COÖPERATIE IN DE KIJKER
Partago cvba

Rij jij mee naar een
duurzame toekomst?

voor coöperaties. Om de spelregels van het coöperatieve
ondernemen goed onder de knie te krijgen, volgde ik bij Cera
de opleiding voor bestuurder van een coöperatie.”
“De medewerkers van de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera ondersteunden ons met kennis van zaken en
een focus op de lange termijn. Je kunt altijd op hen rekenen!
Ook nu, tijdens het natraject, bel ik Hannes Hollebecq nog
regelmatig met vragen.”

Partago: Belgische burgercoöperatie
toont de weg

In Vlaanderen staat een auto
95% van de tijd stil in een garage
of parking. Dat is niet anders
in Gent. Daarom vatten enkele
Gentenaars de koe bij de horens
en richtten drie jaar geleden de
burgercoöperatie Partago op, de
allereerste elektrische autodeelcoöperatie ter wereld, zowel voor
particulieren, organisaties als
gemeenten. En het initiatief deint
al uit naar Europa. Iets voor jou?
De strijd tegen stilstaande auto's
Enthousiast oprichter en bestuurder
Joachim Jacob coördineert de dagelijkse werking van cvba Partago.

kampen met mobiliteitsproblemen.
Voor hen en hun inwoners ontwierpen we een traject om elektrisch
autodelen op te starten, inclusief
buurtavonden en testritten met
elektrische auto’s. Toont een groep
actieve burgers interesse, dan
kunnen ze lokaal een Partago-groep
oprichten.”

Joachim Jacob

“We zijn een sociale coöperatie, waarbij ook de oprichters maar één stem
hebben en 5% van de winst naar een
sociaal doel gaat."

Joachim Jacob: “Wil je je ecologische voetafdruk zo klein
mogelijk houden, dan is er op het vlak van mobiliteit nog veel
ruimte voor verbetering. In 2015 besloot ik daar iets aan te
doen, op grote schaal. Na grondig onderzoek bleek dat elektrisch autorijden de meest ecologische optie is, en dat geldt
tot op vandaag. Bedrijfswagens en privé-autobezit zijn nog
steeds de norm, en dat is gek, want ruimte is in Vlaanderen
een schaars goed en een auto staat 95% van de tijd stil in een
garage of op een parking. Met de oprichting van een coöperatie om elektrische auto’s te delen, startte ik mijn strijd tegen de
stilstaande auto’s. Het draagvlak voor autodelen en de markt
van elektrische auto’s nemen beetje bij beetje toe, perfect op
maat van onze groeiende coöperatie.”
“We bieden elektrische deelauto’s aan van en voor onze
coöperanten. Dat zijn vooral milieubewuste mensen die het
S.T.O.P.-principe toepassen. Afhankelijk van de omstandigheden gaan ze eerst Stappen of Trappen, dan het Openbaar
vervoer gebruiken en pas daarna de Personenwagen.
Daarnaast ontwikkelen we software voor elektrisch autodelen.
Die gebruiken we zelf en bieden we aan aan bedrijven en
organisaties die elektrische deelauto’s ter beschikking stellen
van hun medewerkers.”
“Ook de steden en gemeenten vergeten we niet! Ze nemen
vaak het voortouw in de aanpak van de klimaatopwarming en
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Zowel in de stad als in het dorp
Joachim Jacob: “Autodelen is niet
alleen zinvol in dichtbevolkte steden,
het kan ook in een dorp. Met vier tot
acht geëngageerde buren kunnen
we starten in een bepaalde wijk.
Coöperanten parkeren de deelauto
dan binnen die wijk en gebruiken
eventueel deelfietsen om naar en
van de deelauto te gaan.”

Nina, Siel en Fien van de duurzame fashion & food
webshop Just Hazel zijn enthousiaste gebruikers van
de Partago-deelwagens om naar Just Hazel-homeparty's
te gaan en op markten te staan.

