
 
Coopkracht zoekt een halftijds coördinator  
 
Coopkracht vzw werft een halftijds verantwoordelijke aan voor haar dagelijkse werking. Coopkracht 
is het netwerk van en voor coöperaties in Vlaanderen. Coopkracht bestaat sinds 2008 en is een 
groeiende ledenorganisatie: ze telde 89 leden in 2018. Coopkracht wordt mee aangestuurd door een 
actieve raad van bestuur die zo’n tien keer per jaar vergadert.  
 
Meer informatie over Coopkracht vindt u op https://cooperatiefvlaanderen.be/over-coopkracht   
 
Coopkracht heeft drie doelstellingen: 
 

Kennis delen & ontwikkelen 

We brengen coöperaties praktisch en virtueel samen om kennis en ervaringen uit te wisselen en 
elkaar te versterken, onderlinge samenwerking te stimuleren en te werken rond visievorming. 

Beleidsbeïnvloeding 

Coopkracht wil de gesprekspartner zijn voor overheden en beleidsvoorstellen formuleren ten 
gunste van coöperatieve bedrijven. Coopkracht vertegenwoordigt de coöperaties in verschillende 
overlegorganen.  

Sensibilisering 
Coopkracht wil de waardengedreven coöperatieve bedrijven extern profileren bij het beleid, 
onderwijs, de pers en de institutionele relaties. 
 

 
Om deze werking verder uit te bouwen wordt een halftijds medewerker aangeworven. 
 
Taakomschrijving 

• Je brengt goede praktijken binnen de coöperatieve beweging in kaart en zet dit om in 
inspiratienota’s, getuigenissen, instrumenten, gidsen, ... 

• Je verzorgt de helpdesk-adviesfunctie voor startende coöperaties 
• Je bouwt Coopkracht professioneel uit, o.m. door de ontwikkeling van nieuwe producten en 

diensten voor de leden. 
• Je brengt de coöperaties in kaart en organiseert de netwerking tussen leden-coöperaties.  
• Je volgt actief de beleidsontwikkelingen in het coöperatieve veld.  
• Je geeft Coopkracht zichtbaarheid en benadert actief beleidsmakers, pers en onderwijs voor 

het bevorderen van de coöperatieve werking.  
• Je schrijft (subsidie-)dossiers die de financiering van Coopkracht bestendigen.  
• Je organiseert de uitvoering van die projecten. 
• Je bereidt samen met de voorzitter de raad van bestuur en de algemene vergadering voor, 

je zorgt dat er verslagen zijn van die raad van bestuur en dat de afspraken worden 
opgevolgd.  

• Je verzorgt de communicatie van Coopkracht (bv website, sociale media, nieuwsbrief, …) 
  

https://cooperatiefvlaanderen.be/over-coopkracht


 
 

Profiel  
• Je bent geboeid door het waardengedreven coöperatief ondernemerschap en wil dit actief 

promoten bij bedrijven, middenveld en overheden. Ervaring in de coöperatieve beweging is 
een pluspunt. 

• Je kan met deze actoren vriendelijke, warme en resultaatgerichte relaties, netwerken en 
contacten ontwikkelen en onderhouden.  

• In de samenwerking met de leden van Coopkracht en de andere actoren in het werkveld ben 
je staat om een verbindende en uitnodigende houding aan te nemen. 

• Je hebt een sterk analytisch denkvermogen en kunt de vergaarde kennis omzetten in heldere 
communicatie.  

• Je spreekt en schrijft correct Nederlands. Je hebt een vlotte pen en je kan je ook mondeling 
goed uitdrukken.  

• Je hebt een diploma van hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.   
• Ervaring met organiseren en met subsidieaanvragen is een pluspunt.   
• Je kan projectmatig werken. Je kan projecten uitdenken, uitschrijven, starten, opvolgen en 

afwerken.  
• Je werkt efficiënt en planmatig. Je kunt verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht houden. 
• Je kan evenementen (seminaries, vergaderingen,…) plannen en organiseren.  
• Je werkt zelfstandig en tegelijk gericht op overleg.  
• Je kan goed overweg met gewone computertoepassingen. Als je een website kan beheren, is 

dat een pluspunt.  
 
Wij bieden 

• Een contract bij Coopkracht vzw van onbepaalde duur voor een halftijdse baan.  
• Autonomie in het plannen en organiseren van je werk.  
• Een ondersteunende en geëngageerde raad van bestuur. 
• Een werkadres vlak bij het treinstation van Antwerpen-Berchem in de kantoren van 

Coopkracht vzw en Ecopower cvba.  
• Terugbetaling van abonnement en/of fietsvergoeding.  
• Start: af te spreken, het liefst zo snel mogelijk.  

 
Praktisch: Voor vragen, neem gerust contact op met Ines Rothmann via mail naar 
ines.rothmann@coopkracht.org of telefonisch op het nummer 03/294 16 70).  
Stuur je motivatiebrief met cv naar info[a]coopkracht.org, ter attentie van Wim De Meulder van 
Coopkracht. We ontvangen je kandidatuur uiterlijk op zondag 20 januari 2019.  
De gesprekken starten in de week van 28 januari. 
 
 

mailto:ines.rothmann@coopkracht.org

