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1. Inleiding 
 

Een nieuwe generatie jongeren verovert de arbeidsmarkt en de samenleving; ook wel 

beter gekend als de Millennials/Generatie Y (geboren 1982-2001) en Generatie Z 
(geboren sinds 1992). De jongeren zijn ondernemend, flexibel en creatief. Ze streven 

naar een betere balans tussen werk en privé. Persoonlijke ontwikkeling, een 
participatieve bedrijfscultuur en technologie zijn belangrijker dan ooit.  

Coopkracht, in samenwerking met Cera, en al haar leden willen werk maken om meer 
coöperatieve ondernemers voor de klas in het middelbaar en hoger onderwijs te 
krijgen. 

Onze doelstelling voor 2017-2019 is om onze inspanningen verder te versterken op 3 
domeinen: 

• Beter voeling krijgen op de huidige generatie jongeren – hun overtuigingen, 
waarden en behoeftes - en in kaart brengen van de verschillende initiatieven 
rond coöperatief ondernemen in het onderwijs en jeugdwerklandschap in 

Vlaanderen en Brussel (en op termijn ook in Wallonië en in het buitenland); 

• Warm maken van het Coopkracht-netwerk en werven van Youth4Coop 
ambassadeurs om van tijd tot tijd getuigenissen te geven; en 

• Structurele samenwerkingsverbanden met relevante partners uit het 
onderwijs- en jeugdwerklandschap in Vlaanderen verder uitbreiden en 
versterken. 
 

Onze ambitie is om in het schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 telkens 250 jongeren 
warm te maken voor het coöperatieve gedachtegoed. 

De inspanningen die Coopkracht levert om deze doelstellingen te bereiken worden 
gefinancierd in het kader van het Cera-project “Inspiring Youth with Coöperatives”.  

Deze nota beoogt een antwoord te bieden op de eerste doelstelling en zodoende 

geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden om coöperatief ondernemen 
bekend te maken bij jongeren via jeugdwerk en onderwijs. 
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2. Een nieuwe generatie jongeren en coöperatief ondernemen  
 

2.2  Generatie Y (Millennials) en Z 
 

Een nieuwe generatie jongeren verovert de arbeidsmarkt en de samenleving; ook wel 
beter gekend als de Millennials (geboren 1982-2001) en Generatie Z (geboren sinds 
1992).  Ze hebben andere drijfveren en kernwaarden dan de hardwerkende en loyale 

Babyboomers (geboren in +/- 1945-1960) of de samenwerkende en zelfstandige 

Generatie – X (geboren in +/- 1961 en 1982) die het nieuwe werken introduceerde.1  

Het is niet makkelijk om deze generatie jongeren te omschrijven. Verschillende 
onderzoeken schrijven hen zelfs tegenstrijdige labels toe.2 Toch steken een aantal 
kenmerken erboven uit.3  
 
De Millennials streven naar een betere balans tussen werk en privé. Persoonlijke 
ontwikkeling staat op nummer een. Ze staan voor flexibiliteit en kunnen multitasken. 
Millennials willen zoveel als mogelijk ervaring op doen. Het wordt steeds normaler om 
verschillende banen tegelijkertijd te hebben of te facebooken onder werktijd.   

Deze generatie jongeren staat positief in het leven. Ze zijn zelfverzekerd, staan graag 
in de spotlight en willen ergens goed in zijn. De huidige generatie is ondernemend en 
wordt ook wel de prestatiegeneratie genoemd. Ze vertalen hun drive en ideeën 
steeds vaker naar (zelfstandig) ondernemerschap en willen hun eigen baas zijn. Ze 
willen zelf de werktijden bepalen, met wie en hoe ze werken en invloed hebben op 
belangrijke beslissingen op de werkvloer.  
 
Voor de Millennials is de bedrijfscultuur belangrijker dan ooit. Hun eigen cultuur moet 
overeenkomen met de filosofie en kernwaarden van de werkgever. Traditionele top-
down baas-werknemer relaties zijn steeds meer ‘out’, en samenwerking op basis van 
gelijkwaardigheid is ‘in’. Deze generatie jongeren is steeds meer ontevreden met de 
traditionele manier van ondernemen, waar vaak het snelle geld belangrijker is dan de 
mens.  

Voor de Generatie Z is technologie een super belangrijk aspect in het leven. De 
pragmatische Generatie, X en Y hebben technologie als het ware geadopteerd, maar 
Generatie Z groeit ermee op. Ze gebruiken razendsnelle media als Snapchat, 
Instagram en YouTube en zijn vaak interactief bezig op sociale netwerken zoals 
Facebook en Twitter om kennis en ervaring uit te wisselen en in verbinding te blijven 
met hun peers. Co-working spaces groeien als paddenstoelen uit de grond. Deze 

                                                           
1 https://news.companymatch.me/nederlands/generaties-op-de-werkvloer/  
2 MO*  
3 https://news.companymatch.me/nederlands/generaties-op-de-werkvloer/; Twee jongerenbevragingen door 
Coopkracht in samenwerking met Globelink en Jeugdhuis Kavka in 2015 en 2016. 

https://news.companymatch.me/nederlands/generaties-op-de-werkvloer/
http://www.mo.be/zeronaut/jongeren-als-voorhoede-van-de-nieuwe-economie-13
https://news.companymatch.me/nederlands/generaties-op-de-werkvloer/
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netwerk-generatie stelt dus steeds meer traditionele manieren van interactie, 
creatie en denken in vraag.   

Door middel van het internet staan jongeren 24 uur per dag en 7 dagen per week in 
contact met andere leeftijdsgenoten over de hele wereld. Hierdoor zijn de meeste 
jongeren zich ook bewust van de problemen in de wereld en willen hier ook graag iets 
aan doen. Op voorwaarde dat dit op een snelle en eenvoudige manier kan en het 
resultaat direct zichtbaar is. Vele jongeren dromen ervan om iets neer te zetten dat 
blijvend is;  een soort van erfenis, dat de tand des tijds zal doorstaan. En vaak iets 
wat ook diepere betekenis heeft, wat een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. 
 
