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Woord vooraf 
 

2018 was een intens en bewogen jaar. De inspanningen van de laatste jaren op vlak van strategie, 
profilering van het coöperatieve gedachtegoed en van onze leden, de investering in nieuwe 
producten en diensten, maar ook aangaande de definiëring van nieuwe spelregels voor onze werking 
wierpen duidelijk vruchten af.  

Het gevolg: we organiseerden meer netwerkevenementen, legden een sterkere focus op kennis delen 
en ontwikkelden nuttige, nieuwe producten en diensten samen met en voor onze leden. Coopkracht 
blijft groeien als ledenorganisatie en creëert steeds meer ledenvoordeel. Het bereik van het brede 
publiek en van onze leden blijft dan ook stijgen dankzij onze netwerk- en profileringsactiviteiten. 

Onze 12 online en offline netwerkevenementen bovenop de 14 sensibiliseringsactiviteiten in het 
kader van ons jongerenplatform Youth4Coop, zetten nieuwe thema’s op de kaart zoals coöperatieve 
woonmodellen, het digitale aandelenbeheer en fiscale aspecten van coöperatief ondernemen. Via de 
Co-Aperitief en de Coop-Borrels zetten we sterker in op regionaal delen van kennis, initiatief en 
dynamiek. In totaal bereikten we 550 mensen direct via deelname aan onze netwerkactiviteiten, 
bijna 36.000 bezoekers van onze verschillende portaalsites, 1830 mensen via onze nieuwsbrief en 
4351 volgers via Facebook, Twitter en LinkedIn.  

Op het vlak van kennis delen, besliste Coopkracht om sedert september 2018 haar online en offline 
trainingsaanbod over coöperatief ondernemen te bundelen onder de noemer CoopAcademy. Met 
onze webinars bieden we op een laagdrempelige manier technische kennis aan over coöperatief 
ondernemen. Deze nieuwe formule helpt ons ook een nieuw segment van geïnteresseerden te 
bereiken, waaronder een bredere groep medewerkers/vennoten binnen onze leden-coöperaties, 
maar ook niet-leden.  

Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een schitterend voorbeeld hoe het ICA-principe 6 
‘‘Samenwerking tussen Coöperaties’‘ tot nieuwe productontwikkeling en kostenbesparing voor onze 
leden kan leiden, terwijl het tegelijk de ledenbetrokkenheid bij Coopkracht verhoogt. We zijn dan ook 
heel trots dat we dit initiatief van enkele van onze leden konden versterken en consolideren. 

Coopkracht besteedde tijd en energie aan de koepel-rol, naar aanleiding van de nakende hervorming 
van de vennootschapswetgeving. Ondanks het feit dat de coöperatie een definitie krijgt en 
enkele ICA-principes beter verankerd werden in de wetsvoorstellen, worden de regels mogelijks nog 
complexer dan vroeger. De coöperatie wordt immers een variante van de besloten vennootschap. 
Coopkracht probeerde dan ook via standpunten en binnen de dialoog in de Nationale Raad voor de 
Coöperatie haar bekommernissen onder de aandacht van de beleidsmakers te brengen. Op 31 
december 2018 was de nieuwe vennootschapswet nog niet gestemd, o.m. door de val van de 
federale regering. We blijven hier de actualiteit op de voet volgen. 

Voor een kleine organisatie zoals Coopkracht is digitalisering een must om activiteiten sterker 
toegankelijk te maken voor een groeiend ledenpubliek en om onze werkingsmiddelen kosten-efficiënt 
te besteden. We zijn dan ook blij dat de formule van webinars geapprecieerd wordt door onze leden. 
Daarnaast willen we ook de digitalisering blijvend bij onze leden verder faciliteren, zij het nu via de 
professionalisering van de back-office via instrumenten zoals het DAR of door digitale 
vergadertechnieken te promoten. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/coop?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXp78kLw99iUw1Z3bNnDOvRdMcSexWr5mTGkW6kizAid2mOpnGejxkq2Zcyw25yFhQlAf37pqLy8GzExjPvQ8UpYqKivSwnoWViu4Ycbn7mmzkOXTeEcBWelVQ8G4G80P7vECUnWGDheWy9xaP0CIDThoYLFJStfay7uQEQJXuZ2ZERwLG2SPrwqVxwr-mDQ64jHu4Kd_dBJ27o8LlwtRZzLqbW2WAVMH3fQNY9lrQQzwEU-JZOFzdgQOvoGH4zrkGLX1T4Q6Q-n9Dq68SS0SwM_le9VsZWhvnvQ88p1C1gy4QY2yKwlkz_byQu8pIiQa_ZF51ET4TA7DoMtUm4cCxng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/icaprincipes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXp78kLw99iUw1Z3bNnDOvRdMcSexWr5mTGkW6kizAid2mOpnGejxkq2Zcyw25yFhQlAf37pqLy8GzExjPvQ8UpYqKivSwnoWViu4Ycbn7mmzkOXTeEcBWelVQ8G4G80P7vECUnWGDheWy9xaP0CIDThoYLFJStfay7uQEQJXuZ2ZERwLG2SPrwqVxwr-mDQ64jHu4Kd_dBJ27o8LlwtRZzLqbW2WAVMH3fQNY9lrQQzwEU-JZOFzdgQOvoGH4zrkGLX1T4Q6Q-n9Dq68SS0SwM_le9VsZWhvnvQ88p1C1gy4QY2yKwlkz_byQu8pIiQa_ZF51ET4TA7DoMtUm4cCxng&__tn__=%2ANK-R
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In 2019 vind je drie speerpunten terug in ons programma: verdere uitbouw van onze (digitale) 
begeleiding en training (bv. webinars, uitbouw helpdeskfunctie), de (mede-)ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten voor onze leden (bv. boekhouddiensten voor coöperaties) en intensieve 
profilering van onze leden naar het brede publiek.  
 
