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Apache.be – De Werktitel cvba
Missie:
De erkende coöperatie De Werktitel cvba geeft de nieuwssite Apache.be uit.
Apache.be geeft de maatschappij haar vierde macht terug en beantwoordt de vraag
naar diepgaande berichtgeving, onderzoeksjournalistiek en duiding.
De nieuwssite werd in 2009 opgestart. Ruim twee jaar geleden werd de werking in een
coöperatieve vennootschap ingebed. Lezers, medewerkers en sympathisanten
vormen de coöperanten van De Werktitel cvba.

Website: www.apache.be
Contactpersoon: Bram Souffreau
E-mailadres: bram@apache.be

BeauVent cvba
Missie:
De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in
de productie van groene energie van de zon, de wind en biomassa. Zo groeit een
financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie
waarin iedereen als evenwaardige vennoot kan participeren. We zijn lid van
REScoop.be vzw - de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor
hernieuwbare energie in België.

Website: www.beauvent.be
Contactpersoon: Niko Deprez
E-mailadres: Niko@beauvent.be

BelOrta cvba
Missie:
Onze doelstelling is markttoegang creëren voor onze vennoten – tuinders. Onze
missie: de toekomst veilig stellen voor de vooruitstrevende tuinder. BelOrta is een
zuivere producentencoöperatie, waarbij lidmaatschap en bestuursmandaat uitsluitend
toekomt aan actieve telers van groenten en fruit. Het productieaanbod omvat meer
dan 160 verschillende soorten groenten en 30 soorten fruit; alles geteeld door
aangesloten leden tuinders.

Website: www.belorta.be
Contactpersoon: Luc Peeters
E-mailadres: luc.peeters@belorta.be

Bollen Advocaten
Missie:
Advocatenkantoor dat zich sterk maakt voor coöperatief ondernemen.

Website: www.bollensente.be
Contactpersoon: Rudi Bollen
E-mailadres: rudi.bollen@bsadv.be

BronsGroen cvba-so
Missie:
Bronsgroen richt zich tot iedereen, die wil investeren in hernieuwbare energieprojecten in heel Limburg. Bronsgroen is een erkende cvba-so. De winsten van de
coöperatie zullen terugvloeien naar de aandeelhouders in de vorm van een dividend
en energiediensten en ten goede komen aan sociale projecten in eigen regio.
Bronsgroen ijvert voor de participatie van burgers in eigen projecten, of projecten
van derden, rond hernieuwbare energie in de regio. We zijn lid van REScoop.be vzw
- de federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare
energie in België.

Website: www.bronsgroen.be
Contactpersoon: Anton Gerits
E-mailadres: anton.gerits@bronsgroen.be

Centrum Beter Zien bvba
Missie:
Het Centrum Beter Zien is een optometriepraktijk en optiekwinkel waar het goed
zien en het persoonlijk contact belangrijker zijn dan het winst maken. Wij bieden
oogmeting, brillen, contactlenzen; nachtlenzen, vergrotende hulpmiddelen en zieoefeningen aan.

Website: www.centrumbeterzien.be
Contactpersoon: Johan Hoet
E-mailadres: johanhoet@skynet.be

Cera cvba
Missie:
400.000 vennoten investeren samen met Cera in de samenleving en bouwen mee
aan een sterke coöperatie. Zo creëert Cera economische en maatschappelijke
meerwaarde op drie vlakken: (i) Cera zorgt voor sterke fundamenten van KBC
Groep; (ii) Cera realiseert maatschappelijk impact; (iii) Cera biedt aan haar vennoten
unieke kortingen op producten en diensten.
Cera realiseert maatschappelijk impact op regionaal, nationaal en internationaal vlak.
Cera is een bruggenbouwer voor de maatschappelijke sector. Cera steunt en
ontwikkelt projecten in zeven domeinen. Niet enkel met geld, maar ook met expertise
en advies steunt Cera.
Door de kracht van samenaankoop biedt Cera samen met haar partners kortingen op
producten, diensten en evenementen.
Website: www.cera.be
Contactpersoon: Lieve Jacobs
E-mailadres: lieve.jacobs@cera.be

Choco cvba
Missie:
Choco wil de eigenwaarde van merken verbinden met die van mensen door
waardevolle communicatie. Zodat alle deelnemers er beter van worden op meerdere
niveaus: 360°winst. Met de creatieve energie van de 8 universele waarden als
instrument. Bovendien wil Choco binnen het communicatielandschap een gids zijn
inzake communicatie in de nieuwe waardegedreven economie. Choco betekent dan
ook “= meer-waarde in communicatie”.

