
DEEL 4: KUNNEN COÖPERATIES DE WERELD REDDEN?

SCHRIJF JE EIGEN SCENARIO

Schrijf over wat je raakt. Dat credo valt meteen op 
als je de website xenarjo. be bezoekt. Hoewel de 

site nog maar enkele maanden bestaat, zijn er toch al 
vaste bezoekers die af en toe een ‘xenarjo’ posten: een 
idee of ervaring waar anderen op kunnen reageren.  
Zo vindt een zekere Kevin G. dat de pers te ver is 
gegaan in haar berichtgeving over de busramp in 
Zwitserland: live begrafenissen uitzenden is volgens 

hem ‘lijkenpikkerij’. Jeannine G. vindt het dan weer 
discriminerend dat je op café niet meer mag roken. 
Het zijn thema’s die leven bij mensen en Xenarjo wil 
die mensen samenbrengen, vertelt bezieler Nathalie 
Bekx. “Het is een sociaal netwerk waar mensen met 
elkaar in interactie kunnen gaan. Maar je kan het niet 
vergelijken met Facebook of Twitter. Hier draait het 
niet om vluchtige contacten, maar om inhoud. 
Verhalen, dingen die je raken en waarover je met 
anderen wil praten. Kleine, dagelijkse thema’s, geen 
wereldpolitieke kwesties.”

Xenarjo wil iedereen aanspreken, ook mensen die 
meer voeling hebben met oude media. “Daarom 
geven we ook een maandelijkse Xenarjo-krant uit,  
die wordt verdeeld via De Standaard. Die draait  
telkens rond een bepaald thema, zoals gezond leven 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met  
al die middelen willen we mensen bereiken, hen 
samenbrengen – ook in het echte leven – en lokale 
ontmoetingen organiseren. De boodschap is duidelijk: 
niemand wordt uitgesloten. Iedereen heeft recht op 
een mooi levensscenario. Daarom verspreiden we 
onze informatie zo ruim mogelijk.”

COMMUNITY’S MET SOCIAAL ENGAGEMENT
Xenarjo wil meer zijn dan zomaar een sociaal net- 
werk. Er schuilt ook een sociaal engagement achter: 
inspiratie voor een gezond en zinvol leven, voor 
iedereen. Dat ontdek je al snel als je doorklikt naar de 
verschillende community’s: virtuele gemeenschappen 
voor mensen met dezelfde interesses. Zo is er 
123feelfree, een netwerk dat draait om gezond leven. 
“Veel mensen zijn bezorgd over hun levensstijl, maar 
ze denken dat je veel geld en tijd nodig hebt om een 
gezond leven te leiden. Dat willen wij ontkrachten. 
Gezond leven is eenvoudig, je hebt heus geen duur 
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fitnessabonnement nodig. En er bestaat geen ‘slechte’ 
voeding, er zijn alleen slechte eetgewoontes. Je mag 
niet vergeten dat de overgrote meerderheid van de 
mensen geen hoger diploma heeft. Voor hen zijn al die 
praatjes over voedingswaarden en calorieën vaak 
complex. Daarom gebruiken we in deze community 
energieniveaus: magere yoghurt krijgt niveau één, 
lasagne niveau drie. Hetzelfde geldt voor bewegings-
oefeningen: stofzuigen staat op niveau één, touwtje-
springen op niveau drie.”
Een andere community is Go51, gericht op actieve 
50-plussers. “Die worden te vaak genegeerd. Veel 
organisaties en bedrijven weten niet wat ze voor hen 
kunnen doen, omdat het een nieuwe groep is. Vroeger 
waren 50-plussers oud en ‘afgedankt’, nu zijn het 
mensen die in een totaal nieuwe, actieve levensfase 
zijn beland. De maatschappij verwacht veel van hen 
– iedereen moet langer werken – maar ze geeft weinig 
aandacht terug. Jonge mensen tussen 18 en 44 krijgen 
veel activiteiten voor een zinvol leven aangereikt: 
iedereen concentreert zich op die doelgroep. Maar wij 
willen jong én oud aanspreken. Zo bieden we bijvoor-
beeld reisinspiratie, onder meer met de Vlaanderen 
Vakantiecheque.”
Binnenkort komt er een nieuwe onlinecommunity bij,  
speciaal voor mantelzorgers. “Er zijn meer dan 200.000  
mantelzorgers in Vlaanderen en dat aantal zal toe- 
nemen. Een op vier Vlaamse jongeren zegt dat ze later 
zelf de zorg voor hun ouder of partner willen opnemen.  
Het is dus een groep die voldoende aandacht verdient. 
En af en toe ook een schouderklopje. Die mensen leven 
vaak geïsoleerd en zitten lange uren achter hun 
computer. Een virtuele community is voor hen dus 
ideaal. Daar kunnen ze tips en verhalen uitwisselen.”

