
 
 
Toelichting Innemen van Standpunten  
door Coopkracht 

1 
 

 

1. Inleiding 
 

Een van de doelstellingen van Coopkracht is beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Coopkracht 
wil de gesprekspartner voor overheden zijn en formuleert beleidsvoorstellen ten gunste van 
coöperaties.  

Hiervoor moet Coopkracht standpunten over coöperatief ondernemen kunnen innemen naar het 
brede publiek, bij extern overleg en in adviesraden. Zo hopen we sterker te kunnen wegen op het 
beleid en gezamenlijke visies uit te kunnen dragen. 

Hieronder wordt de procedure beschreven om tot een standpunt te komen. Omdat we soms snel 
moeten kunnen reageren door de actualiteit en om resultaten te behalen, wordt een onderscheid 
gemaakt tussen standpunten innemen op korte termijn en op langere termijn. De gedragenheid en 
betrokkenheid van onze achterban bij het innemen van de standpunten vinden we zeer belangrijk. 
De procedures zijn dan ook opgesteld om dit te kunnen waarborgen. 

 

2. Procedure standpuntenbepaling 
 

1. Initiatief: Elk lid van Coopkracht, de voorzitter, de coördinator, en elk lid van het Bureau kan het 
initiatief nemen om een aanvraag in te dienen voor de formulering van een standpunt. 
 

2. Aanvraag indienen: De aanvraag tot standpuntenbepaling kan op elk moment van het jaar 
schriftelijk worden ingediend. Het sturen van een e-mail naar Coopkracht is voldoende. In de e-
mail schetst de aanvrager de noodzaak tot standpuntenformulering, de context en het debat 
rond het in te nemen de standpunt. De aanvrager formuleert ook een concept-standpunt. 
 

3. Standpuntenbepaling op korte termijn: Indien het noodzakelijk lijkt om een standpunt in te 
nemen op zeer korte termijn (om bv. in te kunnen spelen op de actualiteit, of om resultaten te 
behalen) wordt de aanvraag en het concept-standpunt schriftelijk per e-mail aan alle leden van 
het Bureau voorgelegd. Binnen maximaal 2 dagen wordt van de Bureauleden verwacht 
opmerkingen, aanvullingen, vragen en bedenkingen te uiten en neemt het Bureau een beslissing 
discretionair met motivering over het innemen van een standpunt en met 2/3 van de stemmen. 
 

4. Standpuntenbepaling op langere termijn: De aanvraag wordt door het Bureau op de 
eerstvolgende vergadering besproken. Het Bureau kan beslissen of verder onderzoek al dan niet 
noodzakelijk is. Indien dit wenselijk is, tekent het Bureau een actieplan uit om tot een concept-
standpunt te komen. Indien het Bureau het nuttig acht, kan het concept-standpunt voorgesteld 
worden op de Algemene Ledenvergadering. Het Bureau beslist vervolgens discretionair met 
motivering en met 2/3 van de stemmen over het innemen van een standpunt.  

 
5. Bekendmaking standpunt: Het Bureau maakt alle standpunten bekend aan de leden van 

Coopkracht (bv. in de Coopkracht-nieuwsbrief of de website). 
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6. Feedback door leden: Coopkracht-leden hebben de mogelijkheid om hun feedback te geven over 

de standpunten die Coopkracht wil innemen. 
 

7. Standpunten-register: Op de zetel van de vereniging wordt een overzicht met alle standpunten 
bijgehouden waarin het Bureau ook de beslissingen tot het innemen van standpunten 
registreert. 

 
 

 