Ook over politiek denkt de huidige generatie jongeren anders. Een onderzoek van de 
Foundation for European Studies dat onlangs in de Knack beschreven werd, toont 
aan: “Millennials zijn geen sociaal en politiek apathische generatie zoals ze vaak 
worden voorgesteld […]. Wel steekt deze generatie duidelijk haar middenvinger op 
naar de partijpolitiek.” “[…] Waar voor oudere generaties de politiek het apparaat 
voor verandering was, kiest deze generatie voor andere manieren om een impact te 
hebben. Via ondernemen bijvoorbeeld. […] Jongeren gaan voor alternatieve vormen 
van zakendoen, waar waarden evenveel plaats krijgen als geld. Voor sommigen zijn 
de Millennials dan ook de voorhoede van een nieuwe economie.” 4 
 
 

2.3 Wat kunnen coöperaties en Generatie Y en Z voor elkaar betekenen? 
 

Coöperatief ondernemen kan zeer interessant zijn voor de nieuwe generatie jongeren.  

Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig 
verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften 
en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen 
eigenaar zijn en die ze democratisch controleren (International Cooperative Alliance, 
1995). Het is dus een onderneming waarbij de vruchten naar bepaalde ‘stakeholders’ 
– afhankelijk van het type coöperatie5 – en niet naar louter ‘shareholders’ gaan. 

Cooperaties werken volgens een aantal internationaal erkende principes – de 
zogenaamde zeven ICA-principes. Deze vormen het richtsnoer van het handelen van 
coöperaties. Een coöperatie die deze ethische maatstaven van coöperatief 
ondernemen hanteert, is drager van een internationaal gedeelde coöperatieve 
identiteit. Meer informatie over deze coöperatieve principes is te vinden op 
www.icakompas.be . 

 

                                                           
4 Knack   
5 Meer info op http://www.coopburo.be/types-cooperaties  

http://www.icakompas.be/
http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-kijken-jongeren-vandaag-naar-politiek/article-opinion-755129.html
http://www.coopburo.be/types-cooperaties


  

6 
 

• Participatieve beslissings- en leiderschapsmodellen  
 

De participatieve en democratische manier om een coöperatie te besturen en de 
lange-termijn en maatschappelijke doelstellingen van coöperaties helpen jongeren 
andere beslissings- en leiderschapsmodellen te ontdekken en de voordelen van 
overleg te waarderen. In een coöperatie wordt de koers door de ‘gebruikers’6-
eigenaars samen beslist en niet door een kleine groep aandeelhouders. De leden 
nemen de belangrijke besluiten, omdat ze zelf eigenaar zijn van de onderneming en 
democratisch mee kunt beslissen.   
 

• Het heft in eigen handen nemen 
 

Studeren, solliciteren en gestaag naar de top werken. Dit klassieke model is niet meer 
van deze tijd. Het hoogste doel van jongeren is gelukkig worden en zelfontplooiing. Ze 
willen authentiek bezig zijn, controle uitoefenen over hun activiteiten en zich slim 

organiseren, en het liefst zélf het heft in eigen handen nemen om ‘hun’ ding te doen. 
Autonomie en onafhankelijkheid, vlakke organisaties met democratische 
besluitvorming (waar zeggenschap los gekoppeld wordt van kapitaalinbreng) en 
sterke betrokkenheid van de vennotenbasis zijn enkele van de fundamenten van 
coöperaties. 

• Transparantie 
 

Door de economische crisis zijn jongeren kritischer geworden naar grote, voorheen 
betrouwbare, instituten zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of 

pensioenfondsen, of zelfs de politiek/beleid. Jongeren waarderen (commerciële) 

bedrijven die eerlijk en transparant zijn over hun visie, financiën en beleid. Binnen een 
coöperatie is transparante informatieverstrekking, onderwijs en vorming van de 
vennoten7 een belangrijke voorwaarde om hun democratische controle uit te oefenen 
en de coöperatie mee te besturen.  

• Duurzaamheid 
 

Jongvolwassenen zijn steeds meer bezig met het thema duurzaamheid. Jongeren 
kopen bewust duurzame kleding, biologische voeding, groene stroom of zoeken een 
ethische bank of verzekering. De duurzame gedachte wordt steeds meer onderdeel 
van het leven van de huidige generatie. Duurzaam ondernemen krijgt concreet vorm 
binnen coöperaties door bv. hun lange-termijn visie, hun aandacht voor de mens (het 
ledigen van de gemeenschappelijke behoeftes, de aandacht voor 

                                                           
6 ‘Gebruikers’ moet hier ruimer begrepen worden dan enkel klanten. Naargelang het type coöperatie kan het 
gaan over leveranciers, werkers, … 
7 De termen coöperanten, vennoten en leden zijn synoniemen. 
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werknemersparticipatie) en het milieu. De aandacht voor de lokale gemeenschap is 
tevens het zevende internationaal erkende coöperatieve principe.8  

• Delen is het nieuwe bezitten 
 

De huidige generatie beseft dat je niet meer alles hoeft te bezitten om er toch 
toegang toe te hebben. Delen is het nieuwe bezitten geworden. Denk maar aan 
Peerby, de LETS groepen etc. Het is niet voor niets dat vele jonge ondernemers vaak 
zeer innovatieve bedrijven opzetten, die op het coöperatieve gedachtegoed rusten.   

                                                           
8 Meer info, zie: Vlaamse Overheid Sociale Economie (2016). Visienota: is coöperatief ondernemen duurzaam 
ondernemen? https://www.mvovlaanderen.be/coops-duurzaamheid  

https://www.mvovlaanderen.be/coops-duurzaamheid
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3. Coöperatief ondernemen in het jeugd(werk)- en 
onderwijslandschap  

 

3.1 Bekendheid van het coöperatieve ondernemingsmodel bij jongeren 
 

Ondanks de vele troeven die het coöperatief ondernemingsmodel voor de huidige 
generatie jongeren kan bieden, is dit ondernemingsmodel nog steeds relatief 
onbekend bij jongeren. 

