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Naar een coöperatief model voor Oxfam Fair Trade winkels 

 

Vertrekpunt 

Met een werkgroep van 14 vrijwilligers en leden van Oxfam België werd een analyse gemaakt van de 

uitdagingen waar de Oxfam winkels (Wereldwinkels) voor staan en welke beperkingen ze vandaag en naar 

de toekomst ervaren of zullen ervaren. Om er enkele te noemen: daling van de verkoop, inperking van het 

aanbod vanuit OFT, stijging van de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers, daling van het aantal 

vrijwilligers, moeilijkheden bij meer en meer winkels om het hoofd boven water te houden. 

Vanuit deze vaststellingen werd nagedacht over hoe de winkels leefbaar te houden, hoe klanten en 

toekomstige klanten te bereiken en te betrekken, hoe verder uit te breken en onze boodschap over te 

brengen. 

Er werd ook gekeken naar bestaande modellen die succesvol zijn en een inspiratie kunnen zijn voor de 

werking van Oxfam België en haar verkooppunten.* 

 

Het voorstel luidt: de beweging zal coöperatief zijn of ze zal niet zijn 

Anders vertaald: wereldwinkels hebben er alle belang bij om samen te werken, onder welke vorm ook, 

onder elkaar maar ook met externe partners. 

Uitgangspunt is een flexibel model, waar in functie van lokale situaties, lokale noden en wensen van de 

winkels, een  samenwerking wordt opgezet. Zonder de herkenbaarheid van Oxfam op te geven. 

Deze samenwerking kan zich vertalen in het opzetten van een juridische structuur (coöperatieve 

vennootschap), maar dit is geen noodzaak.  

Het voordeel om een coöperatieve vennootschap op te richten voor zo’n samenwerking kan erin liggen dat 

door het uitgeven van coöperatieve aandelen er kapitaal kan verworven worden om de nodige 

investeringen te doen en dat de coöperanten meer betrokken worden bij de organisatie en zich mee 

verantwoordelijk voelen. Het zou ook ons coöperatief en Fair Trade verhaal consistenter maken van 

producent tot consument. Van coöperatie tot coöperatie. (inspiratie en eventueel zelfs samenwerkingen 

kunnen gevonden worden bij het netwerk 5C hoofdzakelijk in Wallonië en Brussel, alsook bestaande 

burger-coöperatieve  winkelmodellen in Vlaanderen)* 

Doordat klanten zich als aandeelhouder mede-eigenaar gaan voelen zullen zij zich ook meer betrokken 

voelen en kunnen  zij onze toekomstige ambassadeurs en vrijwilligers worden.  

Winkels kunnen bepaalde taken delegeren naar een betaalde kracht  en zich focussen op wat ze zelf meest 

ambiëren. Hiervoor is uiteraard voldoende omzet vereist. 

Als Oxfam winkels willen we onze opdracht ruimer zien dan Fair Trade (uitbreken) en dus ook inzetten op 

ecologische, lokale en duurzame producten die onze sociale en ecologische doelstellingen waarmaken. 
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Zowel om ideologische redenen als financiële is het belangrijk om het huidig concept te verruimen en 

lokale en circulaire economie mee te nemen in het verhaal. Binnen een coöperatief model kunnen naast 

fair Trade ook lokale ecologische producten, korte keten,  zero waste worden opgenomen. 

 

Het model: een Oxfam HUB met lokale winkels als antennes 

Hierna wordt het meer uitgebreide coöperatief model beschreven. Maar zoals eerder gesteld kan de 

startbasis een vereenvoudigd samenwerkingsmodel zijn. 

 

 

De Oxfam HUB kan fungeren als 

• Logistiek centrum voor de omliggende Oxfam winkels 

• Grootverbruik centrale voor de bredere regio met een gestructureerde aanpak van grootverbruik 

• Administratief centrum voor omliggende winkels (boekhoudfaciliteiten, Verzekeringen, 

vergunningen…) 

• Coördinatiecentrum voor actie, educatie, scholenactie 

 

Maar ook als  

• Oxfam detailwinkel, met verkoop van OFT producten, andere FT producten, lokale producten, 

artisanaat, zero waste… 

• Ontmoetingspunt met ontmoetingsfaciliteiten, bar 

• Afhaalpunt voor korte keten initiatieven 

• Nieuwe vormen van samenwerking met coöperanten/leden, vrijwilligers en beroepskrachten 

ontwikkelen. 

