
Meer informatie over Coopkracht, onze 
werking en onze projecten vind je op onze 
website: www.coopkracht.org

Coopkracht
Posthoflei 3 bus 3

2600 Berchem
tel. 03 294 16 70

 info@coopkracht.org
overlegplatform voor 

mens- en milieuvriendelijke 
coöperaties 

Blijf automatisch op de hoogte via onze 
elektronische nieuwsbrief en abonneer je 
vandaag nog via info@coopkracht.org

• Organisatie van het jaarlijkse 
coöperatief evenement

• Themabijeenkomsten en 
intervisiereeksen

• Coopkranten, discussionpapers en 
case-studies

• De laatste trends en nieuws 
opvolgen en verspreiden via onze 
nieuwsbrief en website

• Coöperatief ondernemen onder de 
media-aandacht brengen 

• En veel meer

Onze activiteiten Contacteer ons

www.coopkracht.org

Coopkracht



Coopkracht is het platform dat alle 
Vlaamse bedrijven en organisaties verenigt 
die mens- en milieuvriendelijk coöperatief 
ondernemerschap in de praktijk brengen. 

• Kennis delen en ontwikkelen: 
coöperatieve bedrijven praktisch en 
virtueel samenbrengen om ervaringen 
uit te wisselen en mekaar te versterken, 
onderlinge samenwerking stimuleren en 
te werken rond visievorming.

• Beleid beïnvloeden: 
de gesprekspartner zijn voor overheden 
en beleidsvoorstellen formuleren ten 
gunste van coöperatieve bedrijven.

• Sensibiliseren: 
de waardengedreven coöperatieve 
bedrijven extern profileren naar beleid, 
onderwijs, pers, institutionele relaties.

Coopkracht kan veel voor jou als (potentiële) 
coöperatieve ondernemer betekenen. 
Onze kracht bestaat erin om kennis en ervaring 
van talrijke coöperaties te delen, met jou en 
anderen.

Coopkracht is een netwerkorganisatie en onze 
activiteiten worden bepaald door drie doel-
stellingen.

Onze visie is: “Coöperatief leven en 
werken wakker en zichtbaar maken in 
Vlaanderen”.

Want wij geloven dat het coöperatieve 
gedachtegoed en de coöperatieve economie 
enkel kan groeien en een reële invloed kan 
uitoefenen op het economisch en 
maatschappelijk gebeuren als de nieuwe en 
bestaande waardengedreven coöperatieve 
vennootschappen mekaar vinden en met elkaar 
op een bevruchtende manier samenwerken.

Wij werden in 2009 erkend door de Nationale 
Raad voor Coöperaties.

Uw lidmaatschap is ons veel waard. 

Omdat we dit voor ‘ons’ doen: voor jouw bedrijf 
en het hunne en het mijne. 
Samen willen we zichtbaar maken dat 
coöperatief werken een kracht is die meer 
aandacht en ondersteuning verdient. En dat we 
veel van elkaar te leren hebben, om coöperaties 
te verbeteren. Daar hebben we allemaal belang 
bij. Onze deur staat open voor iedereen die deel 
uitmaakt van een waardegedreven coöperatief 
bedrijf of gelijkgestemde organisatie. 

Voor meer informatie over wat Coopkracht 
voor jou kan betekenen en over onze 
lidmaatschapsvoordelen kijk op: 
www.coopkracht.org/ledenwerking

Wie zijn wij? Wat doen wij? Voor wie?