Onderwijs- en jeugdinstellingen ontwikkelen steeds meer initiatieven om 
ondernemerschapszin en –competenties bij jongeren aan te wakkeren. Bestaande 
opleidingen in het middelbaar en hoger onderwijs in Vlaanderen hebben echter nog 
nauwelijks tot geen aandacht voor coöperatief ondernemerschap. Ze leggen vaak de 

klemtoon op eerder kapitalistisch georiënteerde ondernemingsvormen en hebben 
nog onvoldoende oog voor de trends in de nieuwe (deel-)economie en innovatieve 
organisatievormen. Dit ondanks de ruim 150 jaar tellende geschiedenis van 
coöperatief ondernemen en de economische relevantie9. Coöperatief 
ondernemerschap en de bijhorende competenties zijn niet structureel verankerd in de 
eindtermen. Ook docenten hebben vaak niet de nodige kennis over coöperatief 

ondernemen en/of zien (nog) onvoldoende het belang van deze ondernemingsvorm in 
het huidige maatschappelijk-economische weefsel. 

Tot nu toe verzorgden de kernspelers in de coöperatieve dienstverlening in 
Vlaanderen vooral ad-hoc gastlezingen over coöperatief ondernemen aan 
bestaande studierichtingen. Meestal gebeurde dit naar aanleiding van een concrete 
vraag vanuit de  onderwijsinstelling in kwestie. Er werd hierbij geregeld met casussen 
en praktijkervaringen gewerkt.  

Bovendien is er een groot gebrek aan kennis over de coöperatieve optie bij de 
relevante beroepsbeoefenaars (bv. juristen, accountants, fiscalisten, notarissen) en 
ondernemersorganisaties (zoals UNIZO en VOKA) in Vlaanderen.  

De gevolgen liggen dan ook voor de hand. (Kandidaat-) ondernemers moeten vaak 
een lange weg afleggen om relevant en goed advies te krijgen over de coöperatieve 
optie bij de opstart en groei van hun onderneming of kansen blijven onbenut doordat 
men de mogelijkheden niet kent. En bestaande coöperaties kunnen moeilijk 
geschikte directie- en kaderleden vinden met de nodige kennis op het vlak van 
coöperatief ondernemen en de toepassing van deze kennis op 

managementdomeinen zoals financiën, personeelsbeleid, goed bestuur, strategisch 
management, enz. 

                                                           
9 De Belgian Cooperative Monitor 2017 telt dat 25.400 coöperaties instaan voor 5.5% van het Belgisch BBP. 
(http://www.coopburo.be/info-en-onderzoek/belgian-cooperative-monitor).  

http://www.coopburo.be/info-en-onderzoek/belgian-cooperative-monitor
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3.2 Initiatieven met aanknopingspunten voor coöperatief ondernemen  
 

Toch zien we redenen voor optimisme. Steeds meer initiatieven ontstaan om 
jongeren warm te maken voor de coöperatieve optie in de economie en samenleving. 
En er zijn tal van initiatieven voor ondernemende jongeren die bijkomende 
aanknopingspunten bieden om coöperatief ondernemen op te nemen in de toekomst.  

We lichten enkele initiatieven hieronder toe.  
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Initiatieven in het onderwijs 

Doel Partners Resultaten  
Vlajo – Vlaamse Jongeren ondernemingen – - hét grootste onderwijsproject tussen 
scholen en bedrijven in Vlaanderen. Ze bieden praktijkgerichte onderwijsprojecten 
aan - van in de kleuterklas tot aan de universiteit - om ondernemingszin bij kinderen 
en jongeren te stimuleren en hun ondernemende competenties te ontwikkelen. Dit 
doen we op een kwaliteitsvolle wijze met oog voor fun. 
 
Samenwerking met Youth4Coop 
In 2016/2017 werkten we mee aan het programma Ondernemers voor de Klas op 
verschillende locaties, om jongeren met rolmodellen en praktijkervaringen op 
laagdrempelige manier te inspireren met coöperatief ondernemen. 
Eveneens verzorgden leden van Coopkracht verschillende sessies rond coöperatief 
ondernemen in het kader van het programma Mini-ondernemingen a) aan leerlingen 
tijdens de Shop-je-slim dagen en b) aan leerkrachten.  In samenwerking met Resoc-
Serr Midden-West-Vlaanderen, POM W-VL, Fabriek voor de Toekomst en Actie voor 
Starters  organiseerde Vlajo op 14 en 15 februari 2017 de 29ste editie van het 
Innovatiekamp. Jongeren werkten o.a. aanbevelingen op vlak van communicatie uit 
voor de coöperatie Milcobel cvba. 
 
Tussen 2017-2019 zal Coopkracht de samenwerking versterken en blijvend inzetten 
op de programma’s Ondernemers voor de Klas, Mini-ondernemingen, Train the 
Trainers en Innovatiekampen. 

Vlajo, i.s.m. diverse 
Vlaamse bedrijven 
en organisaties 
(https://www.vlajo.org/
bedrijven/partners ), 
Coopkracht en 
Coopkracht-
ledencoöperaties 

T/m 2017: 262 
jongeren en 22 
leerkrachten via de 
activiteiten gericht 
op coöperatief 
ondernemen 
 

Bizidee heeft als missie mensen met, óf zonder idee te inspireren om daadwerkelijk de 
stap te zetten naar ondernemerschap. Ze doen dit op verschillende fronten. Het 
volledige aanbod is gratis voor alle deelnemers: 
• Pop Poll - een maandelijkse online wedstrijd voor het beste idee. De top 5 met de 

meeste supporters komt pitchen tijdens de Nacht van de Inspiratie. De winnaar 
krijgt 4.000 EUR aan naturaprijzen. 

