolgens regelmatig wordt aangevuld met: “Maar eigenlijk doen we er niet zo veel mee.” of “voor 
de rest maken we weinig gebruik van het aanbod van Coopkracht”. 

1.2.2 Digitaal Aandeelregister (DAR) 
Het Digitaal Aandeelregister (DAR) is voor velen een duidelijke opstap naar een Coopkracht- 
lidmaatschap en ook een expliciete reden om het te blijven: “Het DAR is belangrijk voor ons. Dat 
loopt al bij al goed vandaag. Naar de toekomst toe willen we dit koppelen met ons 
abonnementenbestand.”. Dat dit een opstap kan zijn bewijst ook de uitspraak: “Toen bleek dat DAR 
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eigenlijk niet nodig was voor de beperkte schaal van onze coop, zijn we toch lid gebleven.” DAR blijkt 
echter niet voor iedereen goed uit te draaien: “Voor een nieuw lid dat lid is geworden omwille van 
de mogelijkheden van DAR, was dat niet echt een meevaller...”. 

1.2.3 Netwerking 
Netwerking wordt als derde belangrijke drijfveer zeer vaak aangehaald: 

 “De voordelen van het lidmaatschap van Coopkracht liggen vooral in het netwerkgedeelte: 
als lid kan je ‘per ongeluk’ leren van andere leden tijdens seminaries” 

 “Onze contacten met andere coöperaties verlopen via de netwerkmomenten van 
Coopkracht.” 

 ” Ook netwerking met coöperaties doen we nu nog weinig, hiervoor kijken we zeker naar 
Coopkracht”. 

Vele coöperaties geven aan dat ze naast Coopkracht ook nog deel uitmaken van andere netwerken, 
dit kunnen sectorale, thematische of lokale netwerken zijn: “We vinden netwerken erg belangrijk en 
maken deel uit van Coopkracht en The Shift.” Ze voelen een nood om naast het coöperatieve ook 
nog andere gemeenschappelijke basis te zoeken: “Het Coopkracht netwerk bestaat uit interessante 
partners maar we hebben uitsluitend het coöperatieve gemeen, voor de rest is iedereen met andere 
materie (lees in andere sectoren) bezig.”  
Hier ligt echter ook een reden om lidmaatschap op te zeggen: “Niet dat coöperatief werken en 
samen werken voor ons niet van belang is. Integendeel, maar we zijn in vele netwerken betrokken en 
betalen zo op meerdere plaatsen lidgeld en dat loopt op. Maar daarnaast zijn we ook lid van Voka, 
Unizo , ... . We moeten dat allemaal herbekijken. Wat halen we eruit? Hebben we er tijd voor?...”. 

1.2.4 Kennisdeling 
Het belang van het netwerk wordt vaak in één beweging gekoppeld aan kennisdeling: 

“We zijn sinds 2 jaar lid van Coopkracht en maken vooral gebruik van de netwerkmomenten en de 
informatie omtrent wetgeving op jullie website. Ook zijn we erg geïnteresseerd in goede 

praktijkvoorbeelden rond ICA en andere coöperaties”. 

Leren over coöperatief ondernemen en goede praktijkvoorbeelden uit het netwerk ontvangen zijn 
vaak aangehaalde argumenten: 

 “We willen bijleren van organisaties die meer verstand hebben dan wij over coöperatief 
werken, en over wat de typische pitfalls zijn.” 

 “We willen op de hoogte gehouden worden van het coöperatieve nieuws en de nieuwe 
coöperaties die lid zijn geworden”. 

De nieuwsbrief, webinars en netwerkdag zijn de meeste gebruikte middelen waar de leden naar 
verwijzen: “We nemen jaarlijks deel aan de studiedag en soms aan webinars. Ik stuur deze informatie 
door aan de andere partners.” en “We volgen soms een opleiding/webinar van Coopkracht” of ook 
“Ik ben net nieuw in het werkveld en heb enkel maar jullie nieuwsbrief gelezen maar nog niet gebruik 
gemaakt van het aanbod”. 

Verschillende leden geven aan dat lidmaatschap van Coopkracht tweerichtingsverkeer is. Ze willen 
niet alleen kennis en contacten uit het netwerk halen maar er ook zelf aan bijdragen. Een 
organisatie formuleerde het zo: “We draaien de vraag liever om: wat kunnen wij voor Coopkracht 
betekenen?” een andere zei: “Het is fijn om mee te kunnen bouwen aan de toekomst van 
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Coopkracht. Te zien welke rol we daarin kunnen spelen. Daar kijk ik naar uit en wil ik mee aan de slag 
gaan.” En ook “Je mag ook steeds beroep doen op onze kennis.”. Ook werden er vragen gesteld over 
de eigen rol die men nu opneemt: “We stellen ons vragen bij passief partnership en willen meer 
activeren.” 

1.2.5 En verder 
Samenwerking werd als drijfveer aangehaald maar er werden naast het DAR geen concrete 
voorbeelden gegeven van aanbod dat hier nu op aansluit: “DAR is voor ons een schoolvoorbeeld van 
zo’n zinvolle samenwerking, waar je samen meer kan realiseren dan alleen. We maken gebruik van 
de basismodule; de prijs om dit individueel te laten ontwikkelen zou erg zwaar zijn geweest voor 
ons.” 

Het krijgen van (juridisch en fiscaal) advies werd beperkt vermeld als drijfveer: “Het is ook vooral op 
dat niveau van juridische kwesties dat we naar Coopkracht kijken. Van andere diensten maken we 
weinig gebruik/zijn we niet echt op de hoogte”. Het advies dat ze ontvangen bleek dan vaak 
afkomstig van Coopfabrik en Febecoop maar wel onder de vlag van Coopkracht bezorgd: “Wel 
hebben we al rond verschillende zaken contact opgenomen met de voorzitter van Coopkracht, dat 
was erg nuttig.” 

Een enkele gaf aan dat lidmaatschap belangrijk voor hen was in de opstartfase en als we kijken naar 
hoe coöperaties bij Coopkracht terecht komen blijkt dit vaak na een traject van Febecoop te zijn. 

Tot slot stellen we vast dat verschillende respondenten eigenlijk geen duidelijke reden konden 
aangeven: “Ik wist tot je me belde niet wie jullie zijn en wat jullie doen. We stelden ons vragen bij de 
hernieuwing van het lidmaatschap omdat we niet wisten wat de meerwaarde kon zijn.” en ook “Ja 
wat doet Coopkracht eigenlijk? Wij zijn er eerder vanuit sympathie bij aangesloten. Mijn 
schoonvader, onze boekhouder is wel eens naar een info en een scholing geweest. Maar verder? Ja, 
ik ga heel diagonaal door de nieuwsbrief.”  
Daarnaast zijn er ook enkelen die hun lidmaatschap in twijfel trekken: “Ik vind dat Coopkracht 
momenteel weinig meerwaarde biedt aan haar leden”. Een andere sluit hier bij aan maar legt de 
verantwoordelijkheid niet alleen bij Coopkracht: “Toch is er weinig uitwisseling tussen onze 
organisaties. We nemen niet deel aan het aanbod. We krijgen momenteel weinig ‘return’ voor ons 
lidmaatschap en moeten ook kosten besparen.” 

1.3 Wat verwachten ze van Coopkracht? 
Coopkracht moet duidelijkheid scheppen over haar eigen werking en het werkveld, het moet 
voorzien in een sterke community die inspireert en praktijkgerichte oplossingen aanreikt. Daarnaast 
moet ze inzetten op meer zichtbaarheid voor coöperatief ondernemen in de maatschappij en 
outreachend werken. Tot slot moet ze inzetten op professionalisering en efficiëntie door 
samenwerking te stimuleren. 

1.3.1 Helderheid en transparantie 
Een veel gehoorde uitspraak is dat men niet weet wat Coopkracht doet, wat haar focus is en hoe het 
zich positioneert in het landschap. Veel uitspraken gingen over een nood aan overzicht van het 
coöperatieve landschap en een betere communicatie van Coopkracht over de eigen activiteiten en 
standpunten. 

De onduidelijkheid over wat Coopkracht doet kwam vaak aan bod: 

 “Coopkracht, wat is dat juist? Gaat dat over dat beheer van die aandelen? Ja, dat DAR?” 
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 “Ik ken Coopkracht niet echt, ik dacht eigenlijk dat jullie vergelijkbaar werkten als UNIZO 
(ondernemersloket) maar dan voor coöperatieve ondernemers.” 

Velen geven aan dat een betere communicatie hier antwoord op kan bieden: “Het feit dat 
Coopkracht niet bekend is, kan betekenen dat er meer mag ingezet worden op communicatie, zeker 
naar de leden. Het DAR is een heel concreet item waar leden op afkomen, maar de andere aspecten 
van de werking (netwerk, beleidsbeïnvloeding, samenwerking) en dus de toegevoegde waarde voor 
de leden mogen beter uit de verf komen.” 

Ook hoe de verhoudingen tussen de verschillende spelers liggen zijn voor velen onduidelijk: 

 “Goed dat u me belt. Ik ken Coopkracht niet zo goed. Het is bijvoorbeeld niet zo duidelijk wat 
het verschil is tussen NRC – FEBECOOP – COOPKRACHT.” 

 “Eigenlijk weet ik niet zo goed wat jullie naast het DAR doen. Wat is het verschil met 
Febecoop? Als ik informatie opzoek over iets over coöperatieve vennootschappen kom ik 
soms per toeval wel eens op jullie website terecht. Ik heb onlangs wel een webinar 
bijgewoond, maar dat was van Cera denk ik.” 

 “Hoe positioneert Coopkracht zich?  Waarin onderscheidt Coopkracht zich van Cera en 
Febecoop?  Durf jezelf in vraag te stellen.” 

Eén coöperatie stelde dat afstemming en samenwerking tussen deze verschillende spelers onderling 
ook meer duidelijkheid zou kunnen brengen. 

