
22 • Stiel • November 2016

Wat is een coöperatie? 
Coöperaties zijn ondernemingen die 
de gemeenschappelijke behoefte(n) van 
hun leden vervullen door een zo goed 
mogelijke dienstverlening. Als lid inves-
teer je kapitaal in de vennootschap, 
maar je bent er meer dan alleen aandeel- 
houder: 
 • Leden gebruiken de dienstverlening 

van de coöperatie. Bij agrarische 
coöperaties is dit vaak in de rol van 
leverancier (producten vermarkten) of 
als klant (machines huren, producten 
en diensten kopen). 

 • Leden investeren risicokapitaal, vaak 
in de vorm van aandelen, zodat de 
onderneming de dienstverlening kan 
opzetten. Ze zijn samen eigenaar.

 • Leden controleren en (sommigen) 
besturen de coöperatie democratisch. 

Deze combinatie resulteert in een 
aparte dynamiek en uniek ondernemings-
model: de gebruiker is eigenaar en 
‘controleur’.

Een coöperatie wilt waarde creëren 
voor haar vennoten/leden: de gebruikers. 
Deze gebruikerswaarde is anders dan 
aandeelhouderswaarde. Als landbouwers 
bijvoorbeeld via de coöperatie hun pro-
ducten vermarkten, moet die coöperatie 
zelf niet zoveel mogelijk winst maken, 
maar een betere en/of meer stabiele prijs 
opleveren voor haar leden. Uiteraard is 
de coöperatie geen wondermiddel, ze is 
afhankelijk van haar bedrijfseconomische 
context en die van de markt.

In België krijgt een coöperatie de ven-
nootschapsvorm van een coöperatieve 
vennootschap, meestal met beperkte 
aansprakelijkheid. Dit betekent niet dat 
elke samenwerking een cvba moet wor-
den, laat je daarover goed adviseren. 

Het moeilijke aan samenwerken, 
is samenwerken 
Essentieel bij de opstart en ontwikkeling 
van een coöperatie is dat alle betrokke-

Coöperaties

Samen ondernemen 
om sterker te staan

Wat is een coöperatie nu eigenlijk precies en wat kan je 
 allemaal bereiken door samen te werken? Hannes Hollebecq, 
adviseur coöperatief ondernemen bij Cera, geeft ons 
enkele inspirerende voorbeelden.
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Een coöperatie kan ook andere doelen 
hebben, zoals: 
 • Een product met toegevoegde waarde 

creëren, waarbij die extra waarde naar 
je terugvloeit. Dit kan door kwaliteits-
verbetering en bijhorende marketing 
maar ook door transformatie tot een 
eindproduct. 

 • Technologieontwikkeling of logistieke 
processen opzetten.

 • Via andere kanalen, eigen (digitale) 
markten of winkelconcepten je product 
verkopen.

 • Zorgen voor betere en/of goedkopere 
grondstoffen, producten en diensten.

 • Machines en gebouwen met collega- 
landbouwers aankopen en gebruiken. 

Vaak heb je niet de tijd, kennis, middelen 
noch macht om bepaalde zaken alleen te 
realiseren. Door samen het heft in han-
den te nemen en de krachten te bunde-
len in een coöperatie, sta je sterker. 

FOCUS

Hannes Hollebecq, adviseur coöperatief ondernemen bij Cera.

“Het moeilijke aan 
samenwerken, 
is samenwerken.”
HANNES HOLLEBECQ
CERA

©
 C

E
R

A



November 2016 • Stiel • 23

nen dezelfde visie delen, dat het verdien-
model goed uitgewerkt wordt en dat er 
van bij de start goede afspraken gemaakt 
worden.

Samenwerken is niet evident, je moet: 
 • Willen en kunnen samenwerken. Een 

greintje solidariteit is nodig.
 • Weten dat de coöperatie geen won-

dermiddel is. 
 • Ervoor zorgen dat de leden de missie, 

visie en bijhorende dienstverlening 
delen.

 • Weten dat je als lid niet alleen rechten 
maar ook plichten hebt. Door je vrij-
willige toetreding tot de coöperatie 
moet je de regels volgen.

Vanuit onze ervaringen als dienstverlener 
coöperatief ondernemen is één ding wel 
duidelijk: hoe gelijker/homo gener de 
leden, hoe makkelijker. Als iedereen op 
termijn een andere richting uit wilt, wordt 
het moeilijk.

Inspirerende voorbeelden 
van coöperaties

1Coöperatief ondernemen kan 
ook met enkelen

De meest gekende coöperaties in land- 
en tuinbouw zijn deze met veel leden: 
de veilingen of grote zuivelcoöperaties. 
Als je als producent met je bedrijfs-
voering aansluit bij zo’n coöperatie, kan 
je toetreden. Het is de schaal die hen 
krachtig maakt.