• Nacht van de Inspiratie - een maandelijks programma met coaching (experts of 

Agentschap 
Ondernemen en 
Innoveren en diverse 
partners uit de 
ondernemingswerel
d 
(http://www.bizidee.be
/partners/ ) 

Geen informatie. 

http://www.vlajo.be/
https://www.vlajo.org/bedrijven/partners
https://www.vlajo.org/bedrijven/partners
http://www.bizidee.be/
http://www.bizidee.be/partners/
http://www.bizidee.be/partners/
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generieke coaches) + workshops ( Het product IK - Ondernemingsplan, 
Crowdfunding, … ) 

• Matchmaker - deze online tool matcht met de missing link binnen jouw 
onderneming ( medevennoot, lid RvB, lid adviesraad, werknemer, developer … ) 

• Ondernemingsplanwedstrijd - omdat in België een ondernemingsplan nog steeds 
essentieel is (voor investeerders, banken), organiseert Bizidee jaarlijks een 
wedstrijd waar het beste ondernemingsplan beloond wordt met 15.000 EUR cash. 

  
In het schooljaar 2016/2017 startte Coopkracht de samenwerking met BizIdee op. 
Een eerste activiteit was het grootschalig event van @UrbanCity Antwerpen op 19 
oktober 2017, waar we workshops en coaching verleenden rond coöperatief 
ondernemen. 
 
Het Forum Ondernemend hoger Onderwijs (Forum OhO) is een stakeholdersplatform 
van actoren gericht op het stimuleren en ondersteunen van ondernemingszin en 
ondernemerschap bij studenten in het hoger onderwijs. Het forum kadert in de acties 
van het Actieplan Ondernemend Onderwijs van de Vlaamse overheid en verenigt 
mensen uit en rond het hoger onderwijs die concreet in de praktijk bezig zijn met 
initiatieven rond ondernemingszin en ondernemerschap. Het forum is een plaats van 
ontmoeting en schept de mogelijkheid om te komen tot uitwisseling, kennisdeling en 
gezamenlijke verrijking. 
 
Binnen het OhO lopen 5 grotere projecten: 

• Ecosystemen in studentensteden: Dit initiatief beoogt de (verdere) 
ontwikkeling van de studentensteden in Vlaanderen tot een krachtig biotoop 
dat het ondernemende potentieel en de potentiële ondernemer in jongeren (18 
tot 25 jaar) tot volle bloei kan brengen. Hiervoor hebben de lokale 
belanghebbenden -het stadsbestuur, de hoger onderwijsinstellingen en 
studentverenigingen, de jeugdverenigingen, bedrijven en organisaties (profit 
en non-profit) de handen in elkaar geslagen. Het doel is dat de 
jongere/student ondernemen als iets vanzelfsprekend gaat beschouwen, en 

Vlaamse overheid, 
Agentschap 
Innoveren en 
Ondernemen. 
Tot het Forum OhO 
behoren: 
• docenten, 

proffen, 
coördinatoren, 
…uit het hoger 
onderwijs 
(mensen die 
concreet actief 
zijn met OhO, 
vanuit welke rol 
of functie ook) 

• studenten en 
studentenvereni

In de eerste 
werkingsjaren lagen 
de doelstellingen van 
het Forum OhO in de 
eerste plaats op de 
realisatie van de 
nodige 
randvoorwaarden en 
het opheffen van 
structurele 
belemmeringen om 
tot een effectieve en 
duurzame werking te 
komen m.b.t. 
ondernemingszin en 
ondernemerschap in 
het hoger onderwijs 
in Vlaanderen. Hier 

http://www.hogeronderwijsonderneemt.be/
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zich omgeven weet door (samenwerkende) organisaties die hem in zijn 
ondernemingszin prikkelen, informeren, initiëren, ondersteunen en 
doorverbinden naar ondernemerschap. Hieronder vallen de initiatieven van 
Gent (Gentrepreneur), Aalst (Ondernemend Aalst), Kortrijk (SPEK), Brugge 
(Brugs Futurepreneurs Netwerk (BFN), Antwerpen (TAKEOFFANTWERP_ 
ALLIANCE), Hasselt (StartUp Ocean Hasselt: Challenge Accepted! / Pitch 
Please), Geel (STARTUP2440) en Genk (de BeGenkers – voor jongeren met 
goesting). 

• Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs - VUB, UAntwerpen, 
UHasselt, KU Leuven en UGent: Het postgraduaat Innoverend Ondernemen 
voor ingenieurs is een eenjarige opleiding, bestaande uit een innovatieproject 
dat studenten de mogelijkheid biedt om échte ervaring op te doen in een 
uitdagende omgeving waar technische, ondernemende en innoverende 
competenties ontwikkeld worden. Aanvullend neemt de student een 
persoonlijk studieprogramma op. 

• Daarnaast lopen de projecten: Jeugdhuizencoöperatie Haven, Artepreneur en 
Jeugdhuizen met werking ondernemerschap. Deze drie initiatieven worden 
hieronder verder besproken. 

gingen gericht 
op 
ondernemende 
activiteiten 

• intermediaire 
organisaties met 
een 
ondernemende 
werking naar 
studenten, 
docenten en/of 
instellingen 
hoger onderwijs 

• vertegenwoordig
ers uit de 
betrokken 
Vlaamse 
overheden 

vindt je meer 
informatie over de 
bereikte resultaten. 

Het Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen (KCO) werd in oktober 2016 
opgericht. De doelstellingen van het KCO zijn: het onderzoek naar coöperatief 
ondernemen op de kaart zetten en het coöperatieve ondernemingsmodel op te 
nemen in het onderwijsaanbod. Op vlak van onderwijs, zal het KCO in het voorjaar 
2018  een keuzevak “Sociaal en coöperatief ondernemen” aanbieden aan Bachelor 
studenten in de richting Toegepaste Economie (campus Leuven). Dit vak is een 
grondige inleiding tot de coöperatieve ondernemingsvorm. De doelstelling is om dit 
vak vervolgens aan te bieden aan een breder publiek (bv. meerdere faculteiten, ook 
landbouw ingenieurs,...) vanaf september 2018. Bovendien zal KCO vanaf het najaar 
2018 een 6-maanden postgraduaat opleiding aanbieden rond coöperatief 
ondernemen en management. Dit postgraduaat is in het bijzonder gericht naar 
managers en bestuursleden van coöperaties om hun kennis en skills te versterken. 
 