1.3.2 Steun en community 
Een steeds weerkerende vraag en nood is de steun en het contact van ‘lotgenoten’ en om deel uit te 
maken van een actief netwerk: 

 “Coopkracht zou niet alleen de successen kunnen belichten maar ook steun geven aan het 
harde labeur, het falen, het zwoegen.” 

 “De dag van de Coöperatie, zoals deze in Gent van enkele jaren geleden, vond ik 
inspirerend: hij versterkte heel sterk het besef dat we een netwerk zijn, dus helemaal niet 
alleen!” 

 “We hebben iets nodig zoals The Shift voor coops. Dat soort van netwerking missen we en 
zou een mooie taak voor Coopkracht kunnen zijn. Je betaalt dan lidgeld om bij de club te 
horen waar je de andere coops ontmoet.” 

 “Het zou fijn zijn als we na Corona nog eens aan een echt netwerkmoment kunnen 
deelnemen.” 

Een lid formuleert het als de hoofdprioriteit van Coopkracht: “Meer gefocust bezig zijn met 
inspirerende activiteiten voor de leden, community cultiveren, dat is waar Coopkracht volgens mij 
werk van moet maken.” Een ander lid vindt dan weer dat er meer ‘fierheid’ over het lidmaatschap 
van het netwerk moet zijn: “door lid te zijn van Coopkracht realiseer ik mee de ICA-principes.” 

Men wil weten wat er leeft binnen het netwerk en welke (nieuwe) leden er zijn. De nieuwsbrief 
wordt hiervoor als primaire bron aangeduid maar ook audio-visuele middelen worden hiervoor 
geschikt bevonden. 

Naast de traditionele ontmoetingsmomenten wil men op zoek naar nieuwe 
verbindingsmogelijkheden zoals het peterschapsmodel, een lid uitnodigen als spreker in de eigen 
coöperatie, een formule als ‘coöperaties helpen coöperaties’ en lokale ontbijtsessies. Aandacht voor 
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het lokale netwerk wordt expliciet aangehaald: “Er is een nood aan lokale verbinding. Een 
gezamenlijke regio geeft een ‘common ground‘ en je vermijdt al te verre verplaatsingen.” 

Toch wordt er ook aangegeven dat de dagelijkse werking veel aaandacht vraagt waardoor het 
netwerk en zijn mogelijkheden op de achtergrond belanden: “In de voorbije tijd zijn we niet concreet 
bezig geweest met het aanbod van Coopkracht en met de vraag wat wij voor anderen kunnen 
betekenen.” Voor nieuwkomers in het veld is het vaak moeilijk om in te schatten wat de 
meerwaarde van dit netwerk kan zijn. En enkele leden geven aan dat de afstand tussen hen en het 
netwerk groot is: “De afstand met Coopkracht is groot. ik tracht de nieuwsbrieven te lezen, maar 
daar beperkt het zich toe. Vermoedelijk ben ik de enige in onze coöperatie die dat doet.” 

Er is niet alleen nood aan een coöperatieve gemeenschap tussen leden maar ook binnen de 
coöperaties zelf. Ook hiervoor wordt naar Coopkracht gekeken: 

 Mogelijkheid voor coops en hun medewerkers om in kleine groepen ervaringen uit te 
wisselen rond het coöperatief werken. Het is belangrijk om op een begrijpelijke en 
toegankelijke manier te spreken over het thema coöperatief werken, het democratisch 
bestuur en de ‘emoties’ daarrond, ook (zeker) voor coops waar de coop-structuur niet 
noodzakelijk zichtbaar is in de dagelijkse werking. 

 “In het proces om personeel te motiveren om vennoot te worden is het niet makkelijk om de 
coöperatieve aanpak begrijpbaar uitgelegd te krijgen voor iedereen.  Het was te complex en 
te technisch, waardoor er in een eerste fase teveel personeelsleden zijn afgehaakt.”   

1.3.3 Inspiratie en praktijkgericht   
Naast het pure netwerken kijkt men ook voor het uitwisselen van inspirerende praktijken naar 
Coopkracht. Hierbij denkt men aan thematische en organisatorische zaken en aan de ICA-principes. 
De ICA-principes hoeven echter niet steeds centraal te staan. De inspiratie wordt liefst zowel online 
als offline aangeboden onder diverse vormen. 

Vooral fysieke ontmoetingen worden erg gemist en worden vaak aangehaald als erg inspirerend:” 

 “vroeger deden we geregeld praktijkbezoeken en dat uitwisselen, dat vond ik fijn. Het niet 
zelf te moeten organiseren en gewoon op de kar kunnen springen, gewoon deelnemen, dat 
zou ik wel gezien hebben in de nieuwsbrief!” 

 “Waarom geen bedrijfsbezoek bij één van de leden, waarbij een topic centraal staat (en niet 
de ICA-principes).” 

Soms wil men gewoon snel een hoop nuttige info: “De workshops tijdens de eerste lockdown vond ik 
heel behapbaar, bondig (1 uur) en nuttig.” Op andere momenten wil men een trager medium zo 
“kunnen we samen zoeken naar best practices onder gelijkgestemden.”.  
Verschillende respondenten gaven aan dat ze hier graag aan wilden meewerken en relevante 
expertise in huis hebben: “Wij hebben bijvoorbeeld heel wat know-how die relevant is voor rescoops 
en andere organisaties, bv: hoe doe je aan beleidsbeïnvloeding, hoe krijg je iets op de agenda, wat is 
realistisch om te verwachten, enz.” 

Naast de georganiseerde uitwisseling is er ook de behoefte aan een forum waar men op een vlotte 
manier rechtstreeks in contact kan treden met andere coöperaties met praktische vragen: “Op vlak 
van interne organisatie worstelen we regelmatig met vragen waar we graag meer over zouden 
uitwisselen met andere Coopkracht-leden” en “We hebben nood aan een forum/community waarop 
je rechtstreeks vragen kunt zetten en dan van andere coops suggesties, tips of oplossingen krijgt 
aangeboden.” 
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1.3.4 Zichtbaarheid en erkenning 
Het coöperatieve model wordt binnen de maatschappij nog te vaak als onbekend en onbemind 
beschouwd. Leden kijken naar Coopkracht om dit op een positieve manier onder de aandacht te 
brengen bij het publiek, om professionele spelers te sensibiliseren en om de coöperatieve belangen 
te behartigen bij het beleid. 

 “Het zou ons helpen indien meerdere instanties dat sociale ondernemen mee promoten. 
Coopkracht kan daar een rol in spelen. Daarbij is het de uitdaging om de tweedeling te 
overstijgen: ofwel zit je in het kamp van de ‘heilige vzw’ of wel in het kamp van de 
zakkenvullers. Eén klein cv-ke op zich lukt daar niet in.” 

 “Een toekomstige rol voor Coopkracht kan liggen in het sensibiliseren van professionele 
adviesverleners: de boekhouder en advocaat adviseerden ons naar aanleiding van de 
hervorming van de vennootschapswetgeving om ons bedrijf om te vormen naar een BV. Er is 
nog wat werk aan de winkel om het typische karakter van een CV in het daglicht te stellen.” 

 “Ze vraagt ook om vanuit Coopkracht het klimaatteam van VVSG te benaderen om bij 
gemeenten en steden en provincies bij het uitschrijven van aanbestedingen i.v.m. commons 
als voorwaarde op te nemen dat de inschrijvers moeten aantonen dat ze burgerparticipatie 
een belangrijke plaats zullen geven in hun aanpak.” 

 We moeten ons richten op consumenten, op de vennoten van onze leden. We moeten 
particulieren breed aanspreken om vennoot te worden van een coöperatie. 

Soms formuleert men hele specifieke individuele noden waarvoor men op zoek is naar bemiddeling. 
Een andere coöperatie opperde alvast om pro-actief na te denken over relancemaatregelen voor 
coöperaties in het post-coranatijdperk, om er voor te zorgen dat coöperaties niet vergeten zouden 
worden door het beleid. 

Een belangrijk aandachtspunt voor enkele leden is hierbij dat we het ‘juiste type’ van coöperatie 
naar voor schuiven: “Ik verwacht dat Coopkracht het verschil tussen de burgercoops en de fincoops 
blijft onderstrepen”. 

1.3.5 Outreaching en betrokkenheid 
Er is een grote vraag naar openheid en naar uitbreiding van het netwerk. Men wil nieuwe jonge 
coöperaties betrekken en de brug slaan naar anders sectoren en organisaties: 

 “Vermijd ook een gesloten club te zijn. Organiseer ook eens een bedrijfsbezoek bij een 
inspirerend bedrijf, nodig een ondernemer uit om te reflecteren over 
duurzaamheidsaspecten, wees een open netwerk. Breng mensen samen met dezelfde 
uitdagingen. Je zal merken dat ze zich aangetrokken voelen om lid te worden.” 

 “Preken voor eigen parochie en de reeds overtuigden is OK, maar het mag verder gaan dan 
dat.” 

 “Bij eigen events, acties ervaar ik dat we als Coopkracht nog te klein zijn en de usual 
suspects steeds opnieuw tegen het lijf lopen.” 

 “je moet meer aansluiting zoeken bij nieuwe, jonge coöperaties die onder de radar blijven.” 

Maar ook binnen het netwerk moet er meer op betrokkenheid worden ingezet. Nu zijn het vaak 
enkele bestuurders die betrokken zijn bij het netwerk: 
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 “We hebben natuurlijk een sterke band met Coopkracht via onze bestuurder. Moest hij er 
niet zijn, zouden we zeker nog wel lid zijn van Coopkracht, maar niet meer zo actief.” 

 “Activiteiten voor bestuurders zijn nuttig en interessant maar ook voor vennoten en 
dagelijkse gebruikers, met een heel diverse achtergrond (bv niet altijd economische studies 
e.d.) zijn activiteiten nodig.” 