 
 
 

Ines Rothmann 
Coördinator Coopkracht 

Berchem, 14  januari 2019  
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1. Onze doelstellingen voor 2018 
 

Actieplan 2016 - 2018 

Profilering: Netwerk voor coöperaties in Vlaanderen 

Globale doelstelling: Netwerking 

Operationele doelstellingen: 

 We brengen organisaties die coöperatief werken praktisch en virtueel samen om ervaringen uit 

te wisselen en mekaar te versterken, om onderlinge samenwerking te stimuleren en om te 

werken aan visievorming. In deze context organiseren we zelf geregeld netwerkevents voor onze 

leden. De netwerkevents dragen ook bij tot de externe profilering van onze leden. 

 We ondersteunen onze leden in de uitwerking van hun eigen netwerk- en kennisevents relevant 

voor coöperaties. 

Globale doelstelling: Kennis delen en ontwikkelen 

Operationele doelstellingen: 

 We werken met een (meerjaren)thema, waarrond wij willen verder denken en een 

leiderschapspositie willen innemen. Het thema voor 2016-2018 is: ‘de kracht van coöperaties 

voor het beheer van commons’. 

 We bevorderen de toepassing van de ICA-principes en van duurzaamheid binnen coöperaties. 

 Via ons jongerenplatform Youth4Coop sensibiliseren we jongeren voor coöperatief ondernemen 

en bevorderen we de ontwikkeling van een structureel aanbod met (praktijkgerichte) 

leervormen over coöperatief ondernemen voor het hoger onderwijs. 

Globale doelstelling: Externe profilering 

Operationele doelstellingen: 

 Via geschikte coöperatieve webplatformen zetten we de verdiensten van onze leden in de kijker 

en communiceren hoe coöperaties tot meerwaarde leiden. 

Globale doelstelling: Beleidsbeïnvloeding 

Operationele doelstellingen: 

 Coopkracht is in de eerste plaats een netwerkorganisatie. We nemen ook de rol van 

onafhankelijke koepel op, op vraag of op eigen initiatief. Als we de rol van een koepel opnemen 

zijn we de gesprekspartner voor overheden en formuleren we beleidsvoorstellen ten gunste van 

coöperatieve bedrijven. 
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2. Onze realisaties in 2018 

2.1 Pijler: Netwerking 

 

Doelstellingen 2016-2018 

 We brengen organisaties die coöperatief werken praktisch en virtueel samen om ervaringen uit 

te wisselen en mekaar te versterken, om onderlinge samenwerking te stimuleren en om te 

werken aan visievorming. In deze context organiseren we zelf geregeld netwerkevents voor onze 

leden. 

 We ondersteunen onze leden in de uitwerking van hun eigen netwerk- en kennisevents relevant 

voor coöperaties. 

 

Gedurende 2018 zette Coopkracht sterk in op online en offline netwerking tussen onze leden. We 

organiseerden 9 netwerkevents en 3 webinars waarmee we in totaal 347 mensen bereikten. 

Bovendien sensibiliseerden we 213 jongeren in 2018 in het kader van onze Youth4Coop Activiteiten 

(zie hoofdstuk 2.2).  

 Thema Datum, 

Locatie 

Leden Niet-leden Totaal 

deelnemers 

Algemene 

netwerking 

Algemene vergadering  
 

21 maart 

2018, 

Antwerpen 

25 9 34 

Dag van de Coöperatie: 
Hoe kunnen we de coöpe-
ratieve economie in Vlaan-
deren verdubbelen? 
 

6 

november 

2018, 

Brussel 

48 18 66 

CoopAcademy 

 

ICA-Workshop: Hoe om-
gaan met de ICA-principes 
in je coöperatie? 

