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ICC co-operactief verder onder nieuwe naam Coopnet
GEMERT – Coopnet is de nieuwe naam van het advies- en opleidingscentrum voor coöperaties
voorheen ICC co-operactief. Vanwege de meervoudige betekenis van de afkorting ICC is gekozen
voor een nieuwe, eenduidige en krachtige naam. Coopnet, een thuis voor coöperaties, is 30 juni
2012 van start gegaan als netwerkonderneming en biedt advies, begeleiding en opleidingen voor
coöperaties.

Kracht van coöperaties herontdekt
De kracht van de coöperatieve ondernemingsvorm is door de economische crisis herontdekt. De coöperatie is
een stabiele ondernemingsvorm, democratisch georganiseerd en een goede basis is voor verduurzaming van
de samenleving. Het actuele belang van coöperaties blijkt ook uit het feit, dat de Verenigde Naties 2012 tot
het jaar van de coöperatie hebben uitgeroepen.
Grote verscheidenheid
Waar de overheid zich op tal van terreinen terugtrekt en bedrijven tekortschieten, zien we een grote verscheidenheid van coöperaties ontstaan. In de zorg, in de schone energieopwekking, in de bouw, in het onderwijs en in kleine dorpskernen. Of het nu gaat om samenwerkende zzp-ers of initiatieven van burgers, bij
het opzetten van nieuwe coöperaties, maar ook bij het revitaliseren van bestaande (grotere) coöperaties,
moeten mensen steeds weer (opnieuw) uitzoeken wat er moet gebeuren en lopen ze tegen dezelfde problemen aan.
Diensten
Coopnet bundelt de expertise op dit gebied en is een thuis voor coöperaties. Het dienstenpakket wordt geleidelijk opgebouwd en omvat: informatie over de coöperatieve rechtsvorm, begeleiding en informatie om zelf
een coöperatie te starten, het helder krijgen en uitwerken van coöperatieve concepten en verdienmodellen,
het zoeken naar (additionele) financiering, bemiddeling naar adviseurs voor advies op maat, nieuwsbrieven,
discussiegroepen, opleidingen, trainingen, cursussen en netwerkbijeenkomsten. De diensten worden aangeboden via diverse kanalen, waarbij zeker ook de moderne media worden benut om voortdurend mensen met
elkaar in contact te brengen.
Netwerk
Coopnet is een actieve netwerkonderneming. Belangstellenden kunnen via de website contact opnemen,
vragen stellen of een afspraak maken met een adviseur. Zie www.coopnet.nl

Noot voor de pers: voor meer informatie kunt u bellen met Jos van Wegen (06-531.691.82). Belangstellenden voor
coöperatieve ontwikkeling kunnen de website www.coopnet.nl raadplegen voor informatie en contactgegevens.