Ook de mogelijkheden binnen het eigen netwerk zijn op dit moment nog onvoldoende verkend: 

 “We zullen dat expliciet met elkaar moeten verkennen. Op dit moment zit Coopkracht nog te 
weinig in onze prioriteiten, door de dagelijkse operationele druk en ook omdat ik geen vast 
contactpatroon met jullie heb.” 

 “Het kan waardevol zijn om eens de koppen bij mekaar te steken om te zien wat we voor 
mekaar kunnen betekenen, en wat eventuele win-wins kunnen zijn.” 

1.3.6 Professionaliteit en efficiëntie 
Eerst en vooral verwachten de leden meer professionaliteit en kwaliteit van Coopkracht en haar 
dienstverlening: 

 “ik vind dit DAR niet zo gebruiksvriendelijk, de look-and-feel oogt verouderd, het werkt erg 
traag en er waren software-problemen rond de taks shelter… Het oogt allemaal wat 
amateuristisch.” 

 “Onze mening over Coopkracht is niet zo positief. Dit heeft vooral te maken met de moeilijke 
werking van het DAR. Omdat dit zo moeilijk gaat en niet goed wordt opgevolgd, heb ik 
weinig vertrouwen/neiging om jullie over andere dingen aan te spreken.” 

 “Ik vind dat Coopkracht dringend werk moet maken van een meer professionele uitstraling 
en een duidelijke positionering.” 

 “In het algemeen zou er meer ingezet kunnen worden op het goed verspreiden van 
informatie, via verslagen, op de website.” 

Daarnaast zoeken ze hulp en ondersteuning bij het professionaliseren en efficiënter organiseren van 
de organisatie en haar bedrijfsvoering. De noden zijn vooral functioneel, men denkt aan het 
verlenen van advies, het faciliteren van samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe 
gemeenschappelijke instrumenten. En dit zowel voor starters als voor bestaande cv’s. 
Ze geven aan dat de werkdruk hoog is en velen worstelen met het goed opvolgen van hun 
administratie en boekhouding, juridische (statuten wijziging) kwesties en het voeren van een goede 
communicatie: 

 “Die nieuwe wetgeving is een zware dobber en veel omslachtig gedoe. Moesten we dat 
kunnen uitbesteden, dat zouden we met veel plezier doen!” 

 “Coopkracht is zeker nuttig. Het DAR neemt heel wat lasten uit handen en maakt het meer 
werkbaar voor kleine coöperaties.” 

 “Momenteel hebben we nood aan meer informatie over GDPR, we zijn daar niet mee in orde. 
Dit is iets waarvoor we wel naar Coopkracht kijken. Dat zijn overkoepelende elementen waar 
alle coöperaties mee geconfronteerd worden.” 

Coopkracht wordt door verschillende leden beschouwd als een ‘eerste aanspreekpunt’ en de plek 
voor “advies of doorverwijzingen in het netwerk”. Maar ook op het (eerstelijns)advies van Febecoop 
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(en Coopfabrik) wordt vaak beroep gedaan: “Als we iets specifieks nodig hebben qua kennis of info 
rond coops, spreken we altijd Peter Bosmans aan.”  
Enkele leden halen aan dat ze gebruik maken van het aanbod van Coopfabrik: “We zijn ook klant bij 
Coopfabrik en zijn daar zeer tevreden over.” en “…en van Coopfabrik krijgen we boekhoudkundige 
ondersteuning wanneer nodig.” 

Uit de bevraging blijkt ook dat er naar Coopkracht gekeken wordt om extra tools te ontwikkelen die 
al door andere spelers betalend wordt aangeboden: 

 “Ook voor starters zijn er mogelijkheden: zo kan een ‘Toolbox’ van pas komen voor starters. 
Een overzicht rond ‘opstarten van een coop’ (bv aandelenregister, partijen en vennoten 
aantrekken, digitale thema’s zoals hosting en bouwen van website, info rond eerste 
aanwerving, kiezen vennootschapsvorm en voordelen voor CV(-SO), etc). Het kan gaan om 
een overzicht in een aantal blokken voor starters met info, of voor CV’s die willen 
professionaliseren.” 

 “Dus waarom niet denken aan het ontwikkelen van een platform met boekhoudsoftware?” 

Hier is het echter niet duidelijk of dit komt doordat men niet voor het aanbod wenst te betalen of 
omdat men simpelweg niet op de hoogte is van het aanbod. Zo zegt iemand na een korte uitleg over 
Coopfabrik: “Als ik dat had geweten, hadden we er zeker al gebruik van gemaakt” 

Bij het faciliteren van samenwerking denkt men enerzijds aan het identificeren van gelijke noden en 
daarrond overkoepelend dingen uitwerken (met DAR als concreet voorbeeld) maar ook aan 
samenwerking stimuleren tussen coops onderling.  
Door de dienstverlening van het DAR bestaat hier echter ook wat verwarring over. Het is niet altijd 
duidelijk welke rol Coopkracht in deze samenwerking opneemt en of hier een kostenplaatje aan 
verbonden is: “Ik vind het ook niet nodig om altijd via Coopkracht of Hefboom te werken, waarom 
kan ik niet met een paar energie-coöperaties samenzitten om zelf dingen te bespreken, zonder dat 
daar onmiddellijk een factuur voor gestuurd wordt? We zouden elkaar veel meer eerstelijns kunnen 
helpen zonder dat jullie (Coopkracht, Hefboom) ertussen zitten.” 
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2 Coöperatief ondernemen 
2.1 Vragen, noden en uitdagingen 
Waar lopen onze leden tegenaan? Wat zijn de moeilijkheden en de vragen waar ze mee zitten? Uit 
de antwoorden konden we 9 clusters detecteren. We laten onze leden aan het woord: 

2.1.1 Wettelijk kader en ICA 
 “In 2023 bestaan we vijftig jaar en we waren in het verleden een NV, later een cvba en 

worden nu naar aanleiding van de nieuwe vennootschapswetgeving en op aanraden van 
boekhouder en advocaat een BV. Qua organisatie en beheer veranderen we niet: we 
behouden heel wat elementen uit het  cooperatief gedachtengoed maar zullen niet langer 
juridisch een coop zijn.” 

 “Ik maak me grote zorgen over de onwaarheden die verteld worden over de nieuwe CV. 
Dikwijls krijgen ze de aanbeveling om BV te worden omdat ze geen CV kunnen blijven.” 

 “ICA als oorzaak of gevolg: ik kom steeds meer organisaties tegen die als gevolg van goed 
economische praktijken al de ICA-principes kunnen afvinken, maar die er nooit van gehoord 
hebben= intuïtief aanvoelen. ICA evolueert zo naar een intuïtief model wat goed is, want het 
mag vooral geen dogmatisch model worden. “ 

 “Ik was ervan overtuigd dat vrije beroepers zich volgens de nieuwe vennootschapswetgeving 
niet meer konden organiseren als een CV!” 

 “(…) één van jullie bestuursleden (Peter; Febecoop) heeft ons toen heldere en duidelijk 
uitleg gegeven maar deze was zo tegenstrijdig met dat van de Notaris dat we wat in de war 
zijn, daarnaast gaf hij ons ook het advies om nog even te wachten omdat er sommige dingen 
nog niet helemaal duidelijk zijn maar we weten niet goed hoe lang. In ons geval is het vooral 
de kwestie dat al onze aandeelhouders stemgerechtigd zouden moeten worden, maar dat is 
praktisch niet haalbaar.” 

2.1.2 Kennis van de buitenwereld en netwerken 
 “We moeten een duidelijk antwoord geven op de WHY van coöperatief ondernemen.” 

 “In de bouw wordt een coop al snel als iets ‘flauw en soft’ gezien. Sommigen in hun 
bestuursorgaan beschouwen een CV als een vzw.” 

 “Ik bedacht ook nog dat het de coöperatieve sector misschien geen kwaad kan doen om als 
‘professioneel’ in de kijker te worden gezet. Ik ondervind dat het beeld van de harde 
business toch nog vaak tegenover de zogenaamd meer zweverige non-profit staat waarbij de 
coöperatie ergens tussenin komt. Of misschien valt die perceptie nog best mee?” 

 “Op coöperatief niveau richten we ons vaak naar Febecoop en NRC, daarnaast is Ophaco 
voor ons een belangrijke speler, dit is een netwerk voor coöperatieve apothekers en ons 
vehikel voor lobby. We moeten verschillende kabinetten er regelmatig nog op wijzen dat er 
alternatieve ondernemingsvormen bestaan en dat de regels die ze opstellen zich nog te vaak 
enkel richten tot de traditionele vennootschap.” 

 “In de NRC is geen ruimte voor verandering. Het is een vijandige omgeving, geen groep van 
gelijkgestemden. Zij willen helemaal niet evolueren naar een samenleving met meer 
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burgerparticipatie. Het draait enkel om geld en macht. Voordelen krijgen, maar niets terug 
doen. Er is geen maatschappijvisie. De kleine coops kunnen daar geen front vormen.” 

2.1.3 Maatschappelijke betrokkenheid en sociaal ondernemen 
 “We merken dat binnen deze coöperaties toch vooral hogere middenklasse aan het stuur zit 

en willen dit verder opentrekken. Het sociaal rechtvaardige en betrekken van allerlei 
doelgroepen mag nog verder uitgebouwd worden.” 

 “We bereiken een breed en geëngageerd publiek.” 

 “We zijn een CV-SO en willen de komende jaren meer inzetten op het sociale.  Hoe dat zal 
gebeuren, moet zich nog wat uitkristalliseren.” 