Website: www.chocoweb.be
Contactpersoon: Steven Pauwels
E-mailadres: steven@chocoweb.be

Coopapotheken
Missie:
COOP apotheken is het exploiteren van apotheken in Oost- en West-Vlaanderen.
Dankzij een distributienetwerk in eigen beheer en een eigen groothandel in
geneesmiddelen, realiseert de coöperatie voordelen die voor individuele apotheken
niet mogelijk zijn. Deze apotheken willen geneesmiddelen aanbieden aan de beste
prijzen, een optimale dienstverlening bieden en degelijke informatie en advies geven.

Website: www.coopapotheken.be
Contactpersoon: Marc Standaert
E-mailadres: marc.standaert@coopapotheken.be

Core cvba-so
Missie:
CORE cvba-so is een autonome coöperatie opgericht door studenten en vennoten.
CORE ontwikkelt verschillende projecten binnen 3 domeinen: mobiliteit, huisvesting
en industrieel verbruik. Deze projecten hebben steeds als focus efficient en duurzaam
energiegebruik en worden door het team ondersteund van idee tot realisatie. CORE is
een open innovatiecentrum waar de medewekers nauw samenwerken met hun
vennoten, zodat er een voortdurende kennisopbouw en -uitwisseling ontstaat. De
beschikbare kennis en know-how koppelt CORE bewust terug naar de academische
wereld en de maatschappij.

Website: www.thinkcore.be
Contactpersoon: Stijn De Jonge
E-mailadres: stijn.de.jonge@thinkcore.be

De Landgenoten cvba-so
Missie:
De Landgenoten streeft ernaar om met de hulp van vele burgers-aandeelhouders
landbouwgrond aan te kopen en deze te verhuren aan bioboeren. Op die manier helpt
de coöperatie bioboeren bij het opstarten of uitbreiden. Grond is immers erg duur in
ons verstedelijkt Vlaanderen. Bovendien beschermt de coöperatie zo het levenswerk
van elke bioboer: een bioboer investeert veel in het opbouwen van een vruchtbare
grond. Dankzij de coöperatie gaat die investering niet verloren wanneer de boer stopt.
De coöperatie garandeert dat een andere bioboer het van hem overneemt.

Website: www.delandgenoten.be
Contactpersoon: Kaat Segers
E-mailadres: kaat@delandgenoten.be

De Natuurfrituur cvba-so
Missie:
De Natuurfrituur wil graag duurzame voeding promoten door iets heel ‘gewoon’ en
‘Vlaams’ duurzaam te maken. Onze missie: de laagdrempelige promotie van
duurzame voeding via een frituurconcept en de creatie van duurzame tewerkstelling
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Natuurfrituur is biologisch
gecertifieerd en volledig vegetarisch, we werken aan rationeel en hernieuwbaar
energieverbruik en we zoeken naar lokale en seizoensgebonden ingrediënten.

Website: www.denatuurfrituur.be
Contactpersoon: Lucie Evers
E-mailadres: ludi.lucie@skynet.be

De Okelaar cvba-so
Missie:
De Okelaar is een geëngageerd cohousing project met 18 wooneenheden voor
gezinnen en mensen van alle leeftijden. Drie gebouwen (een klooster en twee
schoolgebouwen) worden bio-ecologisch verbouwd. Het “paviljoen” omvat een hele
gelijkvloerse verdieping van het klooster met een grote eetruimte en keuken, een
grote vormingsruimte, een bio- en fairtrade winkeltje, een wascafé, een thuiskantoor
en twee gastenkamers.
We leven vanuit drie pijlers: een ecologische pijler, een sociale pijler en een
spirituele pijler. In de toekomst willen we (sociale) tewerkstelling organiseren. De
Okelaar werkt samen met zelfoogstboerderij De Klepper.