Cera, Boerenbond 
en KULeuven 

Nog in opstart. 

http://www.hogeronderwijsonderneemt.be/bereikte-resultaten
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/D0Q00AN.htm#activetab=doelstellingen_idp1612336
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Samenwerking met Youth4Coop 
In het najaar 2016 voerde Coopkracht i.s.m. Cera, Boerenbond en de KULeuven een 
online enquête uit, om het toekomstige academische opleidingsprogramma rond 
coöperatief ondernemen mee vorm te geven.  
 
De HOWEST Kortrijk biedt vanaf september 2017-2018 een Bachelor 
Netwerkeconomie aan vanuit de overtuiging dat onze maatschappij meer dan ooit in 
verandering is. "The network always wins", zegt pionier Peter Hinssen. Nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden doen zich voor; andere soorten businessmodellen doen 
hun intrede. Ook het coöperatieve ondernemerschapsmodel krijgt een plaats in deze 
opleiding. 

Howest Kortrijk Geen informatie. 

Durf Ondernemen is het expertisecentrum voor student-ondernemerschap aan 
UGent. Ze informeren over student-ondernemerschap, begeleiden student-
ondernemers én lesgevers en bieden een klankbord voor wilde ideeën. 

Universiteit Gent Geen informatie. 

In 2013 ontstond aan Hogeschool PXL het ‘Centrum voor Ondernemen’. PXL kon 
daarvoor rekenen op nauwe samenwerking met forumleden van het Centrum voor 
Ondernemen van Hogeschool Gent. In 2015 heeft Hogeschool PXL samen met 
Universiteit Hasselt het 'PXL-UHasselt StudentStartUP' opgericht. 

 Geen informatie. 

Hera staat voor  Higher Education & Research Awards. Deze excellentieprijzen willen 
de academische wereld aanmoedigen om onderzoek te doen naar innoverende 
oplossingen die een duurzaam ontwikkelingsmodel bevorderen. De ‘Master Thesis 
Award for Future Generations on Cooperative Sustainable Economy’ is een jaarlijkse 
prijs van 2.500 euro gericht op Masterthesissen die op een transversale, duurzame en 
creatieve manier omgaan met thema’s verbonden aan een coöperatieve economie. 
1.000 euro van dit bedrag dient voor leergerichte activiteiten (vorming, opleiding, 
intervisie, ..). Samen met Cera krijgt de nazorg voor de laureaten vorm. De doelgroep 
zijn studenten en pas afgestudeerden binnen economische wetenschappen 
(universiteiten en hogescholen), maar zeker ook andere disciplines (rechten, 
organisatiepsychologie, arbeidspedagogen, arbeidssociologie, filosofie, land- en 
tuinbouw…) en business schools komen in aanmerking. 

Cera en Stichting 
Toekomstige 
Generaties Brussel 

Geen informatie. 

  

http://www.howest.be/Default.aspx?target=simonstevin&lan=nl&item=178
http://www.howest.be/Default.aspx?target=simonstevin&lan=nl&item=178
http://www.durfondernemen.be/
http://www.pxl.be/Pub/StudentStartUP/Centrum-Ondernemen-info.html
https://www.cera.be/nl/maatschappelijkeprojecten/cooperatiefondernemen/gr004831_hera-cooperative-sustainable-economy
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Collective Impact Entrepreneurship Brussels (CIEB) 
Het proefproject voor bewustmaking rond ondernemerschap, met de voorlopige titel 
“Collective Impact Entrepreneurship Brussels” (CIEB), heeft tot doel om de 
ondernemerskwaliteiten van jongeren te bevorderen zodat zij in staat zijn om beter 
hun professioneel project te definiëren. 
 
Het project heeft tot doel een ecosysteem in het leven te roepen dat elke jongere de 
kans biedt om ervaring op te doen als ondernemer, competenties te ontwikkelen die 
relevant zijn voor het beroepsleven en de kans op werkloosheid te verkleinen. Het 
project heeft de ambitie de jongeren in staat te stellen om later in hun 
beroepsleven uit te groeien tot echte ondernemers, ongeacht of ze arbeider of 
bediende worden dan wel zelf een bedrijf oprichten. 
 
Het proefproject wil in een beperkt aantal scholen gedurende drie jaar initiatieven 
stimuleren en coördineren inzake bewustmaking, informatie, vorming en motivering 
rond ondernemersvaardigheden (in de brede zin van het woord, bijvoorbeeld rond 
creativiteit, het opzetten van projecten, teamwork, autonomie, 
verantwoordelijkheidszin enzovoort). Het gaat om maximum tien scholen van het 
verplicht Frans- en Nederlandstalig onderwijs (technisch, beroeps, voltijds en duaal) 
te Brussel. Het project streeft ernaar om het imago van het kwalificatiegericht 
onderwijs te verbeteren. 
 
In een eerste instantie is het doel om minstens 10% van het totaal aantal leerlingen 
ingeschreven in het Brussels kwalificatiegericht onderwijs te bereiken in de loop van 
het proefproject. Concreet gaat het om ten minste 3.300 leerlingen. 
Cera steunt dit initiatief financieel. Vanaf het schooljaar 2018/2019 tracht 
Coopkracht en Cera coöperatief ondernemen te integreren in dit initiatief. 

Het proefproject is 
het resultaat van 
een samenwerking 
tussen zeven 
verenigingen en 
filantropische 
entiteiten, met de 
steun van de 
federaties van 
inrichtende 
machten van het 
onderwijs, andere 
partners. 
Cera is een van de 
financieringspartner
s. 
Coopkracht i.s.m. 
Cera maken zich 
sterk dat in het 
curriculum 2018 het 
coöperatieve wordt 
opgenomen. 

In opstart. 