Indien lokaal mogelijk : 

• externe partners ook een plaats geven (lokale producenten) 

 

• een Oxfam 2de hands verkooppunt (kleding, boeken, vintage, IT) integreren  
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• In samenwerking met externe partners een infrastructuur huren. 

 

 

De activiteiten binnen de Oxfam HUB passen uiteraard binnen het bredere Oxfam verhaal waarbij alle 

geledingen hun specifieke rol spelen. 

 

Lokale winkelgroepen kunnen 

• Als lokaal winkelpunt blijven fungeren, met een eventueel breder gamma dan het huidige gamma, 

aangekocht via de Oxfam HUB 

• Als afhaalpunt fungeren 

• Zich focussen op actie / pleitbezorging / educatie 

• Een lokale ontmoetingsplaats zijn 

Alle combinaties zijn mogelijk, het zijn de lokale groepen die  beslissen in welk model ze wensen mee te 

gaan. Ze kunnen hun autonomie behouden of beslissen om op te gaan in een overkoepelende structuur 

(VZW, coöperatieve vennootschap…). 

Om met betaalde krachten de coördinatie te doen en een aantal activiteiten centraal op te nemen 

(logistiek, boekhouding, grootverbruik…) is een voldoende omzet vereist. Dit moet zeker in acht worden 

genomen. 

Het financieringsmodel is afhankelijk van welke vorm wordt aangenomen voor het samenwerkingsmodel. 

Bij een coöperatieve vennootschap kan kapitaal worden opgehaald bij het publiek. Dividenden kunnen 

worden uitgekeerd, of geherinvesteerd in de coöperatie, of geschonken aan Oxfam België. 

 

Enkele voordelen voor de lokale winkelgroepen kunnen zijn: 

• Zorgen voor continuïteit door de groep te ontlasten van bepaalde activiteiten en door binnen het 

samenwerkingsmodel elkaar meer te ondersteunen. 

• Zich focussen op de essentie en waar we het liefst aan werken 

• Meer verkopen door meer grootverbruik 

• Een breder gamma producten aanbieden 

• Kleinere hoeveelheden kunnen bestellen 

• Dynamiek ontwikkelen door bestaande en nieuwe klanten als actieve coöperant te betrekken. 

• Door het gebruik van een digitaal systeem voor producten die niet in fysiek in de winkel staan kan 

de winkel gaan voor een 80% ONESTOP shop. 

 

Waar wensen we te staan over 10 jaar? 

De Faire Trade activiteiten van Oxfam België zijn een sterk netwerk van Oxfam HUB’s die een voldoende 

omzet genereren om zelfstandig te kunnen opereren. Deze HUB’s dragen bij aan de ideologische en 

financiële doelstellingen van Oxfam België. Ze zijn een versnellingsmotor naar een eerlijkere en meer 

duurzame handel die er voor zorgt dat er geen armoede en ongelijkheid is en de grenzen van de aarde 

respecteert. 
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Vraagstelling aan het Forum 

Delen we samen deze visie? 

Gaan we rechtstreeks naar de meer uitgebreide vorm van coöperatief model zoals hiervoor beschreven? Of 

gaan we voor de meer geleidelijke aanpak waar groepen in functie van hun noden een 

samenwerkingsmodel uitwerken en dit verder laten evolueren? 

Adviseren we het bestuursorgaan om dit verder te onderzoeken met het professioneel kader van Oxfam 

België en  indien haalbaar enkele pilootprojecten op te zetten en  een kader voor HUB’s uit te werken? 

Adviseren we het bestuursorgaan om op dat niveau te bekijken of Voedselteams en/of 5C en Oxfam België 

in het kader van deze mogelijke evolutie voor elkaar iets kunnen betekenen? 

Adviseren we het bestuursorgaan om te onderzoeken of voor de Oxfam Hub’s de juridische coöperatieve 

vennootschap een preferente mogelijkheid kan zijn? 

 

 

• https://www.collectif5c.be/ https://paysans-artisans.be/ https://www.tdc-

enabel.be/2021/09/30/cooperatieve-participatieve-supermarkten/ https://www.coopsaam.be/  

https://www.collectif5c.be/
https://paysans-artisans.be/
https://www.tdc-enabel.be/2021/09/30/cooperatieve-participatieve-supermarkten/
https://www.tdc-enabel.be/2021/09/30/cooperatieve-participatieve-supermarkten/
https://www.coopsaam.be/