25 

september 

2018, 

Antwerpen 

7 0 7 

Inspiratiedag Coöperatieve 

woonmodellen  

15 

december 

2018, Gent 

20 53 73 

Webinar: 

Vrijwilligersbeleid in een 

coöperatie 

13 

september 

2018 

12 3 15 
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Webinar: Nieuwe 

Vennootschapswetgeving: 

implicaties voor 

coöperaties  

1 oktober 

2018 

28 5 33 

Webinar: Fiscale aspecten 

van coöperatief 

ondernemen 

22 oktober 

2018 

13 1 14 

Regionale 

activiteiten 

Co-Aperitief Gent 
 

22 februari 

2018, Gent 

38 0 38 

Coop-Borrel Antwerpen  
 

26 april 

2018, 

Antwerpen 

6 2 8 

Coop-Borrel Leuven  8 mei 

2018, 

Leuven 

4 3 7 

Coops4Coops 

(ICT) 

Demo Digitaal Aandeel-
houdersregister (DAR)  
 

12 juni 

2018, Gent 

14 8 22 

Werkerscoöperaties 

 

Let it COOP 2018! Is de 

democratie verenigbaar 

met de markteconomie? 

18 oktober 

2018, 

Brussel 

  60 

Youth4Coop 12 Coöperatieve 

Ondernemers voor de Klas 

getuigenissen i.h.k.v. Vlajo 

1 KRAS Plenum: Jaarthema 

Migratie 

1 workshop voor 

studenten KMO-

management van Karel de 

Grote Hogeschool  

Januari-

maart 

2018, 

diverse 

locaties 

4 mei, 

Leuven 

17 oktober, 

Antwerpen 

 237 

(leerlingen) 

237 

Totaal 12 netwerkactiviteiten 

voor leden (online & 

offline) 

 

4x in 

Antwerpen 

2x in 

Brussel 

2x in 

Leuven 

3x in Gent 

215 335 550 
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2.2 Pijler: Kennis delen en ontwikkelen 

 

Doelstellingen 2016-2018 

 We werken met een (meerjaren)thema, waarrond wij willen vóórdenken en daarbij een 

leiderschapspositie willen innemen. Het thema voor 2016-2018 is: de kracht van coöperaties voor 

het beheer van commons. 

 We bevorderen de toepassing van de ICA-principes en duurzaamheid binnen coöperaties. 

 

Meerjarenthema #Coops4Commons 

Coopkracht volgde ook in 2018 het meerjarenthema ‘De kracht van de coöperatie voor het beheer 
van commons’ verder op, door doelgericht aan een aantal activiteiten bij te dragen en door 
thematisch in te zetten op coöperatieve woonmodellen. 
 
Zo nam Coopkracht deel aan het panelgesprek op de ‘Boost je buurt'-dag in Brugge op 8 september 
en op de Inspiratiedag ‘Zijn steden de nieuwe commons’ op 16 mei 2018 in Brugge.  
 
Bovendien organiseerden we de Inspiratiedag Coöperatieve woonmodellen op 15 december 2018 
i.s.m. Samenhuizen vzw en wooncoop cvba. Enerzijds stelden we zes coöperatieve wooninitiatieven 
in Vlaanderen (en Wallonië) voor (Het Abtshof, Collectief Goed, Oak Tree Projects, de Okelaar, 
wooncoop en La Sève) en welke keuzes ze maakten rond juridische vorm, waarden, principes, 
producten en diensten. Anderzijds boden we verdieping rond drie juridisch-fiscale thema’s 
verbonden aan het werken met coöperaties voor wonen: 
 

 De waarde en de waardebepaling van de aandelen; 

 Het businessplan en de afschrijvingen van de coöperatie; 

 De voordelen van alle aard voor de bestuurders en vertegenwoordigers van de coöperatieve 

vennootschap. 

Bevordering van de toepassing van de ICA-principes bij onze leden 

We organiseerden voor onze nieuwe leden op 25 september 2018 een workshop over ‘Hoe omgaan 
met de ICA-principes in je coöperatie?’ in het kader van de Coop-Academy. Tevens werkten we samen 
met We and Work (WaW) cvba en nieuwe casus uit over hoe WaW de ICA-principes vertaalt in haar 
coöperatieve werking. 
 

 

https://cooperatiefvlaanderen.be/inspiratiedag-cooperatieve-woonmodellen
https://cdn.nimbu.io/s/elg46jz/assets/1535029903031/Casus%20WaW%20gelayoutdef.pdf
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Lancering CoopAcademy 

Coopkracht bundelt sedert september 2018 haar online en offline trainingsaanbod over coöperatief 
ondernemen onder de noemer CoopAcademy. Coopkracht zal regelmatig face-to-face (offline) work-
shops organiseren over actuele thema’s rond coöperatief leven, werken en ondernemen. Bovendien 
trachten we tenminste drie keer per jaar online trainingen / infosessies aan te bieden in de form van 
korte webinars. 
 
Gedurende 2018 konden onze leden genieten van twee workshops (ICA-principes, Coöperatieve 
woonmodellen) en drie webinars aan (vrijwilligersbeleid, hervorming vennootschapswetgeving, fisca-
le aspecten van coöperatief ondernemen). 
 
Nieuwe diensten: Digitaal Aandeelhoudersregister 

Het Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR) is een open-source ICT-toepassing (in Drupal) voor het 
efficiënter en online beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie. Het is een breed 
gedragen en betaalbare ICT-oplossing, zowel voor kleine als grote coöperaties; niet enkel voor 
burgercoöperaties.  
 