Het doel van dit vijfjarige informatie- en sensibiliseringstraject (2005-2010) was de 
verankering van het thema sociale economie10 in de opdrachten, projecten en de 

Gefinancierd door 
de Vlaamse 

Analyserapport 
'Sociale economie op 

                                                           
10 Coöperatief ondernemen valt aan Vlaamse kant onder de bevoegdheid Sociale Economie. Daardoor was er in het kader van dit project aandacht voor het stimuleren van 
coöperatief ondernemen en de bredere sociale (inschakelings-)economie.  

http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/VOSEC%20SE%20op%20de%20Campus%20-%20Analyserapport%2005-10.pdf
http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/VOSEC%20SE%20op%20de%20Campus%20-%20Analyserapport%2005-10.pdf
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lescurricula, met focus op de noodzaak van een andere economie en de opportuniteit 
die deze economie biedt voor tewerkstelling en onderzoek. Naast acties binnen de 
leslokalen werden ook publieksbrede activiteiten georganiseerd om deze boodschap 
aan de man te brengen. Sinds 2008 begon deze focus geleidelijk aan te verschuiven 
naar de versterking van de aandacht voor sociale economie als een onderwijsdomein 
binnen de onderwijsinstellingen zelf. Het project werd na 2010 niet verlengd. 

overheid en Cera. 
Uitvoerder: VOSEC. 
Cera en Febecoop 
namen o.a. deel als 
gastsprekers over 
coöperatief 
ondernemen. 

de campus' 
2005 - 2010 

 

Coöperatief ondernemen binnen het jeugdwerk  

Doel Partners Resultaten tot 
eind 2016 

Sinds enkele jaren leggen zich jeugdhuizen steeds meer toe op de bevordering van 
ondernemerschap bij jongeren. Verschillende jeugdhuizen hebben dan ook recent een 
ondernemerschapsprogramma opgestart.  
 
Bovendien startte de koepel van alle jeugdhuizen – Formaat vzw – in samenwerking 
met een tiental jeugdhuizen en Arteveldehogeschool in 2016 de cvba-so Haven.coop 
op. Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. 
Samen zorgen we voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd 
krijgen om te experimenteren met hun eigen project. Zo kunnen ze op een veilige 
manier de levensvatbaarheid van hun eigen onderneming testen terwijl ze de nodige 
ondernemerschapscompetenties ontwikkelen. 
 
Samenwerking met Youth4Coop: 
 
Binnen deze context werkte Coopkracht gedurende een jaar (2015-2016), o.a. met 
financiering van de Provincie Antwerpen, samen met Formaat vzw en Haven.coop om 
jongeren uit 9 jeugdhuizen in de Provincie Antwerpen warm te maken voor de 
coöperatieve optie.  
 

Coopkracht, i.s.m 
Cera/Coopburo en 
Febecoop, 
Storycatchers, 
Formaat vzw en 
Kavka vzw, met 
steun van de 
Provincie 
Antwerpen 

Resultaten van 
Youth4Coop in 
2015-2016. 
 
Lancering website 
www.youth4coop.b
e en facebook-
pagina 
Ontwikkeling van 2 
youtube films over 
coöperatief 
ondernemen (met 
554 kijkers) en 
offline 
leermateriaal,  
232 deelnemers aan 
13 
informatie/sensibili
seringsessies 

http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/VOSEC%20SE%20op%20de%20Campus%20-%20Analyserapport%2005-10.pdf
http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/VOSEC%20SE%20op%20de%20Campus%20-%20Analyserapport%2005-10.pdf
http://www.youth4coop.be/
http://www.youth4coop.be/
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6 september 2017 organiseerde Coopkracht in samenwerking met Mijn Leuven een 
sessie: How do they do it? De kracht van de coöperatie. Deze sessie werd inhoudelijk 
verzorgd door Cera en Wereldcafe. 
  
Ook in de toekomst zal Coopkracht de jeugdhuizen van Formaat / Haven.coop 
blijvend ondersteunen rond coöperatief ondernemerschap.  

1 
jongerenbevraging 
Ontwikkeling 
coachingsaanpak 
Afsluitend event 

Jeugddienst Globelink is een landelijke jeugddienst die samen met jongeren in 
de vrije tijd projecten op poten zet vanuit een mondiale, duurzame invalshoek.  
 
KRAS Scholierenparlement 
KRAS is een project waarbij jongeren van de derde graad zich een jaar lang in hun 
vrije tijd verdiepen in een mondiaal thema. Het thema in 2015/16 was “Work for 
Life”,in 2016/17 "Bezit" en voor 2017/2018 “Migratie”.  
 
Samenwerking met Youth4Coop 
Tussen 2015-2018  hielp Coopkracht jongeren na te denken over deze thema’s en 
mogelijke oplossingen, kansen, problemen in hun regio. Met die bagage stapten de 
jongeren dan telkens op de trein naar Brussel om er voor één dag over te debatteren 
in onze parlementen.  
 
Jongerenbevragingen 
Globelink organiseert regelmatig jongeren bevragingen, o.a. over de meningen van 
jongeren over bepaalde duurzaamheidsonderwerpen, ondernemerschap e.d.. 
 
Samenwerking met Youith4Coop 

Coopkracht organiseerde samen met Globelink een jongerenbevraging in 2015 waar 
tieners uit Beerse hun mening gaven over welk soort onderneming ze willen opstarten, 
volgens welke principes en wat hen kan helpen om door te zetten? 

 

Youth4Coop/ 
Coopkracht en 
Globelink 

 
Resultaten van 
Youth4Coop in 
2015-2016. 
Via het 
scholierenparlemen
t en de 
jongerenbevraging 
bereikten we 40 
jongeren. 
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Generation-T is het duurzaamheidsnetwerk van The Shift en jongeren organisatie 
Act4Change. Ze selecteren jonge change makers op vlak van duurzaamheid en geven 
hen zichtbaarheid, ze versterken hun projecten en dagen bedrijven en organisaties uit 
om hun duurzaamheidsambities waar te maken. 
 
Samenwerking met Youth4Coop 
Op 23 maart 2016, organiseerde Coopkracht een Inspiratiesessie Coöperatief 
ondernemen aan de hand van het praktijkvoorbeeld De Landgenoten cvba-so in 
samenwerking met Generation-T, het jongereninitiatief van The Shift en 
Act4Change.  