Website: http://www.okelaar.be
Contactpersoon: Mia Vranken
E-mailadres: mia_vr@yahoo.com

De Punt nv
Missie:
De Punt wil dat elke ondernemer toegang heeft tot het sociaal en duurzaam
ondernemen. We bieden hierbij resultaatgerichte en dynamische ondersteuning door
dienstverlening (bedrijvencentrum en bedrijfsadministratie) en adviesverlening
(bedrijfsadvies en personeelsbeleid). De Punt heeft bijzondere aandacht voor
tewerkstellingscreatie.

Website: www.depunt.be
Contactpersoon: Piet Lietaer
E-mailadres: piet.lietaer@depunt.be

De Wassende Maan cvba
Missie:
We zijn een landbouwcoöperatie die op biologisch dynamische wijze groenten teelt
en dieren houdt. We doen dit met respect voor het milieu en met oog voor het welzijn
van planten, dieren en mensen. De groenten die we telen verkopen we in onze
winkel en via bio-abonnementen. We zorgen voor een korte keten die
kwaliteitsgroenten en –fruit van de boer naar de consument brengt.

Website: www.dewassendemaan.be
Contactpersoon: Hilde Coucke
E-mailadres: hilde@dewassendemaan.be

De Wrikker cvba
Missie:
De Wrikker is een coöperatieve drukkerij! We zijn een coöperatie van werkers die
opmaak, print en druk en afwerking in één huis aan onze klanten aanbiedt. We richten
ons op mensen en organisaties die bewustere keuzes willen maken, ook in hun
drukwerk. Prijs, kwaliteit en snelheid zijn mooi in evenwicht en we hebben bijna 40
jaar aandacht voor mens, milieu en maatschappij.

Website: www.dewrikker.be
Contactpersoon: Erik Van der Veken
E-mailadres: erik@dewrikker.be

Dienstencentrum GID(t)S vzw
Missie:
Dienstencentrum GID(t)S creëert extra kansen voor personen met een beperking. In
de domeinen zorg, onderwijs en werk zijn we een GIDS voor wie ondersteuning
nodig heeft, zowel in Gits als in de hele provincie West-Vlaanderen. We bundelen
onze expertise in de verschillende domeinen om te werken aan inclusieve
maatschappij, een maatschappij die geen enkele mens uitsluit, maar allen een
volwaardige plaats geeft. Dienstencentrum GID(t)S overkoepelt en verbindt vier
vzw’s, Dominiek Savio Instituut, Mariasteen, Sociale Werkplaats Molendries en
Jobcentrum.

Website: www.gidts.be
Contactpersoon: Marnix Crevits
E-mailadres: marnix.crevits@gidts.be

Ecopower cvba
Missie:
Ecopower is een erkende coöperatieve vennootschap. Een bedrijf dus, maar wel één
met een maatschappelijk doel, een transparante structuur en heel veel kleine
aandeelhouders. Iedereen kan mee investeren in projecten van hernieuwbare energie:
wind, biomassa, zon, maar ook kleine waterkracht.
De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan de coöperanten. Ecopower wil zoveel
mogelijk burgers de kans geven om blijvend mede-eigenaar te zijn van hernieuwbareenergie-installaties waarvan ze de energie kunnen afnemen en waarover ze
democratisch controle uitoefenen. Zo verenigen we al meer dan 48.000 burgers in een
partnerschap voor duurzame energie. We zijn lid van REScoop.be vzw - de federatie
van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in België.

Website: www.ecopower.be
Contactpersoon: Jim Williame
E-mailadres: jim.williame@ecopower.be

EnergieID cvba-so
Missie:
EnergieID is een coöperatief meet- en verificatieplatform dat gezinnen en
organisaties helpt onafhankelijk hun energieverbruik te meten. Zo hopen de
initiatiefnemers mensen het gevoel te geven dat ze iets kunnen én moeten doen aan
klimaatverandering. Sinds 17 september 2014 is EnergieID een erkende coöperatie
met sociaal oogmerk en is het platform snel gegroeid met nu meer dan 8.000
gebruikers.