Het DAR is een gezamenlijk initiatief van verschillende coöperaties in Vlaanderen en Coopkracht vzw 
en bouwt voort op een Drupalmodule ontwikkeld door De Landgenoten cvba-so en Startx. 
 
Gedurende 2018 stond Coopkracht in voor de volgende taken: 
 

 Coördinatie en contractbeheer van de ontwikkeling van de applicatie; 

 Uitwerking dienstverleningsaanpak en beheerstructuur; 

 Opvolging gebruikersgroep: per 31 december 2018 bestond deze uit 15 coöperaties: De 

Landgenoten, Wassende Maan, Wooncoop, Energent, Partago, Akker en Ambacht, Coop-

Stroom, Vlaskracht, Lekker Gec, Q-bus, Timeaster, Volterra, Apache.be, ZuidTrand, en Woon-

der; 

 Coördinatie ontwikkeling online demo en 3 screecasts met handleiding over hoe je nieuwe 

velden kunt aanmaken, manuele transacties en de workflow van de applicatie; 

 Ontwikkeling promotiemateriaal (flyer, presentatie, functionaliteitenoverzicht);  

 Mede-coördinatie van de opstart bij de gebruikers die instapten in het DAR in 2018;  

 Training en opstart helpdesk. 

 

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/coopacademy
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/dar
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Youth4Coop: het jongerenplatform voor coöperatief ondernemen 

In het kader van ons jongerenplatform Youth4Coop, organiseerde Coopkracht de volgende 
activiteiten: 

 12 Coöperatieve Ondernemers voor de Klas-sessies in het kader van het Vlajo-programma 

Ondernemers voor de Klas (januari – maart 2018); 

 Bijdrage aan het Kras Plenum met thema migratie op 4 mei 2018; 

 Inspiratienota: Coöperatief ondernemen in het onderwijs- en jeugdwerklandschap in 

Vlaanderen en Brussel; 

 Voorstelling Youth4Coop-activiteiten en Nota ‘Coöperatief ondernemen in het onderwijs- en 

jeugdwerklandschap in Vlaanderen en Brussel’ aan de CERA Klankbordgroep Cera onderwijs 

en coöperatief ondernemen – 28 maart 2018; 

 Ontwikkeling film: Word Coöperatieve Ondernemer voor de Klas i.s.m. Arne Focketijn om 

nieuwe ambassadeurs te werven voor onze Youth4Coop-activiteiten;  

 Introductiesessie coöperatief ondernemen aan studenten KMO-management van de Karel de 

Grote Hogeschool (17 oktober 2018); en  

 Opvolging van het Story Me Programma (BXL) met betrekking tot de inbedding van 

coöperatief ondernemen. 

Activiteit Datum, Locatie Aantal 

leerlingen 

12 Coöperatieve Ondernemers voor de Klas 

getuigenissen i.h.k.v. Vlajo 

1 KRAS Plenum: Jaarthema Migratie 

1 workshop voor studenten KMO-management 

van Karel de Grote Hogeschool 

januari-maart 2018, diverse 

locaties 

4 mei, Leuven 

17 oktober, Antwerpen 

180* 

15 

18 

Totaal  213 

(*) aantal deelnemers volgens Vlajo-cijfers is 337 leerlingen, maar het aantal zal eerder rond een ge-
middelde van 15 deelnemers per sessie liggen (schatting 180 leerlingen). 
 
Een dikke merci aan onze Coöperatieve Ondernemers voor de Klas 2018/2019! 
 
 
 
 

http://www.youth4coop.be/
https://www.youtube.com/watch?v=KB-jsX6Tyvs&feature=youtu.be
https://www.story-me.be/nl/qui-sommes-nous/
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Andere kennisontwikkeling 

Nieuwe GDPR-regeling 
Ook Coopkracht bood ondersteuning aan haar leden rond de nieuwe GDPR-regeling. Magelaan cvba 
gaf een toelichting op de nieuwe GDPR-regeling tijdens onze algemene vergadering in maart 2018 en 
stelde nadien twee instrumenten gratis ter beschikking aan onze leden: 

 GDPR-checklist: een handig instrument om na te gaan hoe je je bedrijf GDPR-compliant kan 
maken; en 

 Template registerverwerking: een handige tool die men kan gebruiken om de verwerking van 

gegevens te documenteren. 

 
Nota: Coöperatief ondernemen in het onderwijs- en jeugdwerklandschap in Vlaanderen en Brussel 
Coopkracht, in samenwerking met Cera, en al haar leden willen werk maken om meer coöperatieve 
ondernemers voor de klas te krijgen in het middelbaar en hoger onderwijs. Een van de doelstellingen 
is om beter voeling te krijgen met de huidige generatie jongeren – hun overtuigingen, waarden en 
behoeftes - en om de verschillende initiatieven rond coöperatief ondernemen in het onderwijs en 
jeugdwerklandschap in Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen. Op termijn moet dat ook voor 
Wallonië en het buitenland gebeuren. In dit kader werkte Coopkracht de inspiratienota Coöperatief 
ondernemen in het onderwijs en jeugdwerklandschap in Vlaanderen en Brussel uit. 
 