APP VOOR EEN GEZOND LEVEN
En er is – zoals het een modern bedrijf tegenwoordig 
betaamt – ook een app: een toepassing voor smart-
phone en computer. “De Fooddler-app past in de 
123feelfree-community, die helemaal draait rond 
gezonde voeding. Met die app kan je barcodes van 
voedingswaren scannen. Je ziet meteen tot welk 
energieniveau ze behoren, maar ook hoeveel suiker, 
vet, zout, vezels en cholesterol ze bevatten. Op dit 
moment werkt dat nog niet voor alle producten, 
omdat de digitale database in opbouw is. Die tekortko-
ming zal verdwijnen, want er is een nieuwe Europese 
regel die zegt dat alle voedingsfabrikanten hun 
nutritionele info digitaal moeten prijsgeven in 2014. 
Met onze app kan je die complexe informatie zien en 
begrijpen. Bovendien krijg je een link naar recepten en 
bijhorende beweegtips. Als je tomaat en mozzarella 
eet, kan je dat bijvoorbeeld compenseren door tien 
minuutjes te ravotten met je kinderen. Zo wil Xenarjo 
mensen inspireren tot gezond eten en bewegen. We 
hebben hiervoor trouwens een uitvindersoctrooi 
gekregen, wat onze impact aanzienlijk zal verhogen.”

Xenarjo is een coöperatie, een samenwerking tussen 
verschillende bedrijven en organisaties. Die zijn divers. 
De onderneming is opgericht door het trendonder-
zoeksbureau Bexpertise, maar intussen zijn er grote 
spelers bij gekomen, zoals KBC, Colruyt Group, 
Boerenbond, Intersoc, Joker en Davidsfonds Cultuurrei-
zen. Voor hen is Xenarjo een leeromgeving, legt Bekx 
uit. “Zij willen vertrouwd raken met sociale media en 
hun doelgroepen beter leren kennen. Als je op je eentje 
wil experimenteren, dan betaal je je blauw. Dankzij de  
coöperatieve formule draagt iedereen een steentje bij. 
Er wordt geen winst uitgekeerd, maar we zijn wel 
zelfbedruipend. De vennoten bepalen mee de strategie 
van Xenarjo, en verder zijn er ook aandeelhouders die 
zorgen voor kennis. Er zijn verenigingen en partners 
die deelnemen en op termijn zullen ook burgers in dit 
project kunnen stappen.  
Ook organisaties uit  
de zorgsector zijn  
welkom bij Xenarjo.”

�  www.xenarjo.be - info@xenarjo.be

�  Volg ons op op facebook.com/weliswaar
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“MANTELZORGERS LEVEN VAAK GEÏSOLEERD, EEN VIRTUELE
COMMUNITY IS IDEAAL VOOR HEN.” 

Nathalie Bekx, Bexpertise: “Voor onze aandeelhouders is Xenarjo  
een leeromgeving. Ze raken er vertrouwd met sociale media.”