Youth4Coop/ 
Coopkracht 

Resultaten van 
Youth4Coop in 
2015-2016. 
 
13 jongeren in 2016 

Ambrassade is de “koepel” boven de 111 koepelorganisaties/intermediairs van 
jongerenorganisaties. Ze bieden ondersteuning  aan deze 
intermediairs/koepelorganisaties en hebben een eigen “lokale werking” naar jongeren 
toe. De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid 
op de kaart. Ze versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en 
hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit. Een van de centrale thema’s 
waar de Ambrassade rond werkt, is ‘Duurzaam en Kwaliteitsvol Werk’. (Coöperatief) 
ondernemerschap kan een extra optie zijn om werk te realiseren. 
 

  

Uit De Marge vzw is een ondersteuningssysteem voor het lokale jeugdwerk met 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Dat systeem bestaat uit twee 
partijen: Uit De Marge en haar regionale partners. Uit De Marge werkt op dit moment 
samen met vijf regionale partners: 

• Voor Brussel: D’BROEJ. 
• Voor stad Gent: vzw JONG. 
• Voor stad Antwerpen: Kras Jeugdwerk. 
• Voor de stad Genk: Gigos vzw. 
• Voor Mechelen: ROJM. 

Werk is een belangrijk element in het leven van jongeren en hun mogelijkheid tot 
emancipatie. 

  

 

http://www.ambrassade.be/
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Jongerencoöperaties  

Doel Partners  Resultaten 
CORE is een coöperatie van innoverende ingenieursstudenten en geëngageerde vennoten 
die concepten ontwikkelen rond efficiënt en duurzaam energiegebruik. 
CORE biedt een vormingsplatform voor COREnauten dat de beroepsoriëntatie 
onderbouwt, de visie op duurzaamheid ontwikkelt en het coöperatief ICA-model van 
ondernemen aanbrengt. De beschikbare kennis en know-how, verkregen in de projecten, 
koppelen de COREnauten doelbewust terug voor academische vorming. Zij sensibiliseren 
door slimme communicatie studenten en hun omgeving voor de invulling van coöperatief 
ondernemen en het belang van rationeel energiegebruik. 
 

Initiatiefnemers RVO 
society, Ecopower 
cvba, Stichting 
Toekomstige 
Generaties, en IBA 
Technics . Core cvba 
is lid van 
Coopkracht. 

Een overzicht 
van de 
verschillende 
afgelopen en 
huidige 
projecten 
vindt je hier. 

ARTEpreneur is een studentencoöperatie voor studenten van 18 tot 25 jaar oud. Studenten 
uit alle opleidingen van alle Gentse hogescholen en universiteiten kunnen een onderneming 
oprichten. ARTEpreneur heeft tot doel om studenten die een ondernemerswens hebben, 
maar die de stap naar het oprichten van een eigen onderneming te groot vinden, een 
structuur aan te bieden waarbij ze kunnen ondernemen tijdens het studeren. ARTEpreneur 
is een veilige student-ondernemershaven, aangezien de coöperatie tijdelijk het 
ondernemersrisico overneemt. De student kan voor zijn/haar facturatie gebruik maken van 
het ondernemingsnummer van ARTEpreneur. Op die manier blijft het recht op kindergeld, 
studiebeurs, invaliditeitsuitkering, … behouden tijdens het ondernemen. Het initiatief werd 
opgericht in 2015. 

ARTEpreneur is 
mogelijk dankzij de 
steun en de 
samenwerking 
van Artevelde 
Hogeschool en 
Belfius Bank, DVV 
Verzekeringen, 
Securex, Claerhout 
Communicatiehuis 
en Decupere & 
Partners. VLAIO, 
Formaat, De Punt & 
Starterslabo. 
Artepreneur cvba-so 
is lid van 
Coopkracht. 

Geen 
informatie. 

Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen 
zorgen we voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om 
te experimenteren met hun eigen project. Zo kunnen ze op een veilige manier de 

Formaat vzw, 
jeugdhuizen en 
Arteveldehogeschool. 

Geen 
informatie. 

http://www.thinkcore.be/
http://www.thinkcore.be/nl/projecten/
http://www.artepreneur.b/
http://www.havencoop.be/
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levensvatbaarheid van hun eigen onderneming testen terwijl ze de nodige 
ondernemerschapscompetenties ontwikkelen. De coöperatie werd in mei 2016 opgericht 
door tien jeugdhuizen, Formaat en Arteveldehogeschool. De raad van bestuur van Haven 
bestaat uit afgevaardigden van de jeugdhuizen en partners en bepaalt de werking van de 
coöperatie. Ook de jonge ondernemers uit het Haven-traject hebben inspraak in het 
aanbod dat voor hen wordt opgezet. 

Havencoop cvba is 
lid van Coopkracht. 

 

Coöperaties met jongerenwerking 

Initiatief Doel Rol spelers 
coöperatieve 
economie 

Resultaten 

Next Generation 
van Cera cvba 

Binnen het initiatief Next Generation van Cera, ontmoeten jonge Cera-
vennoten (jonger dan 35 jaar) elkaar en denken ze samen na over 
maatschappelijke vernieuwing. 

Cera cvba Geen 
informatie. 

Jongerenkring 
van agrarische 
coöperaties: 
Milcobel cvba, 
REO Veiling, 
BFV, …. 

Milcobel wil meer aandacht schenken aan jonge melkveehouders en heeft 
daarom in 2016 een eigen jongerenwerking opgericht: de zogenaamde 
‘jongerenkring’. Ook REO Veiling heeft een gelijkaardige werking. 
BFV beschikt over een Jongerenraad.  

Milcobel cvba, 
REO Veiling cvba, 
BFV cvba 

Geen 
informatie. 
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4. Doelstellingen Youth4Coop 
 

In mei 2015 startte Coopkracht het jongerenplatform – Youth4Coop – op. 
Youth4Coop is een lerend netwerk dat jongeren en coöperaties met elkaar in contact 
brengt. We bouwen aan een gemeenschap jongeren die geboeid zijn door coöperatief 
ondernemen en samen met ons willen werken aan een duurzame, participatieve, 
sociaal warme en innovatieve economie en maatschappij. Youth4Coop biedt je 
inspiratie, kennis en ondersteuning in de omzetting van jouw ideeën. 