In deze nota kom je meer te weten over deze generatie jongeren en welke concrete kansen en initia-
tieven er zijn om coöperatief ondernemen sterker te integreren in het onderwijs en jeugdwerk. Want 
een nieuwe generatie jongeren verovert de arbeidsmarkt en de samenleving; ook wel beter gekend 
als de millennials (geboren tussen 1982 en 2001) en Generatie Z (geboren sinds 1992). De jongeren 
zijn ondernemend, flexibel en creatief. Ze streven naar een betere balans tussen werk en privé. Per-
soonlijke ontwikkeling, een participatieve bedrijfscultuur en technologie zijn belangrijker dan ooit.  
 
#Coopdag: CoopWarming & Groeten uit Coöpistan 
Het thema van de Dag van de Coöperatie 2018 was: Hoe kunnen we de coöperatieve economie in 
Vlaanderen dubbelen? We keken we met onze verrekijker samen met Ed Mayo (Secretary General 
Cooperatives UK & Vice President Cooperatives Europe) over de grenzen heen naar de ervaringen in 
Groot-Brittannië. Daarna: een speciale gast! De Low Impact man kwam op bezoek uit 2028 met een 
verhaal over Coöpistan. Steven Vromman name ons op ludieke manier mee op tijdsreis naar onze 
coöperatieve toekomst in zijn stuk ‘Groeten uit Coöpistan’. 

https://www.cooperatiefvlaanderen.be/sites/default/files/info_onderzoek/document/Cooperatief%20ondernemen%20in%20het%20onderwijs-%20en%20jeugdwerklandschap_def.pdf
https://www.cooperatiefvlaanderen.be/sites/default/files/info_onderzoek/document/Cooperatief%20ondernemen%20in%20het%20onderwijs-%20en%20jeugdwerklandschap_def.pdf
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/coopdag
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In Coöpistan 2028 zijn samenkomsten van coöperaties actief, interactief en geanimeerd. Steven 
Vromman werkte bovendien voor ons een fantastische opwarmer uit, die onze leden tijdens 
overlegmomenten, algemene vergaderingen en dergelijke kunnen toepassen om iedereen los te 
krijgen en in de stemming voor de coöperatieve filosofie. Op de #Coopdag was dit in ieder geval een 
hit! Benieuwd naar de wat en hoe van de Coop-Warming? Lees het hier! 

 

2.3 Pijler: Profilering 

 

Doelstellingen 2016-2018 

Via geschikte coöperatieve webplatformen zetten we de verdiensten van onze leden in de kijker en 

communiceren we hoe coöperaties tot meerwaarde leiden. 

 

Getuigenissen 

Coopkracht werkte zes korte geschreven getuigenissen uit en een ICA-casus over de volgende 
coöperaties:  
 

 We and Work cvba (korte getuigenis & ICA-casus) 

 Josworld cvba 

 Collectief Goed cvba-so 

 Oak Tree Projects cvba-so 

 De Okelaar cvba-so 

 wooncoop cvba-so 

Bovendien maakten wij in samenwerking met Arne Focketijn een audiovisuele getuigenis op waarin 
we onze leden oproepen om Coöperatieve Ondernemer voor de Klas te worden. 

Naar aanleiding van onze Dag van de Coöperatie publiceerde Apache.be op 9 november een 
interview met Ed Mayo – Secretaris General van de federatie voor coöperaties in Groot Brittannië 
(zowel artikel als video).  

  

https://cooperatiefvlaanderen.be/sites/default/files/info_onderzoek/document/Coopwarming.pdf
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Profilering via portaalsites, nieuwsbrief en sociale media 

Via verschillende portaalsites profileren we het coöperatieve gedachtegoed naar een extern publiek: 

 www.cooperatiefvlaanderen.be: portaalsite over coöperatief leven, werken en ondernemen. 

Hier kan iedereen met interesse in de coöperatieve cultuur en ondernemingsvorm zijn/haar 

weg vinden naar inspiratie, kennis en (digitale) begeleiding.  

 www.icakompas.be: e-learning instrument over de ICA-principes. Het ICA-kompas is een 

innovatief e-learning instrument dat je helpt de ICA-principes sterker in je bedrijfsvoering te 

verankeren. Heel interessant zijn o.m. 

 de Self-Scan om te inventariseren wat jouw organisatie doet op vlak van de principes; 

 een inspirerende omgeving met cases en goede praktijken; 

 een traject gericht op toekomstige doelstellingen en acties en de mogelijkheid tot 

verslaggeving. 

 www.youth4coop.be: portaalsite van het Youth4Coop-jongerennetwerk voor coöperatief 

ondernemen. 

Volgens Google Analytics bezochten 31.102 mensen de website www.cooperatiefvlaanderen.be in 

2018. Terwijl de totale toestroom van bezoekers na één jaar lancering van de nieuwe website goed is, 

daalde het aantal bezoekers toch met ongeveer 20% ten opzichte van 2017. 