Website: www.energieid.be
Contactpersoon: Vincent Dierickx
E-mailadres: vincent@energieid.be

Es en Iep cvba-so
Missie:
Es & Iep CVBA-SO organiseert kwalitatief hoogstaande, voor iedereen toegankelijke
en betaalbare kinderopvang. Onze missie is om coöperatieve kinderopvang te
organiseren samen met alle betrokkenen. Deze betrokkenen zijn uiteraard op de
eerste plaats de kinderen en hun ouders. Bij Es & Iep willen we samen met de ouders
de juiste opvang voor hun kind(eren) bieden en meebouwen aan een warmere
maatschappij.

Website: www.es-iep.be
Contactpersoon: Mario Laenen
E-mailadres: mgr.laenen@gmail.com

Febecoop Adviesbureau vzw
Missie:
Sinds de oprichting in 1970 heeft Febecoop altijd ingestaan voor het verdedigen,
promoten en verspreiden van de coöperatieve waarden en principes; wat ze verder
blijft doen door haar werking op te bouwen rond twee grote assen: (i) het promoten
van de waarden en modellen van het coöperatief ondernemerschap en het
verdedigen van haar leden; en (ii) het leveren van diensten met het doel om in de
drie gewesten van het land nieuwe en bestaande ondernemingen te versterken die
tot de sociale en coöperatieve economie behoren.

Website: www.febecoopadvies.be
Contactpersoon: Peter Bosmans
E-mailadres: p.bosmans@febecoop.be

Hefboom cvba/vzw
Missie:
Hefboom wil bijdragen tot een sociale en duurzame samenleving. Dat doet ze door
financiële middelen van individuele personen en organisaties te investeren in reële
projecten in de sociale en duurzame economie. Met management-advies en
dienstverlening allerhande draagt Hefboom bovendien actief bij tot het goed bestuur
en het goed functioneren van deze organisaties. Bij dit alles heeft Hefboom de ambitie
om zelf economisch duurzaam te werken.

Website: www.hefboom.be
Contactpersoon: Herwig De Lannoy
E-mailadres: Herwig.DeLannoy@hefboom.be

Het Hinkelspel cvba
Missie:
Het Hinkelspel bestaat al 30 jaar als coöperatieve kaasmakerij. Onze missie is
eenvoudig en duurzaam nl. lekkere kaas maken uit rauwe biomelk in een open
democratisch samenwerkingsverband tussen boeren, arbeiders en klanten. Het
Hinkelspel is een kaasmakerij die midden in de voedselketen staat: tussen producent
en consument. We zijn een kleine kaasmakerij die nog werkt met rauwe (dagverse)
melk en onze klanten een eerlijk en lekker product aanbiedt. De lekkere biologische
melk halen we bij twee melkveebedrijven die ook aandeelhouder zijn van Het
Hinkelspel en dus kunnen meepraten over eerlijke melkprijzen.

Website: www.hethinkelspel.be
Contactpersoon: Alexander Claeys
E-mailadres: alexander@hethinkelspel.be

Het StroBuro cvba
Missie:
Sinds jaar en dag is bouwen een gemeenschapsgebeuren. Als iemand vroeger een
woning nodig had, zette het hele dorp zich aan het werk. Elk deed waar hij goed in
was. Vele handen maakten het werk licht.
We zijn nog altijd sterker en slimmer als we samenwerken. Dus vinden we het
belangrijk om iedereen die bij het bouwproces betrokken is, ook te betrekken bij Het
StroBuro. Daarom kiezen wij voor coöperatief ondernemen. Het Stroburo bouwt
gebouwen uit strobalen en kalkhennep voor wie zich weinig zorgen wil maken
tijdens het bouwproces en een gebouw wenst dat gezond, ecologisch, flexibel en
sociaal is, kortom: aangepast aan deze tijd en aan de toekomst.