2.1.4 Bestuur en eigenaarschap 
 “Hierin ligt het verschil tussen de twee coöperaties. De ene is een multi-stakeholder-cv 

waarvan mijn man en ik de bezielers en oprichters zijn, samen met drie investeerders van 
het eerste uur. De andere is een ondernemers-cv, van drie ondernemingen samen en zo 
meerdere schouders die gelijkwaardig lief en leed delen. In de multistakeholder-cv zijn de 
drie investeerders wel gedreven door eenzelfde missie doch het zijn geen werkende 
vennoten. En de werkende vennoten die er later zijn bijgekomen zijn dan wel collega’s maar 
met een ander eigenaarsgevoel. Oprichters versus niet-oprichters, dat geeft precies een 
ander eigenaarsgevoel. We zijn wel gelijkwaardig (één man één stem) maar niet gelijk, 
althans dat gevoel heb ik niet, want ik lig er ’s nachts wakker van en heb niet de indruk dat 
dat ook zo is bij de anderen.” 

 “Momenteel zijn al een 50% van de werknemers (een 70-tal) aandeelhouder en dat varieert 
van een paar duizend euro voor arbeiders tot 10.000 euro voor technici. Het gaat de goeie 
richting uit. Doel is te komen tot een verhouding van 70% kapitaal van werknemers en 30% 
van de familie. Binnen twee jaar gaan we van 3 naar 7 bestuurders en dat zal een hele 
verandering zijn. Daar gaan we zeker nog beroep doen op ondersteuning, rond de rol en 
verantwoordelijkheden van bestuurders.” 

 “De mensen aan de basis bereiken is een uitdaging maar het is ook een noodzaak om hen te 
overtuigen van het coöperatief model. Het is niet altijd evident om jonge nieuwe vennoten 
te motiveren om deel te nemen aan het participatieve proces.” 

 “Een scharniermoment in onze werking is het moment dat nieuwe vennoten aan boord 
komen. Vandaag introduceren we zelf de nieuwe vennoten in het aandeelhouderschap. Ik 
vraag me af of andere coops ook dergelijke nood hebben en het zien zitten hierin ervaringen 
delen.” 

 “Er wordt ook werk gemaakt van een hervorming van het bestuur dat tot nu toe bestond uit: 
RVB van 5, AV van 8 en DB van 4. Dit wordt vereenvoudigd en efficiënter gemaakt.” 

 “Het is vaak toch zoeken tussen het individueel en het algemeen belang.” 

 “Ons team bestaat ondertussen uit 3 coöperanten. Voor hen is het niet zo eenvoudig om 
zich in te leven in het coöperatief ondernemerschap. In die zin dat wanneer het wat 
moeilijker gaat door Corona zij niet meteen meedenken in termen van eigenaarschap, maar 
wel van bediende.” 
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2.1.5 Inspraak en betrokkenheid van coöperanten 
 “Omdat er vaak zoveel tijd over gaat voor we iets kunnen realiseren is het soms ook moeilijk 

om iedereen erg betrokken te houden.” 

 “Het is wel ontzettend moeilijk om de ouders als coöperant mee te betrekken in de werking 
of te mobiliseren. Er is wel een bestuur dat steeds zeer betrokken was en ook in de voorbije 
periode sterk aanwezig was en een gewaardeerde steun was voor de werking.” 

 “Hierin ligt ook onze grootste opportuniteit. Dat is onze droom dat we net nu meer kunnen 
inzetten op dat individuele, dat inhoudelijke. Dat is laaghangend fruit, het is nu dat we het 
moeten doen. In deze tijden kunnen we de relaties met onze leden (meer dan 25.000 
coöperanten) versterken en hopen dat die investering ook op de lange termijn rendeert. Nu 
bereiken we op een A.V. maximum 700 à 800 vennoten, dankzij meer individuele contacten 
kan dat meer worden.” 

 “Het is een transitie die ons verplicht om anders te gaan denken. Want we geloven in 
betrokkenheid, doch met 25.000 vennoten, hoe doe je dat? De mening van 1 persoon, dat is 
een belangrijke mening en tegelijkertijd is het 1/25.000 van alle meningen. Stel wij nemen 
een beslissing met een kleine meerderheid, in de cijfers blijft er dan nog steeds een grote 
minderheid die zich niet betrokken kan voelen. Hoe maken wij onze beslissingen meer 
gedragen door meer vennoten? OK, natuurlijk is onze besluitvorming gebaseerd op een 
democratisch proces. Maar volstaat dat? Wie weegt er meer dan een ander? En waarom? 
Omwille van zijn aura, zijn rol, zijn titel…? Ik worstel daarmee. Het is een boeiende materie, 
maar niet altijd gemakkelijk. Anderzijds vergt het ook realisme. Ook al heb je je A.V. goed 
voorbereid en er veel tijd ingestoken, wat mag je verwachten, welk effect, wat is realistisch? 
Mensen betrekken in een niet fysieke vorm is een opportuniteit. Maar dat is daarom nog 
geen gezellig gebeuren. Gevaar is ook dat als de verwachtingen te hoog gespannen zijn dat 
de mensen dan vroeg of laat afhaken. We zien dat ook in de politiek: Waarom zou ik nog 
gaan stemmen? Ze luisteren toch niet naar ons! En tegelijkertijd: wat willen ze dan wel, die 
mensen die afhaken?” 

 “Ook hebben we de afgelopen jaren ingezet op een kapitaalsverhoging en zijn we van 150 
naar 300 vennoten gegaan. Deze groei heeft ertoe geleid dat we onze coöperanten niet 
meer allemaal persoonlijk kennen en dat we sterk moeten nadenken over hoe we hen 
betrokken kunnen houden. (…Hierrond) zouden we zeker wel wat tips kunnen gebruiken.” 

 “Momenteel bieden we onze coöperanten korting en punten, maar eigenlijk is dat niet meer 
dan een spaarkaartsysteem. We bedienen iedereen en eigenlijk is er weinig verschil tussen 
coöperanten en niet-coöperanten. We starten nu een denkoefening over wat we meer met 
onze coöperanten zouden kunnen doen.” 

2.1.6 Continuïteit 
 “Iedereen mag aandeelhouder worden maar waar zijn de grenzen van zo een open 

structuur? Het bedrijf wordt geconfronteerd met aandeelhouders die in de loop der jaren 
veel aandelen hebben gekocht en die op een gegeven moment die aandelen (bv bij 
pensionering) willen verkopen. De aandeelhouders kochten toen (tot soms 30 jaar geleden) 
aandelen als ‘steun’ en als investering. De huidige generatie die betrokken is bij het bedrijf is 
dat vaak op een andere manier en wil of kan niet noodzakelijk alle aandelen overkopen, bv 
omdat ze andere financiële prioriteiten hebben in hun huidige levensfase. Hierdoor riskeren 
we een overaanbod te hebben aan aandelen die te koop gesteld worden de komende jaren 
(en dus mogelijks minder kapitaal), en het zou goed zijn om hierover te debatteren met 



17 
 

andere bedrijven om te zien of anderen hier ook mee geconfronteerd worden en hoe 
anderen hier mee omgaan.” 

 “Van de initiële oprichters blijven er na 6 jaar nog maar 3 mensen over. Het is een uitdaging 
om continuïteit te verzekeren op korte en lange termijn. Wat als de trekkers afhaken of niet 
meer in staat zijn om dit verder op te volgen? Hier weten we niet zo’n pasklaar antwoord op. 
Suggesties of advies hieromtrent zou zeker welkom zijn.” 

 “De grote uitdaging waarmee we geconfronteerd worden is om continuïteit te voorzien op 
lange termijn. Nu maken studenten maximaal 2 jaar deel uit van het team, we proberen alle 
opgebouwde kennis en ervaring zoveel mogelijk digitaal te bewaren en een goede 
overdracht te voorzien voor aanvang van het nieuwe academiejaar. Oud-studenten kunnen 
wel als vennoot actief blijven in de Raad van Bestuur.  Maar toch gaat er veel kennis en 
netwerk telkens verloren. Terwijl netwerk voor ons net heel belangrijk is, want voor al onze 
projecten werken we nauw samen met partners.” 

 “Onze cv is drie à vier jaar geleden opgericht en ik ben er nog altijd blij mee. We zijn een 
lokaal bedrijf en een soort familiebedrijf, in die zin dat hier al de zonen of dochters werken 
van de vaders of moeders die hier gewerkt hebben.  De eigenaar heeft drie kinderen en geen 
van hen ziet het zitten om het bedrijf te leiden en de hoofdverantwoordelijkheid op zich te 
nemen. In zo een situatie wordt er vaak voor gekozen om het bedrijf te verkopen. Maar wie 
zegt dat dan de productie hier blijft en niet verschuift naar lageloonlanden? Lokale 
verankering via een cv is dan ons alternatief.  Het past ook bij de cultuur van ons bedrijf en 
de stijl van leiding geven.” 

 “We zijn gestart met heel veel idealisme, duidelijke intenties en veel moed. Kennissen en 
vrienden wilden 20.000 euro investeren in ons project, dat was geld dat niet van ons was en 
zo vonden we het evident om een coöperatie op te richten. Er was ook te veel werk te doen 
voor ons als koppel alleen: een winkel, de markten, de tuin, … Maar het leven loopt anders, 
de realiteit was hard werken om te overleven en vereiste veel inzet van eigen (financiële 
middelen). Twee coöperanten die meewerkten haakten ook af.” 

2.1.7 Schaalgrootte en samenwerking 
 “We zijn volop bezig met de oprichting van één grotere organisatie, i.p.v. 5 provinciale 

kantoren.” 

 “We moeten vaststellen dat verkopen en werven momenteel nog niet gemakkelijker loopt 
dan wanneer we alleen zouden werken, terwijl we dat wel gehoopt hadden.  
Uiteraard waren er ook andere redenen om samen te werken, bv verschillende specialismen 
samenbrengen en delen, schaalvoordelen boeken door kosten te delen (licenties, 
verzekeringen, ...).” 

 “We zouden graag opschalen, de nood is groot. Hiervoor zouden we over een groter eigen 
vermogen moeten beschikken.” 