Jongeren kunnen op verschillende manieren meer over coöperatief ondernemen 
leren. Ze krijgen de kans om te ervaren wat coöperatief ondernemen betekent en om 
mee te denken over de toekomst van de coöperatieve economie. Voor coöperaties 
een uitgelezen kans om beter voeling te krijgen met de behoeftes, dromen en ideeën 
van de nieuwe generatie ondernemers. 

 

Na drie jaar had Youth4Coop eind 2017 410 jongeren en 34 leerkrachten met 27 
getuigenissen en 554 jongeren met online leermateriaal bereikt.  
 
 
Globale doelstelling 

We willen jongeren laten kennismaken met coöperatief ondernemen. Een 
coöperatieve onderneming kan een middel zijn om een antwoord te bieden op 

maatschappelijke uitdagingen, om je eigen werk te creëren, … Via intermediairs 
binnen het onderwijs, jeugdorganisaties en de ondernemerswereld ontdekken 
jongeren de mogelijkheden van coöperaties. Het Coopkracht-netwerk wordt ook 
ingezet om ‘uit het leven gegrepen’ ervaringen van Belgische coöperaties tot bij de 
jongeren te brengen.”  

De rol van Coopkracht is die van overtuiger en matchmaker. Coopkracht legt de 
nadruk in deze eerste fase op “Inspireren”. 
 
 
Operationele doelstellingen 2017-2019 

Operationele doelstelling 1: Het actief leggen van contacten met relevante 
intermediairs om hen te prikkelen coöperatief ondernemen op te nemen in hun 
bestaande ondernemerschapsprogramma’s (de vraag naar kennis en ervaringen 
over coöperatief ondernemen stimuleren) 

• Binnen het onderwijslandschap breiden we de samenwerking met Vlajo verder 
uit en verkennen we samenwerkingsmogelijkheden met nieuwe initiatieven, .. 

• Binnen het jeugdwerklandschap blijven we inzetten op bestaande 
samenwerking met Haven.coop, de jeugdhuizen van Formaat en 
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Kras/Globelink, en boren we nieuwe samenwerking aan met bijvoorbeeld de 

Ambrassade en de Uit de Marge vzw, ….  

• Binnen de piste ondernemerswereld, verkennen we de samenwerking met 
BizzIdee.  

Beoogde resultaten  

• We voeren gesprekken met minimaal 6 intermediairs.  

• We maken verslagen van de gesprekken met intermediaire organisaties in 

onderwijs/jeugdwerk/ondernemerswereld 

• We beogen 250 jongeren te bereiken in het schooljaar 2017/2018 en eveneens 

250 jongeren in het schooljaar 2018/2019.  

• 20 getuigenissen werden gegeven binnen de programma’s van 

onderwijs/jeugdwerk/ ondernemerswereld tussen 2017-2019  

• Voor de jeugdwerkpiste proberen we de 3 spelers warm te maken om telkens 1 

activiteit (infosessie, bedrijvenbezoek, ….) samen met Coopkracht te 
organiseren om jongeren concreet te sensibiliseren over coöperatief 

ondernemen in 2018/2019.  

Operationele doelstelling 2: Het warm maken van het Coopkracht-netwerk om 

als coöperatie van tijd tot tijd een getuigenis/workshop te geven (aanbod van 

opleidingen/praktijkgetuigenissen opbouwen). 

Beoogde resultaten 

• Coopkracht stelt een nota op: Coöperatief ondernemen in het onderwijs- en 
jeugdlandschap in Vlaanderen.  

• Oproep coöperaties voor deelname aan Youth4Coop – activiteiten via 
nieuwsbrief en publicatie nota op www.youth4coop.be  

• Presentatie Nota op de AV van Coopkracht in 2018  

• Min. 20 actieve gastsprekers geïdentificeerd voor de 
sensibiliseringsactiviteiten. 

• Stijging van het aantal coöperatieve ondernemers die aangesloten zijn bij de 
databank van ‘Ondernemers voor de klas’. 
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5. Call to Action: Word coöperatieve ondernemer voor de klas! 
 
Een nieuwe generatie jongeren verovert de arbeidsmarkt en de samenleving; ook wel 
beter gekend als de Millennials (geboren 1982-2001) en Generatie Z (geboren sinds 
1992). De jongeren zijn ondernemend, flexibel en creatief. Ze streven naar een betere 

balans tussen werk en privé. Persoonlijke ontwikkeling, een participatieve 
bedrijfscultuur en technologie zijn belangrijker dan ooit. Coopkracht i.s.m. Cera willen 
werk maken van een aanbod “coöperatieve ondernemers voor de klas”. Daarvoor 
hebben we jou hulp nodig! 

We roepen dan ook al onze leden op om ons te ondersteunen en zich op te geven 
als gastspreker voor de verschillende Youth4Coop Activiteiten. Schrijf je 
vandaag nog in als Coöperatieve Ondernemer voor de Klas op 

www.youth4coop.be/ikwordcovk! 
Indien gewenst, helpt Coopkracht je graag met de inhoudelijke voorbereiding van je 
gastles. 

We trachten onze vraag tot medewerking te spreiden (geografisch, in de tijd, en over 
alle onze leden heen) zodat de bijdrage van onze leden-coöperaties evenwichtig 
blijft. Voor de meeste Youth4Coop activiteiten nemen we rechtstreeks contact op 
met relevante leden en verkennen we interesse en beschikbaarheid. Voor andere 
activiteiten lanceren we een aparte oproep via de Coopkracht-nieuwsbrief of op 
www.cooperatiefvlaanderen.be . Hou dus onze website in de gaten! 

http://www.coopkracht.org/
http://www.cera.be/
http://www.youth4coop.be/ikwordcovk
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
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