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Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, heeft drie opdrachten: 

1.advies & begeleiding 

2.vorming, ontmoeting & sensibilisering 

3.onderzoek & ontwikkeling 

In 2014 vulde Coopburo die als volgt in: 

1. Advies en begeleiding 

In 2014 begeleidde en adviseerde Coopburo 38 coöperaties, goed voor 1000 advies-uren. 

De meeste van deze trajecten zijn individuele begeleidingen van opstartende coöperaties en 

dit in zowat alle sectoren en activiteiten: land- en tuinbouw, energie, ambachten, 

groothandel, retail, vrije beroepers, dienstverleners, ICT, kinderopvang, zorg en medische 

sector, sociale economie, deeleconomie, (sociaal-) cultureel, sport, huisvesting, etc. 

Daarnaast waren er enkele intensieve begeleidingen bij doorwinterde coöperaties rond 

specifieke coöperatieve aandachtspunten en vraagstukken: boekhoudkundig en juridisch 

advies, vragen omtrent governance, een ledenbevraging over ledenbetrokkenheid, missie en 

het coöperatieve model en een tweedaagse incompany vorming. 

2. Vorming, ontmoeting en sensibilisering 

Daarnaast beschikt Coopburo over een uitgebreid en divers vormingsaanbod. Dit biedt 

Coopburo aan op vraag van een organisatie of sector (in 2014: 36 externe lezingen, 

gastcolleges, vormingen of cursussen), maar ook op eigen initiatief: 

 Coop Workshop: 7 sessies met in totaal 74 deelnemers, waaronder 1  

Coop Workshop XL in opdracht van in|C met steun van de Vlaamse Overheid 

 Coop Explore naar Fromagerie des Tourelles (12 deelnemers) 

 Coop Explore SWIFT (15 deelnemers) 

 Coop Tour naar Rijsel over korte keten in de agrovoedingssector (15 deelnemers) 

 Coop Tour naar Quebec (12 deelnemers) 
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 Coop Break i.s.m. Internationale Arbeidsorganisatie en Cooperatives Europe (65 

deelnemers) 

 Forum Agrarische Coöperaties i.s.m. PwC (35 deelnemers) 

 Vervolg bestuurderscursus voor agrarische coöperaties: twee sessies over 

respectievelijk ‘financieel beleid’ en ‘dashboard voor bestuurders’ (23 deelnemers) 

 Studiedag over Producentenorganisaties en coöperaties in samenwerking met het 

departement Landbouw en Visserij (70-tal deelnemers) 

 Lancering ICA-kompas i.s.m. Coopkracht (80 

deelnemers) 

 Coopy Paste i.s.m. Vlaamse overheid (350 

deelnemers) 

Coopburo.be telde in 2014 8.750 unieke bezoekers, we verspreidden 6 nieuwsbrieven ‘Coop 

News’ in zowel het Nederlands (1850 abonnees) als het Frans (100 abonnees) en het aantal 

Twitter-volgers steeg tot 190. 

3. Onderzoek en ontwikkeling 

Coopburo verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe 

toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. Voor 2014 noteren we:  

 Blauwdruk coöperatieve dorpsrestaurants: Deze blauwdruk om in eigen buurt een 

dorpsrestaurant op te richten, ontwikkelde Cera met advies van Coopburo en met 

middelen van ESF Vlaanderen. Coöperatief ondernemen 

biedt een aantal meerwaarden voor sociale initiatieven zoals 

dorpsrestaurants. Deze restaurants zijn een veelbelovende 

hefboom bij het bouwen aan sociale cohesie, bij de strijd 

tegen armoede op het platteland, bij het stimuleren van 

vrijwilligerswerk en sociale tewerkstelling …  

 Traject over coöperatieve mogelijkheden in korte keten in 

de landbouw met onder meer de organisatie en ontwikkeling van een Coop Explore 

bij Fromagerie de Tourelles, een Coop Tour naar Rijsel over dit thema en Coop Labo 

‘Circuits courts’ in Gembloux en de begeleiding van studente Mathilde Remy, die haar 

stage liep bij Coopburo en er haar thesis over dit thema ontwikkelde. 

 In mei 2014 publiceerde KH Leuven-Cesoc (Wim Van Opstal en Astrid Coates) met de 

medewerking van Coopburo (Lieve Jacobs en Hannes Hollebecq) in opdracht van ESF 

Vlaanderen de publicatie ‘Bouwstenen voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen’. 

Daar volgde een boekvoorstelling en een studiedag op. 
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(Nieuwe) partnerschappen en netwerken 

Nieuw: FarmCafé, Bolero Crowdfunding en lidmaatschap in|C 

Coopburo neemt ook verschillende opdrachten op in de netwerken 

van: 

 Coopkracht 

 De Nationale Raad voor de Coöperatie 

 Stuurgroep Coöperatief ondernemen Vlaamse overheid 

 Lerend Netwerk Economie 

 Cooperatives Europe 

 Internationale Raiffeisen-Union 

 