In 2018 slaagden we erin om het aantal unieke bezoekers aan de website van het ICA-kompas van 

Coopkracht te doen stijgen van 78 in 2017 tot 1108 in 2018. Ook het totale bezoekersaantal naar de 

Youth4Coop-website steeg van 393 bezoekers in 2017 naar 523 in 2018. 

Via 16 nieuwsbrieven en 4 andere aankondigingen informeerden we onze achterban geregeld over 

onze activiteiten, de laatste nieuws en trends en profileerden we het coöperatieve gedachtegoed 

o.m. via getuigenissen over onze leden. 

 
Tabel 1: Bereik via de portaalsites 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

www.coopkracht.org   

Aantal bezoekers  1.296* 6.331 4.127 7.556 10.433 6.934 - 

% terugkerende 
gebruikers 

 15% 14% 40% 30% 35% 11% - 

www.cooperatiefvlaanderen.be   

Aantal bezoekers 1.065 9.436 19.925 26.955 30.746 36.655 39.272 31.102 

% terugkerende 
gebruikers 

21% 21% 20% 20% 18% 16% 18%** 
13%*** 

20% 

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
http://www.icakompas.be/
http://www.icakompas.be/
http://www.youth4coop.be/
http://www.youth4coop.be/
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
http://www.coopkracht.org/
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/
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www.icakompas.be   

Aantal bezoekers     2.985 917 78 1.108 

% terugkerende gebruikers     7% 16% 6% 13% 

Aantal actieve gebruikers    53 109 142 168 192 

www.youth4coop.be   

Aantal bezoekers Niet beschikbaar 393 523 

% terugkerende gebruikers Niet beschikbaar 18% 3.7% 

 

(*) augustus - december 2012 

(**) oude website, statistieken tot 22/11/2017 

(***) vernieuwde website, statistieken vanaf 22/11-31/12/2017 

 

Tabel 2: Bereik via de Coopkracht-nieuwsbrief 

 mei-dec 
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal nieuwsbrieven 6 6 6 9 9 11 16 

Aantal extra aankondigingen   11 15 19 3 4 

Aantal ontvangers 506 1.128 1.285 1.310  1.992 2.000 1.830 

% nieuwsbrief geopend (*) 30% 30% 25% 23% 30% 26% 30% 

(*) Volgens MailChimp (alleen werkelijk geopend is geteld, lezen in leesvenster wordt niet meegeteld) 

Het gebruik van sociale media staat nog wat in de kinderschoenen voor Coopkracht. We probeerden 

in 2018 nog sterker aanwezig te zijn op sociale media, met als gevolg een stijging van het aantal Likes, 

Posts en Followers op Facebook en Twitter.  

Tabel 3: Bereik via Sociale Media 

 2015 2016 2017 2018 

Coopkracht   

Facebook (volgers)   353 512 

Facebook (vind-ik-leuks) 185 258 342 487 

Facebook (posts)   72 78 

Twitter (volgers) 112 418 52 586 

Twitter Tweets/Retweets 20 120 184 26 

LinkedIn (connecties)   835 1074 

Youth4Coop   

Facebook (volgers)   42 44 

Facebook (vind-ik-leuks); sinds 24 februari 2016   42 44 

http://www.icakompas.be/
http://www.youth4coop.be/
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Facebook (posts)   15 15 

 
 

2.4 Pijler: Beleidsbeïnvloeding 

 

Doelstellingen 2016-2018 

Coopkracht is in de eerste plaats een netwerkorganisatie. We nemen de rol op van onafhankelijke 

koepel, op vraag of uit eigen initiatief. 

 

Coopkracht is in de eerste plaats een netwerkorganisatie. We nemen ook de rol op van onafhankelijke 

koepel, op vraag of op eigen initiatief. In deze functie willen we de gesprekspartner zijn voor 

overheden en formuleren we beleidsvoorstellen ten gunste of ter verdediging van de coöperaties in 

Vlaanderen.  

Hervorming Wetboek van Vennootschappen 

In 2018 hebben we tijd en energie gestoken in deze koepelrol, naar aanleiding van de nakende 

hervorming van de vennootschapswetgeving. We verdedigden de belangen van onze leden binnen 

het overleg van het bureau en de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie. 

Coopkracht werkte tevens een standpunt uit aangaande de hervormingen van de 

vennootschapswetgeving en we namen deel aan het debat op het Ecolo-Groen symposium van 19 

maart over de vooruitgang en knelpunten van de nieuwe vennootschapswetgeving. De Raad van 

State bracht twee vernietigende adviezen uit over de wetsvoorstellen en samen met de val van de 

regering leidde dit tot het feit dat op 31 december 2018 het parlement nog niet had gestemd over de 

nieuwe vennootschapswet. 