Als je een apart product of aparte 
markt hebt (of wilt), kan je ook met enke-
len de krachten bundelen. Zo verenigen 
40 biologische geitenhouders zich in 
de Organic Goatmilk Cooperation, is 
Belchanvre een coöperatie van hennep-
boeren of heb je DistriKempen en 
Mmm.. eetjesland waarin producenten 
van streekproducten samenwerken.

2 Ga samen op zoek naar 
 toegevoegde waarde

“Creëer zelf toegevoegde waarde”, krijg 

je vaak als advies. Om dit in een onder-
nemingsplan te gieten, heeft het coöpe-
ratieve model verschillende voordelen. 
Kijk naar de strategie van de 3000 leden 
van Milcobel. Om innovatieve, gesofisti-
ceerde voeding te produceren, werk je 
beter samen.

Het kan ook kleinschaliger. Tomabel 
is een coöperatie van 50 telers die via 
meer kwaliteitseisen en promotie extra 
waarde wil genereren. Een ander voor-
beeld is Au Panier Vert: een winkel 
met 15 werknemers die sinds 1986 de 
producten verwerkt en verkoopt van de 
27 leden. De toegevoegde waarde blijft 
volledig binnen de coöperatie en de 
keten is wel heel kort. 

3 Er zijn niet alleen coöperaties 
van en voor producenten

Al gedacht aan een coöperatie van boe-
ren en consumenten of boeren en ver-
werkers of anderen? Zo is er een coö-
peratie van kaasmakers, melkboeren en 
klanten waar de leden, samen met de 
melkboer naar de kostprijs van de melk-
productie kijken en zo samen de prijs 
bepalen. Zo’n multistakeholdercoöpera-
tie is een heel andere manier van onder-
nemen, maar kan wel wegen openen. 

4 Overloop je bedrijfsactiviteiten 
op zoek naar mogelijkheden 

om samen te werken
Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke 
mestverwerking of energieopwekking. 
Een inspirerend voorbeeld vinden we in 
het Belgisch-Luxemburgse Malempré. 
Een coöperatie van enkele boeren zorgt 
voor de energie voor het lokale warmte-
netwerk dat op zijn beurt in handen is 
van de dorpscoöperatie.

Technologische ontwikkelingen worden 
steeds belangrijker. Boeren, en de vol-
ledige voedselketen, genereren bijvoor-
beeld ook veel ‘big data’. Zou het niet 
beter zijn die zelf samen te verzamelen 
en te gebruiken? ◗

Frankrijk
In Frankrijk zijn er veel landbouwers 
aangesloten bij een machinering. Enkele 
indrukwekkende cijfers: 11.250 ringen, 
264.000 leden, 5000 werknemers, 
60.000 machines en een jaarlijkse 
investering van bijna 400 miljoen euro. 

Ongeveer één op twee Franse land-
bouwers is aangesloten, en dat percen-
tage stijgt nog lichtjes, hoewel ook daar 
de schaalvergroting onder de boeren 
zich voortzet. Ook in Frans-Vlaanderen 
is bijna de helft aangesloten. Aan het 
weer zal het dus niet liggen.

Vlaanderen
In Vlaanderen zijn er volgens de tellin-
gen 20 tot 35 machineringen met maar 
500 aangesloten landbouwers. Het 
kleine aantal aangesloten landbouwers 
is vaak wel overtuigd. Vraag dat maar 
eens aan de leden van Agraco. Ze heb-
ben geen machines in eigendom, maar 
kopen die diensten samen aan. Onder-
tussen gaan ze veel verder en realiseren 
ze mooie schaalvoordelen bij de aan-
koop van allerlei producten. En dat voel 
je in de eindafrekening. 

Je hoeft uiteraard niet enkel aan land-
bouwmachines te denken, we hebben in 
Vlaanderen immers enkele performante 
loonwerkers. Er zijn ook andere bedrijfs-
activa, zoals technologie – bijvoorbeeld 
drones – die steeds belangrijker zal 
worden en die je op een dergelijke 
manier kan organiseren. 

LL Informatie over coöperatief onder-
nemen, coöperatieve nieuwtjes en 
publicaties uit de land- en tuinbouw-
sector vind je op www.coopburo.be.  
Cera cvba en haar dienstverlening  coo  - 
peratief ondernemen staat voor je klaar: 
info@coopburo.be, 016 27 96 88, 
www.coopburo.be of twitter @coopburo.

WAAROM NIET?

Machines of 
andere bedrijfs-
middelen delen 