 “We hebben een moeilijk jaar achter de rug, voornamelijk op vlak van personeelsverloop. 
Een aantal medewerkers die waren doorgeschoven naar leidinggevende functies, zijn 
vertrokken en dat heeft ons gedwongen om ons te herorganiseren, om te downsizen. Dat 
we door corona dan gedwongen worden om die switch en alle overleg dat daarbij komt 
kijken, online te doen, is natuurlijk niet evident.” 
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 “We weten niet goed hoe we een groeiscenario verder moeten aanpakken. Ook hebben we 
vaak praktische vragen zoals: hoe hou je best je aandelenregister bij, wat is een goede prijs 
voor een aandeel, kunnen vennoten ook taken opnemen binnen de werking?” 

 “Momenteel zijn we op zoek naar extra kapitaal om als hefboom te gebruiken voor een 
rollend fonds.” 

 “Deze evolutie vergt veel van onze vennootschap zowel op financieel (zware investeringen, 
in opstart weinig rendement) als op organisatorisch niveau (praktische organisatie, 
software...). Omdat dit moeilijk liep zijn we op zoek gegaan naar samenwerkingsverbanden. 
(...) Het is fijn om kennis te delen en uit te wisselen maar het blijven wel concullega’s 
natuurlijk. Soms dingen we naar dezelfde projecten en treden sommigen buiten hun 
werkingsgebied en zitten ze op ons terrein, maar ja, dat hoort erbij zeker? 

 “We hebben momenteel tussen de 500 en 600 coöperanten en werken met een continue 
instroom. Maar we hebben nood aan meer kapitaal en zouden beter nog eens een brede 
wervingscampagne opzetten. Probleem is dat we al enkele jaren geen dividend meer 
uitreiken en dit voor kandidaat-coöperanten niet aantrekkelijk is. Daarnaast is communicatie 
een werkpunt waar we niet zo sterk in onderlegd zijn.” 

2.1.8 Coöperatief dagelijks bestuur 
 “Operationele zaken (aankoop materiaal, investeringen, personeelsbeheer…) liggen in 

handen van het ‘dagelijks bestuur’. Ze hanteren een weinig hiërarchische en dus horizontale 
structuur, maar de coöperatieve structuur komt niet altijd tot uiting in de dagelijkse 
werking.” 

 “Voor de rest van de werking naar medewerkers toe zit daar weinig coöperatiefs in. Ik 
volgde de opleiding aan de KUL, maar vond me daar een buitenbeentje.” 

 “Probleem is dat een coöperatie vaak wordt opgericht met een grote goodwill en een 
gemeenschappelijk doel maar dat dit niet altijd gepaard gaat met (voldoende) bestuursleden 
die over de juiste competenties beschikken om al de taken ook op een professionele wijze 
uit te voeren (bijvoorbeeld financiële transparantie).” 

 “Momenteel worden we immers erg benomen door de hoge werkdruk en de dagelijkse 
activiteiten, door onszelf te moeten heruitvinden en te zien dat we hier door geraken. Dat is 
wel een probleem eigenlijk... We hebben weinig tijd voor alles wat daar bovenop komt, voor 
‘overhead’ en zo meer.” 

 “Op dit moment zijn we nog op zoek naar een goede locatie om onze praktijk verder uit te 
bouwen.” 

 “Onze communicatie is een werkpunt, we hebben een nieuwsbrief en doen wat op sociale 
media maar het blijft allemaal erg beperkt.” 

 “Hoe verdeel je je inkomsten in een coöperatie, is zo’n vraag die ons bezighoudt. We werken 
met verschillende tarieven, er zijn grote en kleine projecten, je hebt collega’s die als 
zelfstandige werken bij klanten en je hebt collega’s die betaald worden als zaakvoerder. Nu 
gaat het nog, omdat we klein zijn en met de mensen die dicht bij de oprichting betrokken 
waren – maar het zal moeilijk zijn om op die manier, zonder duidelijkheid over 
inkomstenverdeling, andere collega’s te werven.” 
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2.1.9 Workload personeel en vrijwilligers 
 “Ook andere medewerkers staan onder tijdsdruk.” 

 “Er is een groot probleem met de inzet van vrijwilligers in coöperaties. Het wettelijk kader 
ontbreekt, en dat hangt als een zwaar van Damocles boven alle coöperaties die met 
vrijwilligers werken. Wij hebben een vzw opgericht om dit deels te ondervangen, maar dat is 
geen sluitende oplossing.” 

 “We werken soms met vrijwilligers maar dan voornamelijk via onze vzw omdat het voor cv’s 
moeilijk is om dit te doen. We zouden dit eigenlijk wel meer willen doen.” 

 “Op organisatieniveau is het moeilijk, we zijn met meewerkende vennoten en dat is eigenlijk 
te weinig om de winkel draaiende te houden, momenteel zijn we zelfs met minder door 
langdurige ziekte en zwangerschap. Dat maakt het heel zwaar en moeilijk houdbaar. Onze 
winkel is complex, we werken met 100 lokale leveranciers, allen kleinschalige producenten 
en volgens korte keten. Iemand inwerken kost veel tijd en energie. Een medewerkend 
vennoot vervangen door iemand met een interim contract is bovendien erg duur.” 

 “Er zijn verschillende coöperanten die wel als vrijwilliger zouden willen meehelpen maar dat 
mag wettelijk niet. Andere coöperaties richten soms naast hun CV een vzw op om dit 
probleem op te lossen maar dat soort constructies zien we niet zitten.” 

 “De werkdruk is eigen aan onze sector. De manier van samenwerken en de vraagstukken 
daarrond, zijn misschien wel meer gerelateerd aan het coöperatieve. Hoe moeten we ons 
dan precies organiseren? Hoe doe je dat met weinig mensen? Met veel mensen? Hoe doe je 
dat in een context waar je voor het dagelijkse werk mekaar niet echt nodig hebt en niet echt 
moet samenwerken? Dat is moeilijk én interessant. We willen namelijk wel meer zijn dan 
een vehikel om onze facturatie gezamenlijk te doen.” 

2.2 Good practices 
 “Ons consultingsaanbod had geen succes, maar er was wel interesse voor binnen ons 

opleidingsmodel. Het verhaal achter ons product doen kennen en waarderen, en dus 
eigenlijk dat verhaal mee verkopen. Met dat geld wordt iets zinvols gedaan!” 

 “ (…) sterk moeten nadenken over hoe we hen (=vennoten, nvdr) betrokken kunnen houden. 
We werken sinds kort met een kwartaalnieuwsbrief voor de coöperanten waar we hen een 
stand van zaken meegeven, daarnaast hebben we ook een speciaal productaanbod voor de 
coöperanten en sinds kort proberen we ook onze coöperanten aan te spreken als we op 
zoek zijn naar bepaalde kennis of expertise. We hebben dit 1 keer gedaan en dat was 
meteen een succesformule. “ 

 “We schrijven momenteel aan onze nieuwe statuten, de nieuwe wetgeving was de aanzet 
maar we grijpen de kans om alles nog eens stevig door te lichten. In eerste instantie gebeurt 
dat op bestuursniveau maar we gaan ook onze coöperanten hierover bevragen.” 

 “We hechten veel belang aan het coöperatieve aspect. Zo hebben we bijvoorbeeld een zuil 
in de winkel over onze coöperatie. We staan open voor samenwerking met lokale partners 
en kopen en verkopen ook aan/bij andere coöperaties in de buurt. (…) We hebben ook een 
samenwerking met een ervaringsgerichte school. (…) Zo hebben we een boerderijpad met 
educatieve panelen waarmee we mensen uitnodigen om op onze boerderij te wandelen en 
kennis te maken. Zo creëren we ook een band en werven we potentiële klanten.” 
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 “Coöperaties zijn belangrijk voor de transitie naar een duurzame economie, we verwijzen er 
vaak naar als ‘good practices’ en inspiratie voor anderen. (…) Als we binnen bedrijven met 
werknemers aan de slag gaan passen we steeds coöperatieve principes toe.” 

 “Het coöperatieve aspect is heel belangrijk, er zijn 3 medewerkers die rond het coöperatieve 
leven werken. (…) We hebben een maatschappelijk comité dat onze werking controleert 
maar dat ook een sociaal en ecologisch handvest heeft geschreven met 113 principes waar 
we als bank aan willen voldoen. Deze zullen in een periode van 3 jaar geïmplementeerd 
worden volgens een prioriteitenlijst.” 

 “Deze evolutie vergt veel van onze vennootschap en omdat dit moeilijk liep zijn we op zoek 
gegaan naar samenwerkingsverbanden. Met Partago gaan we samenwerken rond de 
autodeel-App. Ook hebben we samen een voorstel gedaan naar de andere energie-
coöperaties om onze autodeeldiensten voor hun coöperanten open te stellen. Daarnaast 
werken we structureel vaak samen met Vlaskracht en zijn we aangesloten bij Rescoop.” 

 “Bij start van het nieuwe academiejaar wordt er voor onze nieuwe teamstudenten een dag 
in het kader van coöperatief ondernemen georganiseerd. Nu doet één van onze 
bestuursleden dat. (…) In de loop van het academiejaar volgen de teamleden een workshop 
van Cera, deze geldt voor studiepunten.” 

3 Omgeving en maatschappij 
3.1 Impact van corona 
3.1.1 Corona doet mensen pijn, brengt eenzaamheid en gemis, …. 

 “Ik vind het niet gemakkelijk, die aanhoudende coronatijd; de last van eenzaamheid en 
isolatie drukt. Tegelijkertijd besef ik dat ik leef in een gezin van zes en dat onze zaak nog 
altijd niet verplicht gesloten is. En toch, de vrijheidsbeknotting geeft een gevoel van 
eenzaamheid. Ik mis de horeca, een café, een pint en een gezellig contact bijvoorbeeld. En ik 
vrees wat voor de jeugd, de naweeën van deze toestand op termijn.” 