Standpunt Vrijwilligersbeleid 

Naar aanleiding van het webinar ‘Vrijwilligersbeleid in een coöperatie’ op 13 september, werkte 

Coopkracht het ‘Standpunt Vrijwilligersbeleid in een coöperatie’ uit. We weten dat vrijwilligerswerk 

enkel kan in een coöperatie met sociaal oogmerk, onder bepaalde voorwaarden. Maar de wettelijke 

bepalingen zijn op zijn minst onduidelijk waardoor coöperaties dreigen in een grijze zone terecht te 

komen wat het vrijwilligerswerk betreft! Met Coopkracht ijveren we in de eerste plaats voor 

duidelijke richtlijnen. En we pleiten voor het meer kunnen inzetten van vrijwilligers in onze 

coöperaties. 

 

Vertegenwoordiging in verschillende overlegorganen 

In 2018 was Coopkracht vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen. Op federaal niveau was 

Coopkracht lid van het bureau en de algemene vergadering van de Nationale Raad voor Coöperaties 

(NRC). Binnen het Collectieve Ondersteuningsorgaan voor de Sociale Economie (In-C), was 

Coopkracht lid van de algemene vergadering. We waren ook vertegenwoordigd in de Sociaal-

https://cooperatiefvlaanderen.be/sites/default/files/info_onderzoek/document/Coopkracht-Standpunt%20Vrijwilligersbeleid%20in%20een%20Cooperatie_0.pdf
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Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het Participatiefonds Trividend en de klankbordgroep van 

het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie. Wij namen deel aan beleidsoverleg, volgden 

nauw de ontwikkelingen in het overheidsbeleid rond coöperatief ondernemen op en bevorderden de 

belangen van de coöperatieve ondernemers in Vlaanderen. Op Europees niveau volgden we de 

laatste ontwikkelingen op via een samenwerking met Cooperatives Europe. 
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3. Ledenwerking 
 

Coopkracht is in de eerste plaats een organisatie voor de leden. Mede dankzij de verdere 

professionalisering en concrete meerwaarde die we voor de coöperatieve beweging in Vlaanderen 

konden betekenen, groeide het ledenaantal in 2018 naar 89 leden. 

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal leden 21 22 26 41 44 73 85 89 

 

De meerderheid van de 

Coopkracht-leden in 2018 waren 

coöperaties (87%). Andere 

organisaties die ook de ICA-

principes onderschrijven kunnen 

ook lid worden van Coopkracht. 

In 2018 ging dat om 12 

organisaties. Ook was er 1 

steunend lid.  

 

 

 

Van alle Coopkracht-leden waren starters voor 34% vertegenwoordigd. Zij genieten gedurende hun 

eerste jaar na oprichting van een gratis lidmaatschap en betalen de twee daarop volgende jaren 50 

euro. De startende leden-

coöperaties vertegenwoordigen 

echter maar 5% van de inkomsten 

uit lidgelden. Van het aantal ervaren 

coöperaties (65%) zijn er 7 grotere 

leden-coöperaties (Argenco, Cera, 

Coop-apotheken, Ecopower, 

Milcobel, Multipharma, P&V 

Verzekeringen) die elk een 

lidmaatschap van 1000 euro betalen. 

Ze vertegenwoordigen een 

belangrijk onderdeel van onze 

inkomsten uit lidgelden (34%). Naast 

lidgelden stortte 1 lid (Choco cvba) 

een vrijwillige bijdrage van 250 euro. Bovendien dragen vele leden op niet-financiële wijze bij aan de 

Coopkracht-werking, bv. door zalen gratis ter beschikking te stellen voor onze events. 
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Onze leden komen uit de meest uiteenlopende sectoren en ondanks het feit dat Coopkracht nog een 

kleine ledenorganisatie is, weerspiegelt onze ledenachterban goed de diversiteit van de coöperatieve 

economie in Vlaanderen.  

 

 

Onze leden1 in 2018 

Aardevol cvba, Agrecon cvba-so, Akker en Ambacht cvba-so, Apache.be - De Werktitel cvba, Arbeid & 

Milieu vzw, Argen-Co cvba, ARTEpreneur cvba-so, BAST Architects & Engineers cvba, BeauVent cvba, 

BelOrta cvba, Bike&Co cvba-so, Bimco cvba, BioBes Beernem cvba-so, BKI cvba, Bollen Advocaten, 

Bond Beter Leefmilieu vzw, Bright Futures cvba, BronsGroen cvba-so, Café de Fiennes cvba, Campina 

Energie cvba, Cera cvba, Choco cvba, Collectief Goed cvba-so, Compaan - Con Brio vzw, Coop 

Apotheken cvba, Coop Content cvba, Coöperatie Hoogstraten cvba, CoopStroom cvba-so, Core cvba-

so, De Landgenoten cvba-so, De Noordboom cvba, De Okelaar cvba-so, De Wassende Maan cvba, De 

Wrikker cvba, Dienstencentrum GID(t)S vzw, DuCoop cvba, Duwolim cvba-so, Ecopower cvba, 

EnerGent cvba, EnergieID cvba-so, Eurabo cvba, FairFin vzw, Febecoop Adviesbureau Vlaanderen vzw, 

