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klassieke sociale bewegingen sterk in transitie
mutualiteiten, vakbonden, coöperaties, media

algemeen stemrecht, achturendag, sociale zekerheid

 zij bouwden sterke systemische hefbomen en 
realiseerden vele utopieën

Nu vele systemen kraken, is er hoge nood aan nieuwe 
systemische alternatieven en hefbomen

sociale bewegingen nodig voor sociaalecologische 
en democratische transitie van de 21ste eeuw



TRANSITIE in vogelvlucht

I - Waar zijn we beland? Systemische problemen

II - Waar moet het naartoe? Toekomstbeelden

III - Wat moet er nu gebeuren? De kern van transitie

IV - Hoe geraken we daar? De kracht van coöperaties



I Waar zijn we beland? Systemische problemen

Zeespiegelstijging + 1 m 

Bron: flood.firetree.net



Zeespiegelstijging + 7 m (bron flood.firetree.net)
wondere wereld van de verdubbelingssnelheid

TIP: probeer ook eens 20, 30 … 60 m en zoom uit



Ecologische grenzen

Planetaire grenzen, Rockström e.a., 2009



Sociale grenzen

Rana Plaza, Bangladesh 2013 (foto’s Rijans)



Democratische grenzen

Anti-TTIP-betoging, Brussel 2015
(Foto Global Justice Now)
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II Waar moet
het naartoe?
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III Wat moet er nu gebeuren?

Omschakeling naar een sociaalecologische en 
democratische economie en samenleving

Dematerialisatie in volle vaart: factor 10

Rechtvaardigheidsrace

Verdieping van de democratie, politiek en economisch

Dat wordt fantastische tocht en fascinerende uitdaging 
met een cruciale rol voor coöperaties



IV Hoe geraken we daar?
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Evolutie van transitie:
van alternatief tot systeem

experiment - creatie
emergentie

nieuw systeem

Waar staan coöperaties?
Ecopower, coopbanken …  Waar staat uw coöperatie?



IV Hoe geraken we daar?

Micro of niche
Experimenten en innovaties door pioniers

Meso of regime
de dominante systemen, structuren, praktijken 
inzake voedsel, wonen, mobiliteit, energie, 
gebruiksgoederen, handel, geld, fiscaliteit …

Macro of landschap
mondialisering, klimaat, biodiversiteit, 
bevolking…



IV Hoe geraken we daar?

De gebalde kracht van
emergentie &
regels, structuren en planning

Foto Maikel van den Bos

Een leerrijke onderwijsgeschiedenis

Creatie: van experimenten en kleinschalige initiatieven…
tot vermenigvuldiging
en opschaling



IV Hoe geraken we daar?
De kracht van coöperaties

Tussen falen van staat en markt

= plaats voor veel meer
economische democratie

burgers en samenlevingen kunnen
op een coöperatieve wijze

hun creatie van welvaart en welzijn
en van de verdeling ervan

in handen nemen 



Motors van transitie of verandering

MarktOverheid

Samenleving



Van experiment tot systeem: moeilijk voor

samenleving, bedrijven en overheid

Van vroeger en nu

Van elders en hier

Autodelen Zwitserland

Korte voedsel-
keten Brazilië

Energiewende
Duitsland
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ENERGIETRANSITIE

Een coöperatieve energiewende
is mogelijk

De kracht van coöperaties
wondere wereld van de verdubbelingssnelheid 2



Niet te geloven wat coöperaties allemaal klaarspelen

Van verbeelden naar doen



Wooncoöperaties

Van verbeelden naar doen

British Columbia
260 wooncoops | 15.000 woningen
Canada
+ 2200 wooncoops | 92.000 woningen

Duitsland
+ 2000 wooncoöperaties | + miljoen woningen

Zwitserland
1500 wooncoöperaties | + 160.000 woningen



Van verbeelden naar doen

Italië
Uitvinding en sterke groei sociale coöperaties:
kinderzorg, ouderenzorg, jobs gehandicapten.
Gemeenschapscoöperaties voor commons
Bijna 450 coöperatieve banken

Emilia-Romagna
(Bologna – Parma - Ravenna)
Coöperaties zijn samen goed voor 30 procent 
van het regionaal economisch product
Veel kleinere ongelijkheid dan in Lombardije, 
een regio met beduidend minder coöperaties



De kracht van coöperaties

Met COOP EN MIGROS op het spoor van duurzame economie 



De kracht van coöperaties

Mondragon waar werknemers de baas zijn



Coöperaties. De motor van transitie
Alles wat slecht kan lopen, kan ook fout lopen in coöperaties MAAR

* Coöperaties zijn sterkere overlevers dan klassieke bedrijven
is goed voor coöperanten, klanten, werknemers, economie en samenleving

* Ze zijn meer ingebed in lokale economie en delokaliseren amper

* Ze focussen op reële economie, niet op speculatie en zeepbellen

* Ze kunnen economie richting duurzaamheid sturen

* Economische democratie is dikwijls wel degelijk aanwezig

Een samenleving die zich coöperaties ontzegt, lijkt goed gek
Let wel: bekijk coöperaties altijd kritisch constructief.
Dat is de journalistieke aanpak van Pala in CoopWijzer
Klik hier om gratis de CoopWijzer rapporten te bestellen

https://pala.be/coopwijzer
https://pala.be/coopwijzer


12 euro i.p.v. 14,90

Te koop aan voordeelprijs op Pala.be

17 euro i.p.v. 19,95

Twee boeken samen voor 25 euro