 “Als gedelegeerd bestuurder voor de cv ligt dat anders. Daar voel ik wel de last van de 
eindverantwoordelijkheid. Ik tracht begrip te hebben voor personeel dat er even onder door 
gaat in deze moeilijke tijd, maar zelf kan ik mij niet permitteren om eronder door te gaan. 
Terwijl het werk dat we te doen hebben toeneemt maar de inkomsten verminderen.” 

 “In 2020 hebben we de A.V. in de zomer life gehouden! Met veel inspanning, maar toch 
gelukt. Omdat de boeren al zoveel alleen of met enkelen bezig zijn op hun erf. En digitaal 
wordt communicatie en ontmoeting met en tussen de leden serieus bemoeilijkt.” 

 “Omdat er vaak zoveel tijd voorbij gaat voor we iets kunnen realiseren, is het soms ook 
moeilijk om iedereen erg betrokken te houden. Zeker nu je door corona elkaar ook niet 
fysiek kan ontmoeten. Dat heeft de samenhorigheid wel stevig de kop in gedrukt.” 

 “In 2020 zijn er twee medewerkers aangeworven, samen goed voor 0.9 VTE. Het is moeilijk 
om onze werking in goede banen te leiden. Door corona is de ‘schwung’ er sowieso wel wat 
uit. Dat fysieke en informele contact heb je echt wel nodig om de boel levendig te houden.” 

 “Door corona is het brede informerende weggevallen maar de begeleiding is wel steeds 
blijven doorgaan. De huidige pandemie heeft voor een toename aan gameverslaving geleid, 
mensen hervallen makkelijker en door de beperkte ontspanningsmogelijkheden en sociale 
contacten zoeken velen hun heil online en in games.” 
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 “Dat we door corona dan gedwongen worden om die switch en alle overleg dat daarbij komt 
kijken, online te doen, is natuurlijk niet evident….Het is niet dat we minder werk hebben 
door de corona-crisis, misschien zelfs integendeel, organisaties hebben immers extra nood 
aan begeleiding in dergelijke tijden. We moeten ons werk online organiseren, dat gaat tot op 
zekere hoogte. Maar het thuiswerk vreet aan de mensen op de duur...” 

3.1.2 … en brengt mensen ook verdieping. 
 “Dus ja, in die zin ben ik wat averechts maar het gaat goed met mij. Ik begin precies terug te 

leven. We hebben een voedingswinkel en die mocht open blijven in coronatijd. Zo is er in 
maart een opleving gekomen in de verkoop, we hebben nu een vast cliënteel, en de sociale 
contacten in de winkel doen deugd voor mij en voor de klanten. Met mij is het OK dus.” 

 “We ondervinden weinig hinder van corona. Uiteraard is het vervelend dat je geen fysieke 
netwerkmoment kan organiseren en studenten raken heel het online-gebeuren wel wat beu. 
Maar anderzijds zijn ze ondertussen wel vlot weg met de online-onderwijstools en werkt dat 
soms ook wel efficiënter. Voor al onze activiteiten halen we nog steeds een groot bereik. 
Door corona hebben studenten meer tijd en zijn ze net ondernemender, we krijgen meer 
aanvragen dan voordien!” 

3.1.3 Corona zet druk en hakt in op organisaties … 
 “Onze coöperatie is gestopt in september 2020, omwille van corona.” 

 “Corona heeft geleid tot heel wat burn-outproblemen bij provinciale coördinatoren. Veel 
mensen verloren hun job door corona en kwamen dan bij ons aankloppen. Daar zaten veel 
sterke mensen tussen, wat enerzijds mooie kansen gaf, maar anderzijds ook veel 
concurrentie intern. En mensen met plannen in coronagevoelige sectoren werden bang of 
stopten helemaal met hun traject bij ons.” 

 “Financieel is 2020 een zwaar jaar geweest. Na zes weken open geweest te zijn hebben we 
de horecazaak verplicht moeten sluiten. We zullen dat overleven dankzij het gegeven dat we 
een CV zijn en dat vele schouders het project echt dragen.” 

 “Gestart begin 2020, en al in maart en april 2020 alle maak-ateliers stilgevallen door 
corona… Nadien toch terug goed beginnen lopen, en over heel het jaar: OK! 
Sinds kort verkopen we ook opkikkerdozen, voor mensen die al lange tijd thuiszitten.” 

 “Corona had een zware impact voor het bedrijf. Van bij het begin van de coronacrisis hebben 
we de richtlijnen nauwgezet opgevolgd, wat voor flink wat omzetverlies zorgde. Uiteindelijk 
zijn we er goed doorgekomen, hebben niemand moeten afdanken, wel een verliesjaar, dat 
we mogelijk pas in 2022 helemaal terug weggewerkt zullen hebben.  Echte positieve kanten 
zagen we niet aan de coronacrisis, behalve dan het feit dat we veel geleerd hebben (o.a. dat 
we tegen een stootje kunnen, dat we kunnen rekenen op onze mensen).” 

 “De wendbaarheid die we aan de dag moeten leggen in ons werk nu in het concreet 
toepassen van de steeds wijzigende coronaregels voor klanten en ons personeel, in 
combinatie met privé in gezin (schoolgaande jeugd) en met familie is behoorlijk groot. Dat 
maakt onder meer dat werk toeneemt zonder dat inkomsten stijgen en dat wordt niet 
steeds gezien.” 

 “Onze omzet is wel gedaald vorig jaar door corona en we maken nog steeds deels gebruik 
van het systeem van technische werkloosheid. Maar dat alles wil niet zeggen dat we minder 
vragen krijgen. De werklast blijft.” 
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 “De groei is geremd door corona, en de uitbouw van onze tool vraagt veel investering. 
Financieel is het dus niet makkelijk. Resultaat is dat ik het bedrijf nu terug moet heruitvinden 
en het model en bijhorende ondernemersdrive die nodig is opnieuw onder de loep wil 
nemen.” 

 “2020 was een zeer moeilijk jaar. De sector van de interimkrachten is totaal ingestort in 
april. Er kwam vlug herstel, maar niet in het klantensegment waar wij voor werken. Er zijn 
pijnlijke en moeilijke beslissingen moeten genomen worden. Als we geen coöperatie waren 
geweest hadden we deze crisis met de ganse groep niet overleefd. Enkel door - al van voor 
de crisis - te werken op basis van gelijkwaardigheid, inspraak en een collectief 
verantwoordelijkheids-gevoel, is het mogelijk.” 

3.1.4 … en maakt ons afhankelijk van overheidssteun, 
 “We hebben de coronacrisis goed doorstaan. Mede dankzij de overheidsmaatregelen die 

tijdelijke werkloosheid mogelijk maakten, is er niemand ontslagen. De omzet is uiteindelijk 
ook op peil gebleven.” 

3.1.5 … tast het sociale weefsel aan, 
 “We hebben binnen onze werking speciale aandacht voor de sociaal kwetsbare groep. Het is 

vooral deze groep die we nu door corona minder bereiken. We kunnen geen huisbezoeken 
meer doen om advies op maat te geven en hun financiën zijn momenteel zo onzeker/slecht 
dat renovatie niet aan de orde is.” 

 “In onze buurt was er een leuk netwerk aan het opkomen van kleine alternatieve zaakjes, 
door corona valt dat nu allemaal stil en nemen wij de rol van buurtplek wat op. Ons succes 
smaakt wat wrang, hopelijk herleeft het hier na corona en moeten er niet al te veel 
opdoeken.” 

 “Voor onze partner HavenCoop is dat anders, ze zijn verbonden aan Formaat/jeugdwerk en 
dat ligt nu volledig stil.” 

3.1.6 … zet wat al was op scherp, 
 “In België hebben we een stevige basis uitgebouwd. Maar in Nederland en Frankrijk ligt dat 

anders. Ons model, onze manier van werken is arbeidsintensief en dat maakt dat we in 
omstandigheden als corona toch best over een brede basis beschikken. Die hebben we nog 
niet in de buurlanden. Dat is een uitdaging, niet evident maar het houdt ons scherp!” 

 “Ik werk hoofdzakelijk van thuis uit en sporadisch van op kantoor, veelal om technische 
redenen. Ondanks de afstand loopt de communicatie met de collega’s vlot: er wordt 
regelmatiger dan vroeger overlegd (telefoon, teams). Het is door mijn visueel geheugen wel 
moeilijker om zicht op de structuur te behouden en te weten wat wanneer door wie gezegd 
is. Ik ben er van overtuigd dat dankzij de horizontale structuur en de op inspraak gerichte 
organisatie, het bedrijf zich makkelijk heeft kunnen aanpassen aan de veranderde 
werkomstandigheden. Zelfstandig werken en zelfsturing binnen de teams was al 
(onuitgesproken) aanwezig en dat heeft de aanpassing vergemakkelijkt.” 

 “Corona heeft hier een positieve invloed op; men merkt dat het samenwerken versterkt in 
moeilijke tijden. Het geeft de individuele boer een vorm van veiligheid.” 

 “Thuiswerk zal een belangrijk iets blijven, en dat zorgt voor heel wat noden op IT-vlak. Nu 



23 
 

 zijn vele organisaties zich maar wat aan het behelpen, en zullen ze zich op termijn allicht 
beter willen laten ondersteunen.” 

 “Het informele wordt momenteel gemist. De strategische oefening werd uitgesteld en dat 
wordt wel gevoeld omdat er veel beslissingen worden uitgesteld naar deze oefening, en die 
blijven nu liggen.” 

 “In het begin van corona hadden we het gevoel voldoende werk te hebben met 90% 
werkgraad, tot in oktober/november de boekhouder aan de alarmbel trok en er een 
alarmbelprocedure in gang moest worden gezet. Voorheen was er geen duidelijke strategie, 
maar daar wordt nu aan gewerkt.” 

 “In hun werking hebben ze weinig last gehad van corona. Ze hebben er wèl veel door 
bijgeleerd op digitaal vlak, wat hun werking efficiënter heeft gemaakt.” 

