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Van de redactie
Coöperaties zijn van alle tijden, dus ook voor morgen!
Vaak maakt men het onderscheid tussen de gevestigde – of zelfs oude – en de nieuwe coöperaties.
Deze laatste zijn het resultaat van een nieuw coöperatief reveil en
werken in nieuwe(re) sectoren zoals communicatie, kunst en zorg.
De gevestigde coöperaties hebben gewoonlijk meer leden, kunnen
bogen op een rijke geschiedenis en zijn actief in meer klassieke
diensten- en handelsactiviteiten.
Wat gevestigde en nieuwe coöperaties gemeenschappelijk
hebben, is echter belangrijker dan hun verschillen. De coöperatieve
ondernemingsvorm is namelijk gebaseerd op een aantal universele
principes. Maar deze zijn ook voldoende ruim en ﬂexibel om werkbaar
te zijn in erg uiteenlopende socio-economische contexten. Gisteren,
vandaag en morgen.
“Coöperatie tussen coöperaties” is een van de zeven principes van de International Cooperative
Alliance. Hoewel veel coöperaties al actief netwerken en goede praktijken delen met andere
bedrijven, kan het zeker beter. De Nationale Raad voor de Coöperatie wil hier in 2012 aan
werken. Het feit dat dit jaar door de Verenigde Naties uitgeroepen is tot het ‘Internationaal
Jaar van de Coöperaties’, is een unieke gelegenheid voor kennis- en ervaringsuitwisseling.
Groot of klein, oud of nieuw, eerder traditioneel of ronduit innovatief: iedereen kan boeiende
inzichten en visies aanbrengen en gebruiken.
Essentieel is hierbij de toekomstgerichtheid met focus op de belangen van de leden en de
andere stakeholders. Zo staat elke coöperatie sterk voor de uitdagingen van morgen.

Met coöperatieve groeten,
Matthieu Vanhove
Voorzitter
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Actualiteit
2012- Gebruik het logo om het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ te promoten!
In onze laatste nieuwsbrief stelden wij u het logo voor dat de
Verenigde Naties ontwierpen om het ‘Internationaal Jaar van
de Coöperaties’ te promoten. Een logo waarvan het gebruik aan
een aantal strikte voorwaarden is onderworpen.
De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) heeft de
toestemming van de Verenigde Naties gekregen om dit logo te gebruiken, zij het onder
bepaalde voorwaarden.
Dat is goed nieuws voor de erkende coöperaties!
Omdat de NRC dienst doet als nationaal comité, kunt u zich voortaan rechtstreeks tot zijn
secretariaat wenden om op uw beurt het recht om dit logo te gebruiken aan te vragen.
Nadat uw aanvraag onderzocht werd, krijgt u de vraag om een aansprakelijkheidsontheﬃng
ten aanzien van de Verenigde Naties en de NRC in te vullen, aangezien elke organisatie
aansprakelijk blijft voor het gebruik (lees: misbruik) van het logo en de organisatie van haar
evenementen.
Dit document is beschikbaar op de website http://belgium.2012.coop
De NRC stelt dezelfde website voor als klankbord voor uw geplande activiteiten in het raam
van het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’. Vergeet niet uw formulier met nuttige
inlichtingen over uw evenementen tijdig in te vullen.
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Voor meer info : http://belgium.2012.coop

Cursiefje
Nuttig of waardevol?
Onlangs gingen er in Vlaanderen stemmen op met de volgende redenering: Mensen die een
minder nuttige studierichting kiezen en een diploma behalen waar de markt niet meteen op zit te
wachten, zouden anders behandeld moeten worden in de sociale zekerheid.
“Filosofen, psychologen, agogen, archeologen, ... moeten zich vroeg of laat toch omscholen.
En daar moet de samenleving niet voor opdraaien”, zo klinkt het. “Dus moeten die studies
ontmoedigd worden. Bijvoorbeeld met een lagere werkloosheidsvergoeding.”
Een redenering waar je voor of tegen kunt zijn.
Je kunt er ook vanuit gaan dat al wie met liefde en overtuiging een studie aanvat, later vanuit
diezelfde bewogenheid een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Ook al is dat niet van
achter de tekentafel van een ingenieur of via de computer van de informaticus.
Komt het niet daarop neer, bij een studiekeuze? Bij een levenskeuze? Niet elke keuze moet
gedreven worden door onmiddellijk of louter ﬁnancieel nut. En laat dat nu net de reden zijn
waarom ook coöperaties ontstaan. Om te ondernemen inderdaad – maar tegelijk ook om
een bijdrage te leveren aan de samenleving. Een economische bijdrage, jawel, maar ook een
bijdrage die door waarden geschraagd is.
Relinde Baeten

Portret
Inclusie Invest, veilig investeren met respect.

Veilig investeren met respect!

Er staan in Vlaanderen meer dan 5000 mensen met een
handicap op een wachtlijst voor woonopvang of dagopvang.
Om deze mensen te kunnen helpen moeten er aangepaste
gebouwen opgericht worden. Daarnaast zijn heel veel
bestaande gebouwen in de sector stilaan verouderd.

Mensen met een handicap beschikken doorgaans slechts over een beperkt (vervangings)
inkomen. De woningen en gebouwen waarin zij terechtkomen, moeten bijgevolg niet alleen
aangepast, maar ook betaalbaar zijn.

