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ALLEN VOOR ALLEN 
Cera, een coöperatie van, voor 

en door vennoten

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Als één front scharen Cera-

vennoten zich achter coöperaties en projecten die maatschappelijk 

relevant zijn en zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen de 

beste versie van zichzelf kan zijn. Samen creëren we verbinding, 

slagkracht en verandering. Richting een duurzame, solidaire en sterke 

samenleving, waarvan uiteindelijk iedereen de vruchten zal plukken. 

Want welzijn is de motor van welvaart.

Iedereen verdient respect. Iedereen moet toegang krijgen tot 

basisrechten. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Ook wie op grenzen botst van fysieke of psychische uitdagingen, 

armoede, eenzaamheid of jeugdhulpervaring. Ook hun stem willen we 

zijn, samen met 400.000 vennoten en honderden partnerorganisaties. 

Dat zijn heel wat gedreven leden die samen een verschil kunnen maken. 

Want samen zijn we luider, groter en sterker. 

BREDE BETROKKENHEID EN PARTICIPATIE

VAN ONZE VENNOTEN

Een sterke 

maatschappelijke werking 

mét, voor en door

onze vennoten
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SAMEN REALISEREN WE 

WAAR WE ALLEEN TE 

KLEIN VOOR ZIJN

Ambitie 1 

EEN SOLIDAIRE 

SAMENLEVING 

ZONDER DREMPELS

Ambitie 2 

WARME EN 

ZORGZAME 

BUURTEN

Ambitie 3 

STERK EN BREED 

GEDRAGEN 

COÖPERATIES
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AMBITIE 2 concreet

Warme en zorgzame buurten
Project 1 

Minder mazen,

Meer net
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AMBITIE 2 concreet

Warme en zorgzame buurten

Project 2 

Ons buurtpunt

www.onsbuurtpunt.be

Hoe geven we de opmars van buurtpunten een duw in de rug?

1. We brengen het landschap van buurtpunten in Vlaanderen in kaart en creëren zo 
meer verbinding tussen bewoners en buurtpunten en tussen buurtpunten onderling 
om van elkaar te leren en te groeien. Stilaan kan zo een echt netwerk van en voor 
buurtpunten ontstaan.

2. We sensibiliseren breed over het concept van buurtpunten: we willen zoveel 
mogelijk mensen met een idee helpen om dit duurzaam te realiseren en diverse 
expertise en ervaring toegankelijk maken.

3. We organiseren twee ’lerend netwerk‘-trajecten voor de intensieve begeleiding 
van startende buurtpunten. Hierin helpen experten en ervaringsdeskundigen 
buurtpunten op weg met een breed palet aan thema’s.

4. We bouwen een aanbod uit voor bestaande buurtpunten om hen - op maat van 
hun noden, door intensieve coaching en onderlinge kruisbestuiving - verder te 
helpen professionaliseren.
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AMBITIE 2 concreet

“Ons buurtpunt”
Warme en zorgzame buurten

www.onsbuurtpunt.be – alle informatie op één plaats
www.facebook.com/onsbuurtpunt – Volg ons, inspireer en word geïnspireerd!

Welkom@onsbuurtpunt.be – Laat ons weten waar jij mee bezig bent!
Groeiende kaart met buurtpunten – Zet buurtpunten mee op de kaart!

Wat is een buurtpunt?

http://www.onsbuurtpunt.be/
http://www.facebook.com/onsbuurtpunt
mailto:Welkom@onsbuurtpunt.be
https://onsbuurtpunt.be/vind-een-buurtpunt
https://onsbuurtpunt.be/wat-is-een-buurtpunt
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AMBITIE 2 concreet

Warme en zorgzame buurten

Lokale projecten

Steun aan meer dan 

800 lokale 

initiatieven per jaar

Regionaal (cera.coop) – lees meer

https://www.cera.coop/nl/particulieren/steun-aan-samenleving/werking/werking-regionaal

