De maatschappelijke
dienstverlening van Cera
De krijtlijnen
Cera, samen investeren
in welvaart en welzijn
Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze
samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie.
Door de krachten te bundelen creëren we samen
economische en maatschappelijke meerwaarde:
• We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke
fundamenten van de KBC Groep
• We realiseren positieve impact in onze samenleving
• Onze vennoten genieten van unieke voordelen
Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van Friedrich Wilhelm Raiffeisen vormen
samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al 125 jaar de basis voor ons
ondernemerschap.

Cera, diep geworteld, breed vertakt
De maatschappelijke dienstverlening van Cera:
samen naar een duurzame en coöperatieve samenleving
Een hoopgevende, realistische en moderne visie op duurzame ontwikkeling beoogt
vier doelstellingen voor een deugdelijke gezonde maatschappij: economische welvaart,
sociale inclusie en cohesie, een duurzame leefomgeving en goed bestuur. Cera wil
hierin als coöperatie een voortrekkersrol spelen. Hiertoe stimuleert Cera reflectie over
maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Daarnaast
sensibiliseert ze haar vennoten, partnerorganisaties en het brede publiek en zet aan tot
actie. Zo vergroot Cera het draagvlak voor duurzame ontwikkeling.
Coöperatief ondernemen kan bijdragen tot maatschappelijke uitdagingen. Cera
ondersteunt de verdere ontwikkeling van deze organisatievorm die bijdraagt tot
maatschappelijke en economische duurzaamheid.
Cera doet dit in samenwerking met haar partners, solidair en met respect voor iedereen.
Samenwerking: Samen met haar partners stimuleert Cera de samenleving om haar blik
te verruimen. Cera moedigt kruisbestuivingen aan tussen organisaties, tussen sectoren,
tussen beleid, praktijk en onderzoek, tussen nationale en regionale projecten, tussen de
gemeenschappen, tussen het Noorden en het Zuiden. Zo is Cera een katalysator voor
nieuwe samenwerkingsverbanden. Cera streeft een breed draagvlak na voor al haar
projecten, waarbij synergie en dialoog centraal staan.

Solidariteit: Cera legt de nadruk op gedeelde verantwoordelijkheid. De uitdagingen waarmee
onze samenleving vandaag te kampen heeft, vragen om oplossingen waarbij iedereen
betrokken is en waaraan iedereen kan bijdragen. Sociale cohesie, inlevingsvermogen en
participatie zijn daarbij kernbegrippen. Cera waardeert spontane solidariteit, benadrukt
wederkerigheid en bevordert emancipatie. Cera stimuleert de betrokkenheid van haar
brede vennotenachterban. Vrijwilligerswerk is daarbij altijd een troef.
Respect voor iedereen: Cera erkent het belang van iedere mens op zich en in zijn/haar
omgeving. Cera is ervan overtuigd dat iedereen competenties en ervaringen heeft
die zinvol kunnen worden ingezet. Iedereen heeft een waardevolle stem. Inspraak en
betrokkenheid zijn zinvol. Ieder neemt op zijn of haar manier mee verantwoordelijkheid.
Hierbij heeft Cera bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. Respect heeft vooral
te maken met luisterbereidheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid.
Naast zelfrealisatie spelen altijd collectieve belangen. Welvaart
wordt gekoppeld aan welzijn.
Cera is in België actief in de volgende
domeinen:
•
•
•
•
•
•

Armoedebestrijding en sociale inclusie
Coöperatief ondernemen
Kunst en cultuur
Land- en tuinbouw
Zorg in de samenleving
Lokale initiatieven in het onderwijs en
het jeugdwerk

Cera is via BRS vzw actief in het Zuiden in
de volgende domeinen:
• Samen microfinancieren en
microverzekeren
• Coöperatief ondernemen
• Landbouwfinanciering
Deze domeinen sluiten aan bij hedendaagse
maatschappelijke noden en bij de historische
wortels van Cera. In elk domein heeft Cera
oog voor duurzame ontwikkeling en staat
werken op lange termijn centraal. Cera werkte
voor elk van deze domeinen een visienota uit die
de voornaamste klemtonen en thema’s beschrijft.
In nauw overleg met de domeinstuurgroepen, waarin
vertegenwoordigers van de vennoten zetelen, bepaalt
Cera de krachtlijnen van de werking per domein.

Meer info over Cera, haar werking en over de maatschappelijke projecten vindt u
op onze website: www.cera.be.