Website: www.hetstroburo.be
Contactpersoon: Hilde Vanwildemeersch
E-mailadres: hilde@hetstroburo.be

In-C vzw
Missie:
In|C ondersteunt en versterkt ondernemingen in de sociale economie en hun
koepelorganisaties.
Daarnaast promoten we de sociale economie als een economisch belangrijke sector,
die tewerkstelling creëert en producten en diensten met maatschappelijke
meerwaarde voortbrengt.
In onze dienstverlening hebben wij oog voor:
•de behoeften van de ondernemingen in de sociale economie
•de maatschappelijke noden en uitdagingen
•diversiteit

Website: www.in-c.biz
Contactpersoon: Mark Vanhumbeeck
E-mailadres: mark.vanhumbeeck@in-c.biz

Lekker GEC cvba-so
Missie:
Lekker GEC werd in 1999 opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers,
waarvan velen lange tijd betrokken zijn geweest met de werking van het restaurant.
Sinds 2009 heeft Lekker GEC stilaan een vast team medewerkers verworven die er
voor in staan dat de waarden van Lekker GEC uitgedragen worden. Elke dag
opnieuw tonen we dat het mogelijk is om duurzaam, ethisch en correct een heerlijke
maaltijd voor te schotelen. In 2013 stapten ze over van het vzw-statuut naar de
coöperatieve ondernemingsvorm.

Website: www.lekkergec.be
Contactpersoon: Robrecht Cardyn
E-mailadres: lekkergec@yahoo.com

Levuur cvba
Missie:
Als experten in participatie en coproductie begeleidt Levuur overheden, organisaties
en bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van participatieve processen die leiden tot
effectieve en gedragen resultaten. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het
samenbrengen van diverse vormen van kennis en verschillende stakeholders en
betrokkenen. Via participatie helpt Levuur om de verschillende perspectieven, rollen
en posities aan bod te laten komen. Door diverse soorten van kennen en kunnen
samen te brengen, verbinden stakeholders hun belangen en werken ze vanuit deze
gemeenschappelijke grond aan een gezamenlijk doel.

Website: www.levuur.be
Contactpersoon: An Baert
E-mailadres: an.baert@levuur.be

Magelaan cvba
Missie:
Magelaan is al zestien jaar actief in de prepress-sector. “Streven naar grafische
schoonheid”: dat is de drive van de 25 medewerkers. Gestart als een tweepersoonsbedrijfje dat met grote liefde voor tekst en typografie uitsluitend fotografisch
zetwerk leverde, groeide Magelaan door de jaren heen uit tot een all-round
communicatiehuis van vertrouwen voor bedrijven, overheidsdiensten en sociale en
culturele organisaties.

Website: www.magelaan.be
Contactpersoon: Wim Trommelmans
E-mailadres: wim.trommelmans@magelaan.be

Milcobel cvba
Missie:
Milcobel cvba is vandaag een zuivelcoöperatie van 3.000 leden-melkveehouders,
die 1,1 miljard liter melk per jaar ophaalt, verwerkt en commercialiseert. Milcobel
produceert en verwerkt ruim een derde van het totale aantal liters melk die jaarlijks
in België geproduceerd worden.
Milcobel heeft tot doel als coöperatie van melkveehouders de door de
melkveehouders op hun bedrijf geproduceerde melk aan te kopen, te vervoeren en
activiteiten te ontwikkelen die een duurzame afzet van de melk moeten garanderen
en die toelaten een faire melkprijs te betalen. Met het oog op een verdere
versterking van Milcobel is er per begin 2014 een aangepaste organisatiestructuur
doorgevoerd.
Website: www.milcobel.be
Contactpersoon: Eddy Leloup
E-mailadres: eddy.leloup@milcobel.com

NewB ecv
Missie:
Een coöperatieve gesteund door meer dan 148 organisaties die de komende
maanden verder werkt aan het oprichten van een nieuw coöperatieve bank. De
aandeelhouders zijn burgers, maatschappelijke middenveldorganisaties en
investeerder. Samen willen we een professionele, coöperatieve en participatieve
spaarbank oprichten, wiens kredieten een motor moeten zijn voor een duurzame
economie.