Hannes Hollebecq, adviseur coöperatief ondernemen bij
Cera, begeleidt de jonge coöperatie al vanaf de eerste dag.
Hannes Hollebecq: “We zijn er bij Cera trots op dat we de eerste elektrische autodeelcoöperatie ter wereld mogen begeleiden. Iedere stap die Partago zet, is er eentje naar meer succes.”
Een Europese coöperatie in de maak
Karima gebruikt de deelauto’s om
inkopen te doen, familie te bezoeken
en haar zoontjes Yassine en Faysel
naar hun hobby’s te brengen.

Astrid tourt onder de naam Nenukaf
door Vlaanderen met haar muzikale
monoloog en vindt aan haast elk
cultuurcentrum een laadpaal.

Coöperatief ondernemen voor meer betrokkenheid en impact
In zijn zoektocht naar de juiste ondernemingsvorm kwam
Joachim Jacob al snel uit bij de coöperatie.

Partago wil Europees gaan met zijn app voor elektrisch autodelen en hevelt de IT-ontwikkeling van de coöperatie over
naar een nieuwe Europese coöperatie.
Die wordt opgericht met vijf andere
autodeel-burgercoöperaties uit
Nederland, Duitsland en Spanje.
Ook hier zorgt de dienstverlening
coöperatief ondernemen van Cera
voor de begeleiding.
Hannes Hollebecq: “De ontwikkeling van een app is bij autodelen de
grootste kost, samen met de aanschaf
Hannes Hollebecq
van de wagens. Het is dus logisch dat
we daar de krachten bundelen. Er bestaan
niet veel Europese coöperaties, en al helemaal niet met de
hoofdzetel in België. Dit is nog maar de vijfde!”

Joachim Jacob: “Ik kreeg de gouden tip dat als je betrokken
gebruikers wilt, je hen (juridische) inspraak moet geven. Dat
kan perfect via coöperatieve aandelen. Als coöperant van
Partago ben je mede-eigenaar van het wagenpark waardoor je
extra zorg draagt voor de wagens. Wij tellen effectief minder
schadegevallen dan andere autodeelgroepen.
Bovendien willen steeds meer burgers inspraak in de mobiliteit
van hun stad. Door onze krachten te bundelen in een coöperatie kunnen we meer gewicht in de schaal leggen en participeren in het mobiliteitsbeleid van onze gemeente of stad.”

Wil jij ook duurzaam de toekomst in rijden
met Partago in Gent? Of wil je starten met een
Partago-groep in jouw buurt? Surf voor meer
informatie naar www.partago.be

Cera, partner onderweg
Een partner voor het oprichten van zijn coöperatie vond
Joachim Jacob al snel bij Cera.
Joachim Jacob: “De eerste drie maanden hebben we intensief vergaderd, gebeld en gemaild met de medewerkers van
de dienstverlening coöperatief ondernemen van Cera. Via
deze wisselwerking ontstonden onze statuten, die transparant
zijn en de ICA-principes volgen. Dat zijn zeven internationaal
erkende coöperatieve principes, opgesteld door de International Co-operative Alliance, de internationale koepelorganisatie

Vlaanderen elektrisch
De gedrevenheid van Joachim Jacob vertaalt zich ook in zijn
ambities voor zijn coöperatie.
Joachim Jacob: “Binnen vijf jaar willen we in Gent 500 elektrische deelauto’s aanbieden, en in Vlaanderen mikken we op
enkele duizenden elektrische deelauto’s in omloop, samen
met andere coöperaties die lokaal elektrische deelauto’s
aanbieden.”

Het coöperatieve ondernemingsmodel kan een krachtig
antwoord zijn op economische en maatschappelijke uitdagingen.
Daarom informeert, inspireert en adviseert Cera over coöperatief
ondernemen. Cera begeleidt ook nieuwe en bestaande
coöperaties en biedt een uitgebreid vormingsaanbod aan.
Arno van vegetarisch restaurant Lokaal
doet al zijn professionele verplaatsingen
voor inkopen of om te oogsten op
zelfoogstboerderij Oogstgoed in
Gentbrugge met Partago.

Meer weten over coöperatief ondernemen of de data van de
Coop Workshops Starten met een coöperatie?
Surf naar www.coopburo.be
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