Haven Incubator cvba-so, Hefboom cvba, Het Hinkelspel cvba, Het Lezerscollectief cvba-so, HOTA 

cvba, Josworld cvba, Lekker GEC cvba-so, Levuur cvba, Lokaliteit cvba, Magelaan cvba, Milcobel cvba, 

Multipharma cvba, Neibo cvba, Nestor cvba, NewB ecv, Oak Tree Projects cvba-so, Oikocredit België 

cvba-so/vzw, Omgeving cvba, P&V Verzekeringen cvba, Pajopower cvba-so, Partago cvba, Passwerk 

cvba-so, Percolab Belgium cvba, Q-bus cvba, Rebel with a Cause, REScoop.Vlaanderen vzw, Samen 

Sterker Vlaams-Brabant cvba, Samen Sterker West-Vlaanderen cvba-so, SMart cvba-so, SoCrowd 

cvba-so, Stadsboerderij Kortrijk cvba, Starterslabo esv, Talea cvba-so, Theatergarage cvba-so, 

Thuisverpleging Meerdael , cvba, timaster cvba, Tintelijn cvba, Trividend cvba, Tweeperenboom cvba, 

                                                           
1
 Excl. de steunende leden. 

algemeen 8% 

bouwen 8% 

communicatie, print, 
media 7% 

financieel, bank, 
verzekeringen 13% 

hernieuwbare energie, 
rationeel 

energieverbruik 18% ICT 1% industrie 1% 

kunst & cultuur 5% 

mobiliteit 2% 

talentontwikkeling en 
hr 8% 

voeding 15% 

wonen 8% 

zorg, gezondheid 6% 

Leden per sector 
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Vlaskracht cvba, Volterra cvba-so, WaW cvba, Wereldcafé.coop cvba, Werk met Zin cvba, Wooncoop 

cvba, Woonder cvba, en ZuidtrAnt cvba-so. 

 

Ledenvoordelen 

In 2018 zette Coopkracht in op nog meer ledenvoordelen creëren. Zo zijn sinds de opstart van de 

CoopAcademy de webinars volledig gratis voor onze leden en kunnen onze leden van flinke kortingen 

genieten voor de andere activiteiten van de CoopAcademy.  

We ontwikkelden daarnaast een zeer concurrentiële prijszetting voor onze leden voor de 
dienstverlening die Coopkracht aanbiedt rond het gebruik van het Digitaal Aandeelhoudersregister 
(DAR). 

https://cooperatiefvlaanderen.be/ledenvoordelen
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4. MeMO-Gids 
 
Coopkracht vzw heeft twee deelwerkingen: 

 Rond coöperatief ondernemen, waaronder alle activiteiten vallen van het netwerk voor 

coöperaties in Vlaanderen. Dit is de hoofdactiviteit van Coopkracht vzw geworden. 

 Rond het ruimere mens- en milieuvriendelijk ondernemen, waarbinnen Coopkracht vzw de 

digitale MeMO-gids beheert en onderhoudt. De online databank wordt regelmatig geüpdatet. Het 

aantal adressen blijft schommelen rond de 6000 . Het aantal bezoekers van de website daalde 

sterk van 7688 in 2017 naar 2042 in 2018.  

www.memogids.be  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal adressen in de 
online databank 

 6.121 6.385 6.115 6.133 6.142 6.153 

Aantal bezoekers 24.017 19.489 18.054 21.243 17.905 7.688 3.096 

% terugkerende 
gebruikers 

10% 11% 15% 14% 14% 13% 6.3% 

Facebook (volgers)  1 40 80 106 2.026 1.987 

Facebook (likes)  1.015 1.130 2.015 2.112 2.087 2.042 

Facebook (posts)      110 92 

Twitter (volgers)      136 148 

Twitter 
(tweets/retweets) 

     99 16 

  

http://www.memogids.be/
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5. Goed bestuur 
 

Dagelijkse coördinatie en raad van bestuur 

De dagelijkse coördinatie van de organisatie is in handen van Ines Rothmann, coördinator van 
Coopkracht vzw (60% VTE). Zij wordt ondersteund door 1 VTE-medewerker op vlak van algemene 
administratie. 

De aansturing gebeurt door de Raad van Bestuur, bestaande uit 10 leden: 

Relinde Baeten Ecopower cvba 

Marc Bosschaert Q-bus cvba (Voorzitter) 

Bob Docx Ten persoonlijke titel, gepensioneerd. O.m. actief in De Woonvennoten cvba-so 

Lucie Evers Ten persoonlijke titel, o.m. actief in Partago cvba-so 

Michiel Feys Samen Sterker Vlaams Brabant cvba-so 

Jos Motmans Ten persoonlijke titel, o.m. actief in verschillende co-housing initiatieven.  

Jan de Pauw REScoop Vlaanderen vzw 

Steven Pauwels Choco cvba 

Wim 
Trommelmans 

Magelaan cvba 

Lieven 
Vandeputte 

Cera cvba 
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