Website: www.newb.coop
Contactpersoon: Jan Van Huysse
E-mailadres: jan.vanhuysse@gmail.com

OPHACO
Missie:
OPHACO – Vereniging der coöperatieve apotheken van België is een erkende
Beroepsvereniging die 600 coöperatieve apotheken omvat (verdeeld over 15
juridische entiteiten), 8 groothandelaar-verdelers en 8 tariferingdiensten. De
aangesloten coöperatieve apotheken vertegenwoordigen 20% van de voor het
publiek opengestelde apotheken. Deze apotheken realiseren een zakencijfer van 600
miljoen euro en voorzien in de noden, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen,
medische voeding en andere gezondheidsproducten van 2,2 miljoen personen.

Website: www.ophaco.org
Contactpersoon: William Janssens
E-mailadres: w.janssens@ophaco.org

P&V Group cvba
Missie:
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die in 1907 werd opgericht met
als doel zoveel mogelijk mensen een eerlijke verzekeringsbescherming te bieden.
P&V wil een belangrijke en stabiele economische speler zijn in België door de
toepassing en promotie van de coöperatieve principes, namelijk: (i) Het streven naar
de beste service tegen de beste prijs; (ii) Het creëren van toegevoegde waarde voor
zijn klanten, tussenpersonen, medewerkers en coöperatoren; (iii) Maatschappelijke
verantwoordelijkheid; en (iv) Solidariteit en wederzijdse hulp door de ontwikkeling van
haar verzekeringsactiviteiten.

Website: www.pv.be
Contactpersoon: Marnic Speltdoorn
E-mailadres: marnic.speltdoorn@pv.be

Passwerk cvba-so
Missie:
Passwerk zet de kwaliteiten van mensen met een autismspectrum-stoornis (ASS) met een
normale begaafdheid in voor het testen van software en andere opdrachten binnen ICT.
We vertrekken vanuit de individuele capaciteiten van onze medewerkers in combinatie met
een uitgebreid begeleidings- en opleidingstraject. Daardoor krijgen mensen met ASS de
mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. ICT-bedrijven worden
tegelijkertijd gesensibiliseerd over ASS en de samenwerking met social-profit organisaties
helpt hen spin-offs te ontwikkelen bv. rond waardengedreven ondernemerschap. We
kozen voor het cvba-so statuut, omwille het betere evenwicht tussen sociaal en
economische doelstellingen, het belang van transparantie en duurzaamheid binnen
Passwerk en om een zo breed mogelijk draagvlak voor de organisatie te creëren.

Website: http://www.passwerk.be/nl
Contactpersoon: Dirk Rombaut
E-mailadres: dirk@passwerk.be

Q-Bus cvba
Missie:
Als coöperatief boekhoudkantoor willen we alle organisaties, bedrijven en
zelfstandigen die duurzaam ondernemen en oog hebben voor People, Planet en Profit
op boekhoudkundig en fiscaal vlak deskundig begeleiden. Deze missie trachten we te
vertalen door ons enkel te richten naar MeMO-bedrijven, artistieke wereld, sociale
economie en vzw’s. Zelf werken we daarbij met een vlakke organisatiestructuur. Qbus is een van de weinige coöperatieve boekhoudkantoren in België, met 12
medewerkers en 2 kantoren (Antwerpen en Gent).

Website: www.q-bus.be
Contactpersoon: Marc Bosschaert
E-mailadres: marc.bosschaert@q-bus.be

SoCrowd cvba-so
Missie:
SoCrowd cvba-so is het eerste sociaal crowdfundingplatform in Vlaanderen. Een
innovatief en creatief financieringsinstrument voor organisaties met een
maatschappelijke meerwaarde. Bij Socrowd vinden we dat geld moet vloeien naar
organisaties die een positieve impact hebben op onze samenleving. Niet naar
organisaties die enkel het hoogste financieel rendement kunnen bieden.
Zij kunnen via ons hun netwerk betrekken bij investeringen. Voor elke euro dat ze bij
hun netwerk kunnen verzamelen doen wij er 2 euro bij in de vorm van een renteloze
lening. SoCrowd is dus een kredietverlenende coöperatie die rentevrij leningen geeft.

