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In veel dorpen en steden worden nieuwe initiatieven genomen op het gebied van maatschappelijke 
ontwikkelingen. De coöperatieve onderneming als model of middel voor maatschappelijke organisatie van 
burgerkracht en burgerinitiatieven is daarbij de laatste jaren sterk in opkomst. Deze al eeuwenoude 
ondernemingsvorm kent met name in Brabant een sterke basis. Ook nu de coöperatie opnieuw ontdekt is, 
zien we in onze provincie nieuwe prachtige voorbeelden van lokale coöperaties. Coöperaties passen 
uitstekend bij de kanteling van de maatschappij op basis van burgerkracht en kunnen een stevig 
fundament onder de participatiemaatschappij leggen. 

Startende initiatieven vinden vaak kennis en ervaring voor duurzame ontwikkeling in eigen gelederen. 
Gebruik maken van lokale kwaliteiten en inzet biedt hierbij een sterke basis voor burgerinitiatieven. Deze 
kwaliteiten aangevuld met externe deskundigheid leiden tot de mooie coöperatieve initiatieven.  
Als aansprekende voorbeelden zijn hier te noemen, de vele zorgcoöperaties, o.a. in Hoogeloon, Oisterwijk 
Laarbeek, Helenaveen, de dorpscoöperatie Esbeek, de coöperatieve supermarkt in Sterksel, 
glasvezelcoöperaties in o.a. Heeze-Leende en Geldrop, energiecoöperaties in tientallen steden en dorpen. 

Vanuit coöperatie Coopnet willen we onze kennis, ervaring en ons netwerk inzetten om (startende) 
coöperatieve initiatieven van dienst te zijn met een breed aanbod van producten en diensten. Wij 
snappen waarom mensen samenwerken. Als maatschappelijk betrokken netwerkorganisatie bieden we 
advies, begeleiding en opleidingen voor (nieuwe) coöperatieve samenwerkingsverbanden.  

Graag willen we onszelf en ons aanbod middels een persoonlijk onderhoud kort aan u presenteren. 
Samen met u willen we onderzoeken welke vragen er in uw gemeente leven en hoe we in gezamenlijkheid 
met burgers, bestuur en bedrijfsleven kunnen werken aan een versterking en verduurzaming van de 
lokale samenleving.  

Om lokale initiatieven te ondersteunen, ontvangen wij vanuit de provincie 
Noord-Brabant een bijdrage voor coöperatieve ontwikkeling, die we graag 
voor u inzetten. Daarnaast kunnen wij samen met u zoeken naar de 
mogelijkheden van (co-)financiering en inzet van coöperatiefondsen. 

 

Coopnet, wij snappen waarom mensen samenwerken. 
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