 “We deden ook een rondvraag in onze sector en we zien een serieuze omzetdaling bij vele 
leden. Anderzijds, hebben we ook veel kosten kunnen besparen door het thuiswerk en het 
digitale werken. Daardoor hebben we, zelfs met een omzetdaling, winst gemaakt. Dat geeft 
een vreemd beeld.” 

 “Ik zie een verschil tussen de eerste en de tweede lockdown. De eerste ging vlotter, in de zin 
dat het duidelijk ‘de knop omdraaien’ was. Dat ging snel. Alles viel plat en we moesten 
alternatieven zoeken, dat was een uitdaging. We ervoeren ook veel respect van de 
buitenwereld….De tweede lockdown loopt moeilijker, er ontbreekt perspectief.” 

 “De aanvragen zijn door corona wat teruggelopen, we hebben al onze achterstand 
weggewerkt en zouden nu een sensibilisering moeten doen om de aanvragen terug aan te 
zwengelen.” 

 “Corona heeft organisatorisch zeker wat uitdagingen gebracht en voor verschuivingen 
gezorgd in producten, maar op jaarbasis hebben we de voorspelde omzet gehaald. Onze e-
commerce is toegenomen en we voorspellen dat dit in de toekomst ook zeker nog zal zijn.” 

3.1.7 … en vraagt dat we ons opnieuw uitvinden, 
 “De  coöperatie heeft een bewogen jaar achter de rug. De winkel moest sluiten toen de 

coronacrisis uitbarstte. We startten toen met levering aan huis en dat was een zeer groot 
succes. Uiteindelijk werd 2020 een financieel goed jaar (’19 was verlieslatend).  We willen 
verder groeien, maar wel organisch, rekening houdend met de draagkracht (welzijn van het 
team staat centraal).  Er was verschil in visie met de vorige coördinator die snel wou 
opschalen via webwinkel.  Hij is dan zijn eigen onlinebedrijfje begonnen.” 

 “De crisis heeft voelbaar gemaakt wat het is om een coöperatie te zijn. In die zin dat we ons 
samen veerkrachtig en creatief hebben getoond. Omdat het restaurant moest sluiten zijn we 
overschakelt naar een winkel, alles in bokalen. Zo zijn we terechtgekomen in een volledig 
nieuw ondernemersmodel. Naast de winkel zijn we ons ook gaan toeleggen op distributie. 
Dit is de overlevingsmentaliteit van de werkerscoöperatie.” 

 “Voor ons was corona een periode om op onszelf terug te plooien en het bedrijfsmodel te 
herdenken. Het gaf ook de kans om nieuwe dingen te ontplooien. Maar algemeen gezien 
heeft de bouw niet afgezien van corona.” 

 “We hebben ons door corona op korte tijd moeten omvormen tot webwinkel. Eigenlijk is dit 
een zegen geweest voor ons. We hebben dit op een goede manier kunnen aanpakken, 
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waardoor het jaar goed werd afgesloten. Er was veel sympathie voor de ‘kop lokaal’ acties 
waardoor we vele nieuwe coöperanten hebben aangetrokken. We streven elk jaar naar 200 
nieuwe coöperanten, en dat is dit jaar moeiteloos verlopen. (…) De afgelopen periode heeft 
een boost gegeven door de efficiënte werkstructuur en het harde werk. We hebben wel het 
contact met de coöperanten gemist.” 

 “We zijn de crisis goed doorgekomen, met evenveel omzet en geen kredietproblemen.  
Momenteel zijn we een nieuwe strategieoefening aan het afronden, gericht op verdere 
groei.  We gaan daarbij sterker inzetten op marketing en communicatie. Daarvoor is er nu 
een vacature gelanceerd voor een parttime communicatiemedewerker. Hiermee groeien we 
van 0,8 naar 1,2 FTE.” 

 “ Economisch weegt de coronatoestand door, zeker in de eerste lockdown in april 2020. We 
werken voornamelijk voor non-profit en overheid, waardoor we niet helemaal zijn 
stilgevallen.” 

3.1.8  … en creëert kansen en opportuniteiten voor organisaties en de sector. 
 “Deze actuele crisis heeft zeker ook kansen. Alle boeren hebben het goed gedaan dit jaar. 

Lokaal voedsel en er zelf ook terecht kunnen (om iemand te ontmoeten) werd meer 
gewaardeerd. Zo is er een ander bewustzijn aan het ontstaan en krijgen we ook meer 
draagvlak. Doch hoe dit alles verzilveren? Daar ligt de uitdaging de volgende maanden. Zij 
hebben een nieuwe medewerker aangetrokken voor dit bewegingswerk. En die zit dus wel 
met een zorg.” 

 “De werking heeft een boost gekregen tijdens de corona crisis. Door de huidige 
gezondheidscrisis is de aandacht voor lokaal voedsel en de korte keten enorm toegenomen. 
Dat vertaalt zich in een sterke stijging van de verkoop.” 

 “Met de winkel en stadstuinwinkel gaat het goed, we hebben een toename van klanten 
gekend bij de eerste pandemie en een groot deel ervan is blijven hangen. We merken dat 
meer mensen op zoek zijn naar duurzame en lokale producten.” 

 “Druk! 2020 was voor de IT-sector een goed jaar. De vraag naar IT nam toe, en daarenboven 
zijn we ook druk bezig met de uitbouw van onze jonge organisatie.” 

 “Ondanks of dankzij corona werd in 2020 de grootste omzet ooit opgetekend. Uiteraard 
hebben de crisis en de bijhorende maatregelen hun impact op de dagelijkse werking, de 
profilering en de manier waarop de coöperatie functioneert.” 

 “Dit plan moest leiden tot extra omzet, en dat is een succes gebleken. In 2020 hebben we  
winst geboekt, een record aantal nieuwe abonnees gekend, hoge bezoekcijfers op de 
website, een crowdfunding-campagne gelanceerd waarbij het doel overschreden werd, enz. 
Misschien is een groot deel van het geboekte succes niet ‘ondanks’ corona, maar ‘dankzij’ 
corona. En dat geldt voor de ganse mediasector. Mensen waren en zijn immers op zoek naar 
meer informatie, duiding en achtergrond, ook kritische nieuwsgeving, enz. Bovendien 
kunnen we ook kunnen rekenen op de goodwill van sympathisanten die net extra wilden 
steunen in crisistijden.” 

 “Uiteraard geen last van corona, met een ICT-bedrijf!” 

 “En juist door corona hadden ze een grotere omzet dan vorige jaren, deels omwille van hun 
korte keten, deels omdat mensen meer zelf gekookt hebben thuis, en meer thuis gegeten, 
en dus meer groenten en fruit verbruikt hebben. Anderzijds is de export – vooral naar 
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Frankrijk – sterk verminderd. Ook hun 1000 leden-kwekers zijn heel weinig getroffen door 
corona, fysiek noch financieel.” 

 “We werken businessplannen uit, organisatiestructuren, bedenken campagnes en 
strategieën. In 2020 ging onze omzet maal vier. We hebben dan ook snel, goed en 
verstandig gebruik gemaakt van de mogelijkheden die corona bood.” 

 “Onze verkoop kende het afgelopen jaar een enorme groei, zowel in de winkel 
(voornamelijk voorjaar 2020) als in de pakketten (20% in najaar 2020). Corona heeft enkel 
onze logistieke afhandeling bemoeilijkt maar voor de rest weinig impact op onze werking.” 

   

3.2 Bredere transitiethema’s 
3.2.1 Corona benutten als een hefboom in het grotere transitieverhaal … 

 “We kunnen onderzoeken wat de gevolgen zijn van de crisis, of er nieuwe coöperaties 
ontstaan, welk type, enz. Ik had verwacht dat er in deze crisistijden meer coöperaties 
zouden ontstaan. Crisis stelt ons voor nieuwe noden en dus neemt de noodzaak van 
samenwerken toe, dé voedingsbodem voor coöperaties, maar ik zie het niet gebeuren. 
Misschien zitten de nieuwe initiatieven in opstartfase en zijn ze nog niet op de radar? 
Misschien bestaan ze wel, maar vinden ze ons niet? Maar ik hoor weinig, en dat was in Luik 
vroeger anders...” 

  “Dé grote opportuniteit die ik zie door of dankzij corona is dat we op een keerpunt komen, 
er is een enorme versnelling op gang gekomen in verschillende transitiethema’s. Dat geeft 
potentieel voor maatschappelijk ondernemen. Lange tijd werden wij als sociale ondernemer 
vaak gezien als wolven in een schapenvacht. Men kan ons niet plaatsen in het oude 
paradigma: niet links, noch rechts. Men verdenkt ons van een dubbele agenda. Dat 
wantrouwen en perceptieprobleem is een serieuze uitdaging voor onze sector. Er is nood 
aan meer ‘grassroots’ ondernemen, en ik zie dat groeien.” 

3.2.2 … beweging vormen en bewustzijn versterken … 
 “2020 was een zeer druk jaar. Omwille van het werk zelf (ze zitten nu op 25ha en 

verwachten een groei met mogelijk meer dan 10 ha in 2021, wat veel is in vergelijking met 
voorgaande jaren) maar ook omwille van corona. Het is een opdracht om contact te houden 
met de leden, er is meer afstand, het loopt allemaal moeizamer. En net die ‘echte’ 
netwerkcontacten geven energie. Dus in die zin is 2020 ook een zwaar jaar, in bijzonder 
omdat de cvso net begin dit jaar samen met de gelijknamige Stichting wilde inzetten op 
‘beweging vormen’. En in coronatijd lijkt dat net moeilijk.” 

  “Hoe kunnen we nu het verschil maken? Hoe kunnen we het veranderend bewustzijn bij de 
bevolking over belang van samenwerking echt verankeren ten voordele van de coöperatieve 
beweging?” 