Website: www.socrowd.be
Contactpersoon: Tom Alleman
E-mailadres: tom@socrwod.be

Stadsboerderij Kortrijk cvba
Missie:
Stadsboerderij Kortrijk verbindt boer en burger, stad en platteland door een faire
afzetmarkt te creëren voor regionale biologische landbouwproductie, in combinatie
met producten uit duurzame en sociaal-rechtvaardige initiatieven.
De Stadsboerderij kiest voor de “korte keten” en brengt producten uit de regionale
biologische landbouwproductie naar de stad. Stadsboerderij Kortrijk is een
coöperatieve alliantie van burgers, producenten en middenveld-organisaties. We zijn
dus een coöperatie, een CVBA.

Website: www.stadsboerderij.coop
Contactpersoon: Vanya Verschoore
E-mailadres: vanya@stadsboerderij.coop

Tapazz cvba
Missie:
Bij Tapazz bouwen we samen aan een duurzame mobiliteit & samenleving. Tapazz
biedt een online platform aan waar je gemakkelijk je auto kan delen met andere
mensen. Door onze wagens te delen, hebben we minder wagens nodig om meer
mensen te bedienen. Als verhuurder biedt Tapazz jou de mogelijkheid om aan hun
missie bij te dragen en je wagen beter in te zetten met alle sociale, ecologische en
financiële voordelen van dien. Tapazz gelooft in samenwerking en co-creatie tussen
talenten die op elkaar kunnen bouwen/vertrouwen en durven de handen in elkaar te
slaan voor een betere maatschappij. Een bedrijf met een duidelijke missie, een
transparante structuur en een heleboel kleine aandeelhouders die samen beslissen.

Website: www.tapazz.com
Contactpersoon: Maarten Kooiman
E-mailadres: maarten@tapazz.com

Tintelijn cvba
Missie:
Tintelijn is een pionier op het vlak van natuurverven en andere bouwbiologische
materialen zoals leem, linoleum en hout. We staan al meer dan 20 jaar bekend in
Gent en omstreken als het natuurlijkste schilders- en afwerkingsbedrijf. We voeren
werken uit bij klanten in Oost- en West-Vlaanderen. Tintelijn is een schilders- en
afwerkingsbedrijf.
Tintelijn is een schilderswinkel. Als Gents én coöperatief bedrijf engageren we ons
in: lokaal werken en beperkte verplaatsingen, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, respect voor mens en milieu, professioneel advies, vakmanschap en
zin voor schoonheid, en open communicatie en lange termijn relaties.

Website: www.tintelijn.be
Contactpersoon: Jan Van de Gracht
E-mailadres: jan@tintelijn.be

Veiling Hoogstraten cvba
Missie:
Veiling Hoogstraten streeft naar het realiseren van een optimale marktprijs voor de
door haar leden aangeleverde producten. Ze doet dit door te focussen op de
thema's: kwaliteit, dienstverlening, innovatie en duurzaamheid.

Website: www.veilinghoogstraten.be
Contactpersoon: Gaston Opdekamp
E-mailadres: gaston.opdekamp@veilinghoogstraten.be

Volterra cvba
Missie:
Volterra is een coöperatieve vennootschap die in het Meetjesland duurzame
energie mee wil ontwikkelen. Wij willen onze energie lokaal, proper, betaalbaar
en onafhankelijk van grote producenten. Volterra is lid van REScoop.be vzw - de
federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare
energie in België.

Website: www.volterra.be
Contactpersoon: Marc De Vos
E-mailadres: marc@volterra.be

Werk met Zin cvba-so
Missie:
Werk met Zin is een coöperatieve vennootschap van coaches en trainers.
We bieden loopbaanbegeleiding, teamcoaching, organisatiecoaching en training op
maat. Als erkend loopbaancentrum helpen wij jou op een creatieve en professionele
wijze bij je volgende stap in jouw loopbaan.

Website: www.werkmetzin.be
Contactpersoon: Marieke Genard
E-mailadres: marieke@werkmetzin.be

Meer informatie
http://www.coopkracht.org
http://www.icakompas.be
http://Twitter.com/coopkrachtorg
http://www.facebook.com/coopkracht.org
info@coopkracht.org

