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Hoe vertalen de Belgische coöperaties de ICA-principes in de 
praktijk?  

 
Casus: Mr. Manchette cv (Growing Beans) 
 

Beschrijving: 
 
Growing Beans is de bedrijfsnaam achter het merk Mr. Manchette waarmee we mannenhemden op 
de markt brengen. Liefde en respect voor mens en milieu zitten niet alleen verweven in onze 
collectie, maar vormt tevens de rode draad doorheen ons hele beleid.  
Met Mr. Manchette willen we mensen op ongedwongen wijze laten opstaan voor eerlijke en 
ecologische mode. We doen dit door premium mannenhemden op de markt te brengen met zowel in 
de modellen als in de prints een vleugje originaliteit. We werken hoofdzakelijk met biokatoenen 
stoffen (of tencel) en garanderen een eerlijke productie in Portugal. Iedere collectie trachten we een 
extra stap te zetten naar nog duurzamere hemden. Zo hebben we de plastic verpakking van de 
hemden reeds vervangen door papieren banden gemaakt van stofresten van de productie, de 
polyester labels uit China door biokatoenen labels uit Nederland en de polyester knopen door de 
natuurlijke corozoknopen (van de tagua-noot). 
 
Door onze hemden te verkopen via ‘conventionele’ kledingwinkels kunnen we zowel voor de 
winkeleigenaars als voor de consumenten de drempel om ecologisch en eerlijk te kopen zoveel 
mogelijk wegnemen. Wij geloven dat we via deze weg meer mensen kunnen overtuigen om de stap 
te zetten naar eerlijke en ecologische kledij. Daar liggen de hemden tussen conventionele hemden 
zoals R2 Amsterdam, Thomas Bradley en dergelijke wat het gemakkelijker maakt om voor een eerlijk 
en ecologisch hemd te kiezen.  
 
We kiezen nu voor een coöperatieve vennootschap om onze missie kracht bij te zetten en omdat we 
geloven in de kracht van samenwerking. We zijn niet alleen pionier in de verkoop van ecologische, 
eerlijke hemden via de conventionele retail, maar zullen ook het eerste Belgische modebedrijf zijn 
dat een coöperatieve structuur heeft.  
We hebben 5 volgende categorieën uitgewerkt die naast de maatschappelijke impact ook elk hun 
eigen voordelen krijgen:  

• A: oprichtende vennoten 

• B: particulieren 

• C: professionele winkels 

• D: leveranciers, kenniscentra, … 

• E: investeerders 
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Hoe vertaalt Mr. Manchette de ICA-principes in de praktijk.  
 

Growing Beans   schrijft zich in de coöperatieve waarden zelfredzaamheid, 
verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit in. Respect en 
liefde voor mens en milieu zit niet alleen verweven in de kleding maar ook in het beleid van 
Growing Beans.  Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk 
van volgende principes. 
An Boone 
 
Vrijwillig en open lidmaatschap 
Growing Beans staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze discriminatie - 
voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 7.2 voldoen en 
haar missie, visie en waarden onderschrijven. 
 
Democratische controle door haar aandeelhouders. 
Geen enkele aandeelhouder kan op grond van artikel 32 de meerderheid op de algemene 
vergadering, noch binnen het bestuursorgaan verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. 
Growing Beans hanteert het principe “1 mens = 1 stem” 
 
Economische participatie door de leden 
Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met Growing Beans : we streven ernaar om  onze 
aandeelhouders te sensibiliseren om (onze)  Fair Fashionproducten te gebruiken, en omgekeerd 
promoten we het aandeelhouderschap bij alle betrokkenen. 
 
Autonomie en onafhankelijkheid  
Growing Beans   is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen worden 
door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, 
inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de 
democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. 
Geen enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de besluitvorming. 
 
Informatieverstrekking over de coöperatieve principes 
Growing Beans  brengt jaarlijks een verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk 
brengt. Tevens wordt het coöperatieve karakter van de vennootschap via de gangbare 
communicatiekanalen zoals onze nieuwsbrieven, website, Facebook en Instagram verspreid. 
 
Samenwerking tussen coöperaties 
Bij het aangaan van commerciële relaties geeft Growing Beans de voorkeur aan coöperatieve 
partners. Tevens heeft ze het voornemen om de coöperatieve beweging te versterken 
via  samenwerking met lokale, nationale, en internationale structuren. 
 
Aandacht voor de gemeenschap 
Growing Beans  werkt  aan een duurzame economische, maatschappelijk en/of ecologische 
ontwikkeling van de lokale  gemeenschap waarin ze actief is o.a. door de unieke band met haar 
aandeelhouders maar streeft via haar activiteiten ook naar een respectvolle, eerlijke handelsrelaties. 
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