 Een nieuw en uniek project!
 Zeer veilige belegging
 Een duidelijk en zinvol sociaal doel
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Omdat de overheid (via bouwsubsidies) en de sociale huisvestingsmaatschappijen niet alleen
aan de grote vraag kunnen voldoen, is recent de cvba-so Inclusie Invest opgericht. Inclusie
Invest bundelt zorgverlenende organisaties, bedrijven, overheden en particulieren (met en
zonder handicap). Door de verkoop van aandelen wordt een kapitaal bijeengebracht dat wordt
geïnvesteerd in aangepaste gebouwen. Deze gebouwen worden verhuurd aan mensen met
een handicap aan een prijs die voor hen betaalbaar is.
Inclusie Invest is dus een vastgoedmaatschappij voor een speciﬁeke doelgroep en met een
beperkt rendement voor de aandeelhouders omwille van de betaalbare huurprijzen.
Investeren in Inclusie Invest is een vorm van ethisch beleggen. Inclusie Invest is een open
coöperatie die zich richt tot iedereen die geraakt is door de problematiek van mensen met een
beperking. In de eerstvolgende jaren zal Inclusie Invest in elke Vlaamse provincie minstens één
project van een twintigtal aangepaste woningen realiseren. Maar hopelijk worden het er veel
meer indien er voldoende mensen bereid gevonden worden om een deel van hun ﬁnanciële
reserve in Inclusie Invest te beleggen. Instappen kan vanaf 2000 euro, de prijs van één aandeel.
Uitstappen kan ten vroegste vanaf 2015, omdat pas dan de eerste huuropbrengsten zullen
ontvangen worden. Er wordt gestreefd naar een dividendrendement dat vergelijkbaar is met
dat van een klassiek spaarboekje.
Meer info en de prospectus vind je op de website www.inclusieinvest.be

Spot On
Zij waren al erkend in de jaren 50.
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De Nationale Raad voor de Coöperatie snuisterde in zijn archieven en stelde vast dat heel wat
ﬂorerende coöperaties al sinds de jaren 50 erkend zijn. Onder hen: de apotheekcoöperaties.
In een driedelige reeks zetten we ze in de schijnwerpers aan
de hand van drie invalshoeken:
Hoe was het toen?
Mijlpalen en hindernissen tussen 1960 en 2011
Coöperatief op weg naar 2050
In dit nummer: de pioniersjaren.
Onder de coöperaties die al sinds eind jaren ‘50 erkend zijn door de Nationale Raad voor de
Coöperatie vind je heel wat groeperingen van coöperatieve apotheken zoals Multipharma en
EPC. Dit is geen toeval. De oudste coöperaties werden opgericht om basisbehoeften te lenigen
omdat de vrije markt daarin destijds schromelijk tekortschoot. “Samenwerking brengt
welstand en welstand verheft.” Zo luidde een van de slogans van de coöperatieve beweging
in een periode (lees: de vorige eeuwwisseling) waarin behoorlijke levensomstandigheden voor
een groot deel van de bevolking allesbehalve vanzelfsprekend waren. Tegemoetkomen aan de
meest elementaire materiële noden: voldoende voeding, kolen om de winter door te komen,
fatsoenlijke kleding, toegang tot de gezondheidszorgen … was voor de arbeidersbeweging
een absolute voorwaarde voor een menswaardig bestaan. De bakkerijen met hun goedkope
en gezonde brood, de kruidenierswinkels, de kolenmagazijnen en de apotheken kwamen
tegemoet aan die basisbehoeften. De socialistische arbeidersbeweging beet de spits af, na
enkele jaren gevolgd door de collega’s van de christelijke zuil.
Tegelijk zorgde dit snel groeiende en uiterst succesvolle economische netwerk voor de
ﬁnanciële basis waarop de toenmalige politieke, syndicale en culturele organisaties steunden.
Maar ook de consument kreeg in het businessmodel een centrale plaats dankzij het principe
van de coöperatieve restorno: een vorm van winstdeling waarbij de uitkering in verhouding
staat tot de transacties van de verbruiker met zijn coöperatie. Een doorn in het oog van de
privéapothekers die via de Orde van Apothekers regelmatig hun coöperatieve collega’s onder
vuur namen. Die reageerden prompt op de meest coöperatieve wijze: door de handen in
elkaar te slaan en de Vereniging der coöperatieve apotheken van België op te richten. In 1946
werd een akkoord gesloten tussen de socialistische en neutrale coöperaties. Enkele jaren later
zouden de christelijke apotheken de rangen vervoegen. In tegenstelling tot hun collega’s in
andere sectoren waren de coöperatieve apotheken klaar om hun plaats in het naoorlogse
België te consolideren. Maar dit is voor onze volgende aﬂevering.
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Oproep aan onze lezers
Promoot het coöperatieve model door deze nieuwsbrief met andere lezers te delen! Geef hem
door aan uw vrienden, collega’s, klanten, … en vraag hen om zich in te schrijven.
Dit kan bij claudio.valentino@economie.fgov.be
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De Nationale Raad voor de Coöperatie
Naast de juridische rechtsvorm is de coöperatieve vennootschap het instrument voor een
economie met een menselijk gezicht. Om deze idee te verdedigen werd in 1955 de Nationale
Raad voor de Coöperatie opgericht. Doel: de coöperatieve idee verspreiden en het coöperatief
ideaal in stand houden. De NRC verenigt meer dan 500 federaties en ondernemingen die
begaan zijn met de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging.
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