 “De uitdaging daarbij is dat velen van ons dat soort werk wel kennen vanuit een klassieke 
aanpak. We zijn niet zo vertrouwd met het inzetten van sociale media daarvoor. Velen 
hebben zelfs eerder een aversie of allergie t.o.v. sociale media. Hoe kunnen we dus nu 
creatief aan de slag, het bewustzijn aanspreken onder meer via sociale media, op een goeie 
manier en voorbij onze aversie gaan?”   
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3.2.3 … doelen bijstellen en bezig zijn met de nieuwe vragen … 
 “Het is belangrijk om duidelijke doelen en targets te hebben, weten waar je als team voor 

gaat. Doelen die je desnoods bijstelt, maar je moet ze wel hebben.  
Waardering komt vooral voort uit de intrinsieke motivatie, en die zit goed. We werken met 
mensen die doorgedreven gespecialiseerd zijn, we hebben intern zowat alle mogelijke 
universitaire diploma’s in huis. Gedeeldheid op de inhoud creëren, is dus niet 
vanzelfsprekend. Die gedeeldheid realiseren we door in te zetten op transversale doelen: de 
uitdagingen van transitie op zich. Én we werken in kleine teams, om nauwe samenwerking 
mogelijk te maken.” 

 “Ook op vlak van leiderschap is het een uitdaging. Sowieso is dat in deze tijden zo, nog los 
van corona, omdat alles zeer snel ontwikkelt en verandert. Corona komt daar nog eens 
bovenop. Concrete vragen die me bezighouden zijn bijvoorbeeld op welke manier je 
beslissingen kan en moet nemen, wie betrek je bijvoorbeeld, hoe zorg je dat je niet te traag 
noch te snel gaat, enz. En ook: er is veel aan het bewegen op de arbeidsmarkt, en dus 
moeten we ons afvragen hoe we ons als werkgever moeten positioneren. En hoe verbinden 
we verschillende generaties op de werkvloer? Zijn we goed bezig? We zitten duidelijk in een 
tijdsgewricht: digitalisering, nieuwe problematieken, beweging op de arbeidsmarkt, enz. Het 
is pittig voor iedereen.” 

3.2.4 … en nieuwe maatschappelijke thema’s … 
 “Gameverslaving is een relevant maatschappelijk probleem, maar liefst 3% van de bevolking 

(voornamelijk –40-jarigen) wordt er in zijn leven mee geconfronteerd (dat zijn 350.000 
personen). In 2018 had 11% van de middelbare scholieren een gameprobleem. 
(…) Als we over dit probleem vertellen en over onze aanpak als ervaringsdeskundige, dan 
krijgen we wel waardering, maar het probleem is echt nog onvoldoende onderkend. Nu 
wordt gameverslaving door CGG’s in een groep mee behandeld met andere verslaafden 
(drugs, alcohol…). Gameverslaafden hebben vaak toch een ander profiel en voelen zich hier 
niet in thuis. We dromen van het uitbouwen van een eigen centrum waar we dit probleem 
samen met bijvoorbeeld sociale media-verslaving kunnen behandelen.” 

 “De coronacrisis had een zeer zware impact. De coöperatie was mooi aan het groeien, maar 
door de winkelsluiting bleven we met grote stocks zitten.  Ook nu nog hebben de winkels 
weinig vertrouwen in het najaar en wordt er slechts met mondjesmaat ingekocht. Op 
langere termijn zal de consument duurzaam en hip wel omarmen en verwachten we een 
sterke groei. (…) Alhoewel de coöperatie nog niet winstgevend is, hebben we toch al 7.500 
euro weggeschonken aan een goed doel (actie mondmaskers).  Dit hoort bij ons verhaal en 
vinden we dus belangrijk.” 

3.2.5 … zonder de oude te vergeten. 
 “Hoe kunnen we een meer coöperatieve economie krijgen na de coronacrisis?  Daar moeten 

we zeker over blijven nadenken. Hoe zorgen we dat dit aan bod komt?  Wat is nodig om dit 
te ondersteunen (bv. in Amerika financiële steun voor coöperaties, denktank collaboratieve 
economie, …)? Oxfam zet nu in op ‘zorgplicht voor de keten’. Boeren zorgen voor de rest 
van de keten.  De consument heeft zorgplicht. Kunnen we iets gelijkaardigs doen? (Goede 
economie, aandacht voor alle aspecten, economische zorgplicht, en van daaruit link leggen 
naar coöperaties).” 

 “We hebben een maatschappelijk luik waarbij we nadenken over hoe de eerstelijnszorg 
(voor ouderen) er in de toekomst moet uitzien, welke rol apothekers kunnen spelen in de 
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thuiszorg en ook of er meer samenwerking kan zijn met huisarts – verpleegkundigen – 
verzorgingstehuis. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat geneesmiddelen voor 
iedereen beschikbaar zijn en werken we steeds met generische lijnen en brengen we ook 
een eigen gamma op de markt.” 

3.2.6 Keuzes maken: naar wie luisteren? … 
 “Tesamen met een transitie die zich aan het afspelen is in het middenveld, dat zich moet 

herzetten. In die zin shotten coöperaties zoals de onze tegen het establishment. Dat is een 
bedreiging voor ons en tegelijkertijd een opportuniteit de volgende jaren omdat er wat 
MOET veranderen, de druk stijgt.” 

 “Dankzij corona en het relanceplan hebben we dus meer abonnees kunnen bereiken. We 
willen dit graag verzilveren, ook na de crisis: kan dit groter ledenaantal ook leiden tot meer 
inspraak, participatie, meer debat, en tot het besef dat ‘Apache meer is dan nieuws’.” 

 “Hoewel er vaak een politiek discours is over het belang van lokale gemeenschappen en 
burgerinitiatieven, blijken het in de praktijk toch nog steeds de grote economische spelers 
te zijn waarnaar geluisterd wordt en in wiens belang men beslist.” 

 “Pech: afschaffing van de digitale meter, omdat wij die meter juist gepropageerd hadden bij 
mensen om hen over de brug te halen i.v.m. investeringen in zonnepanelen …” 

3.2.7  Met wie en hoe samenwerken? 
 “In de coöperatieve wereld zeker wel: er zijn gelegenheden genoeg om ons werk te 

presenteren, bv via webinars of via events zoals het Cera Coopevent. 
Naar het bredere publiek ligt dat anders: we kunnen die moeilijk bereiken. Ik zie daar een 
groot verschil tussen Wallonië en Vlaanderen. In Wallonië waren Sybille Mertens en ik de 
hele zomer door aanwezig in de media: Le Soir, Sudpresse, ... Er verscheen een hele reeks 
over coöperaties, met interviews waaraan dan quotes van de experten (wij) werden 
gekoppeld om theoretisch te onderbouwen. Met Bruno Colmant (“onze Geert Noels”) 
kregen we een dubbele pagina. In Vlaanderen zien we zoiets nooit, we zijn compleet 
afwezig! Onze initiatieven worden niet opgepikt: niet door De Morgen, noch door De 
Standaard, enz. Er was één artikel in Trends, met Cera en een professor strategie van 
Vlerick, that’s it. Dit is een zeer belangrijk werkpunt.” 

 “We merken dat er vele nieuwe spelers opstaan in ecologisch bouwen, maar dat zijn geen 
coöperaties.” 

 “Van onze ongeveer 1000 telers, zijn er 50 à 60 bezig met biolandbouw. In de proefstations 
werken we aan nieuwe variëteiten en productiemethoden, met het oog op betere 
opbrengst, maar ook minder meststoffen en pesticiden. We werken daarvoor vooral met de 
KUL samen, maar ook met de Ugent en de Boerenbond. Per productgroep worden er 
teeltadviesgroepen gevormd met telers van hun coop, rond thema’s als verkoop, 
onderzoek, marketing, enzovoort. Er is ook een Jongerenforum (tot 35 jaar). Op die manier 
proberen we contacten en ontmoeting tussen hun telers tot stand te brengen.” 

 “We realiseerden al heel wat PV-projecten, een autodeelproject en zijn nu ook in 
onderhandeling voor een windturbine.” 

 “We werken momenteel rond: het monitoren van energieverbruik na renovatieprojecten 
van een hele wijk; rond circulaire economie, waar we kijken of we plastic afval kunnen 
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versnipperen en gebruiken als basis voor een 3D-printer én rond blauwe warmte, waar we 
kijken of we warmte kunnen halen uit water (bijvoorbeeld afvalwater).” 

 “De meeste van onze klanten zijn vzw’s, maar we hebben ook meer en meer coöperaties als 
klant. We zijn afgestapt van onze vereiste aan klanten om via hun crowd cofinanciering te 
mobiliseren, omdat ‘X’ een coöperatie is, die er al in slaagt een brede groep mensen als 
vennoot te mobiliseren. De financiering aan coöperaties is soms wat complexer, wat het 
ook boeiend maakt. Ze hebben ook een meer ondernemende mentaliteit dan onze vzw’s.” 

 “We hebben ons gesmeten op het relance dossier: de heropleving van de economie met 
een duurzaamheidsinjectie. Europa verleent subsidies en leningen om dit mogelijk te 
maken, onze focus gaat naar de Green Deal. De 6 miljard euro die naar de gemeenschappen 
en gewesten komt, daar hebben wij dicht op gezeten.” 

 “We zijn ook gestart met een investeringsmechanisme. De voorbije 20 jaar hebben we heel 
wat eigen vermogen kunnen opbouwen, en dat vermogen gebruiken we nu om risicovolle 
participaties te nemen in coops waarvan wij vinden dat ze nodig zijn om transities te 
realiseren. Zo hebben we ook een intens intern debat gekend rond de vraag of 
energiecoöperaties lid konden worden, die tegelijkertijd ook één van onze belangrijke 
stakeholders zijn. Dat debat is ondertussen beslecht, rescoops zitten nu ook in ons bestuur. 
Burgerparticipatie en initiatieven van onderuit maken immers al van in het begin deel uit 
van ons DNA. Maar het gaat verder dan energiecoöperaties, we trekken ook 
landbouwcoöperaties aan, en vele diverse initiatieven.” 

 

 


