Activiteitenverslag

2016

Drijfveer
Een samenleving die zichzelf overtreft, waar de koek ‘anders gebakken’ wordt
vóór hij ‘anders verdeeld’ wordt. Een maatschappij waar iedereen terecht kan
bij coöperaties. In alle mogelijke sectoren.
Een wereld waarin participatie en dienend leiderschap maken dat mensen samen ergens geraken waar ze nooit hadden van durven dromen. Een wereld
waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling hand in hand gaan.
Dat is wat ons drijft.
Daar is onze actie op gericht: om mensen te verbinden, te inspireren en te helpen naar een nieuwe coöperatief bewustzijn van waardegedreven ICA-ondernemerschap.

Globale doelstellingen
1.
2.
3.

We brengen coöperaties praktisch en virtueel samen om kennis en ervaringen uit te wisselen en mekaar te versterken, onderlinge samenwerking te
stimuleren en te werken rond visievorming.
We profileren waardengedreven coöperatieve bedrijven naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties in Vlaanderen.
We zijn gesprekspartner voor overheden en formuleren beleidsvoorstellen
ten gunste van coöperatieve bedrijven.

Relatiewaarden
Samenwerkend, Toekomstgericht, Globaal Perspectief, Ongebonden

Krachtlijn
Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen

Interne werking 2016
Personeel

0,65
VTE

Coopkracht is een groeiende ledenorganisatie.
In 2016 telden we 73 leden
uit zeer uiteenlopende sectoren en waarvan
iets minder dan de helft startende coöperaties zijn.
De dagelijkse coördinatie van Coopkracht
was in handen van Ines Rothmann.
De aansturing gebeurde door het Coopkrachtbureau bestaande uit 9 leden en 1 observerend lid.

Leden

73
leden

Bureau

91
+

bureauleden

Rudi Bollen - Bollen Advocaten
Lieve Jacobs - Cera cvba
Steven Pauwels - Choco cvba
Marc Standaert - Coop Apotheken
Jim Williame - Ecopower cvba
Bob Docx
Joris Rossie - Febecoop Adviesbureau vzw
Jos Motmans - Motmans Management & Advies
Wim Trommelmans - Magelaan cvba
Marc Bosschaert - Q-bus cvba (observerend lid)

Activiteiten 2016
Onze doelstellingen vertalen zich in 4 activiteitenpijlers.
Coopkracht is in de eerste plaats een netwerkorganisatie.
Netwerking, kennis delen & ontwikkelen en profilering staan centraal in onze werking.
We vertegenwoordigen de coöperaties naar het beleid op vraag en eigen initiatief.

Netwerking

13
events

9

nieuwsbrieven

19
extra
mailings

96
(re)tweets

Kennis delen en ontwikkelen
•
•
•
•

Jaarthema #coops4commons
Kennisinstrumenten rond ICA-principes en duurzaamheid
Onderzoek vraag en aanbod hoger onderwijs coöperatief ondernemen in Vlaanderen
Jongerenplatform Youth4Coop

Profilering

22
Casussen

9

Instrumenten
voor starters

4

Portaalsites

6
Films

Beleidsbeïnvloeding
• 6 vertegenwoordigingen
• Regelmatig onderhoud met beleidsmakers op federaal en Vlaams niveau

Bereik

Contact

507
48.005
1992
296
418
1

Deelnemers aan netwerkevents
Unieke bezoekers aan 4 portaalsites
Ontvangers van de nieuwsbrief en mailings
Likes of Facebook
Volgers op Twitter
vermelding op televisie

www.coopkracht.org
www.cooperatiefvlaanderen.be
www.icakompas.be
www.youth4coop.be
coopkracht.org
Youth4Coop
Coopkrachtorg
info@coopkracht.org
Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem

