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EEUWENOUD EN 
SPRINGLEVEND
2012 is een heel bijzonder jaar voor de 
coöperatieve sector. De Verenigde Naties 
(VN) riepen het immers uit tot 
‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’. 
En dat is niet zomaar. – Matthieu Vanhove, Cera

Volgens een raming van de Internatio-
nale Coöperatieve Alliantie (ICA) 
tellen de coöperaties wereldwijd ruim 

1 miljard leden. Dat is driemaal meer dan 
het aantal aandeelhouders bij alle andere 
ondernemingsvormen. 
‘Coöperaties bouwen aan een betere 
samenleving’ is het leitmotiv voor het 
Internationaal Jaar. En bouwen doen ze 
vaak al enige tijd, met de bedoeling om dit 
te blijven doen. Inderdaad, coöperaties 
hebben een uitgesproken langetermijn-
perspectief. Maar dat betekent niet dat er 
enkel oude en gevestigde coöperaties zijn. 
De laatste jaren spreekt men zelfs van een 
coöperatieve renaissance. Hiermee 
bedoelt men niet alleen dat bestaande 
coöperaties herbronnen en de relatie met 
hun leden verdiepen, maar dat er ook een 
dynamiek is ontstaan voor de oprichting 
van nieuwe coöperaties. Denken we hier 
maar aan de productie van biogas en 
windenergie, aan coöperatieve veredeling 
en afzet binnen de sierteelt of aan 
coöperatieve verkoop- en distributie-
systemen. 
Ook buiten de landbouwsector zien we 
coöperaties opduiken: beschutte werkplaat-
sen organiseren zich coöperatief, coöpera-
ties binnen de social profit zien het daglicht, 
voorzieningen voor personen met een 
handicap bundelen hun krachten coöpera-
tief, enzovoort. Maar ook cultuurcentra die 
hun publiek meer willen betrekken bij hun 
werking hebben de coöperatieve onderne-
mingsvorm ontdekt.

Lokaal en globaal coöperatief onder-
nemen in de landbouwsector
Coöperaties zijn van oudsher belangrijke 
spelers in de agrarische sector. Volgens de 
gegevens van de Nationale Raad voor de 

Coöperatie (NRC) telt ons land ongeveer 
300 erkende landbouwcoöperaties. 
Daarmee is de Landbouwcommissie van de 
NRC de commissie met de meeste leden. 
En er zijn ongetwijfeld veel coöperatieve 
initiatieven die de weg naar de NRC nog 
niet gevonden hebben. Het vermelde cijfer 
is dus een onderschatting van de coöpera-
tieve realiteit in de landbouwsector.
Het Algemeen Verbond der Coöperatieve 
Zuivelfabrieken (AVCZ) en het Verbond van 
Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en 
hun leden zijn prominente spelers in het 
coöperatieve agrarische landschap. Maar 

er zijn meer belangrijke actoren in dit 
werkveld, zoals de landbouworganisaties 
en de producentenverenigingen.

In Europa en de wereld
Ook de cijfers van Cogeca, de 
Europese koepel van land-
bouwcoöperaties, zijn veelzeg-
gend. Cogeca vertegenwoordigt 
40.000 coöperaties, samen 
goed voor een tewerkstelling 
van 660.000 werknemers en 
een omzet van 300 miljard 
euro. Wist je dat in Frankrijk 
70% van de graansector in 
coöperatieve handen is? Of dat 
de Duitse landbouwcoöperaties 
instaan voor de tewerkstelling 
van meer dan 21.000 
werknemers?

Kijken we nog wat verder, dan zien we dat 
landbouwcoöperaties ook op wereldvlak 
een belangrijke rol spelen, en dit zowel in 
ontwikkelings- als in geïndustrialiseerde 
landen. Twee voorbeelden ter illustratie. In 
Kenya zorgen coöperaties voor 45% van 
het bruto binnenlands product, vertegen-
woordigen ze 70% van de koffiemarkt en 
95% van de katoensector. Land O’lakes, 
een Amerikaanse zuivelgroep, telt circa 
1000 ledenverenigingen en ruim 4400 
individuele leden. De coöperatie is actief in 
de 50 staten van de VS en in 60 landen. De 
omzet bedraagt meer dan 11 miljard 
Amerikaanse dollar. 

Een blik naar de toekomst
‘2012 - Internationaal Jaar van de Coöpera-
ties’ is een erkenning voor de coöperatieve 
sector. Maar ondernemen – en dus ook 
coöperatief ondernemen – is een proces. 
Stilstaan is achteruitgaan. Zonder innovatie 
is elke onderneming gedoemd om speelbal 
te zijn van haar omgeving. Aan de coöpera-
tieve sector om de uitdaging van het 
eigentijds en toekomstgericht coöperatief 
ondernemen op te nemen. ■

 

Ons land telt ongeveer 300 
erkende landbouwcoöperaties.
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COOPERATIEF ONDERNEMEN 
ONDER DE AANDACHT BRENGEN
Voor coöperatie-expert Cera betekent het ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ 
een kans om met beide handen vast te grijpen. Geen enkele mogelijkheid wordt 
onbenut gelaten om het coöperatieve gedachtegoed in de spotlights te zetten en 
kennis- en ervaringsuitwisseling te faciliteren. – Stéphanie De Smet, Cera

Geef de zoekterm coöperatie in de 
zoekmachine Google in en je krijgt 
1.350.000 resultaten. De online-

encyclopedieën prijken op de eerste 2 
plaatsen, met stip gevolgd door de link 
‘Cera is een coöperatie’ en vervolgens de 
verwijzing naar de Nationale Raad voor de 
Coöperatie (NRC). 
Cera is een coöperatieve financiële groep 
die haar oorsprong vindt in het ideeën-
goed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 
Na het zien van de armoede onder de 
boerenbevolking op het einde van de 
negentiende eeuw, als gevolg van de 
terugbetaling van geld aan woekeraars, 
bepleitte hij coöperatieve zelfhulp via 
samenwerking. Hieruit groeide de 
boerenleenbank. 
Vandaag telt Cera zo’n half miljoen 
vennoten. Samen met hen investeert Cera 
in een aantal specifieke maatschappelijke 
domeinen, waaronder de land- en 
tuinbouwsector, en promoot men actief 
het coöperatieve gedachtegoed in al haar 
facetten. Matthieu Vanhove is ruim 30 jaar 
actief in de coöperatieve sector. Sinds 
2011 neemt hij het voorzitterschap waar 
van de Nationale Raad voor de Coöpera-
tie, die al sinds 1955 bestaat. Matthieu 
Vanhove is tevens lid van het manage-
mentcomité van Cera. 

Symposium en Coopaward
“Een eerste activiteit om te noteren is 
23 maart”, aldus Vanhove. “Cera organi-
seert dan een veelzijdige studiedag in 
Leuven voor iedereen die geboeid is door 
coöperatief ondernemen (zie ook www.
cera.be). Naast een plenaire sessie 
organiseren we kleinschalige workshops 
rond uiteenlopende thema’s en is er veel 
gelegenheid tot netwerken met gerenom-
meerde sprekers uit binnen- en buiten-
land. De dag van het symposium lanceert 

Cera, in samenwerking met onder andere 
Boerenbond, voor het eerst de Coopaward 
2012. De opzet van dit verhaal is 5 goede 
projecten in de bloemetjes te zetten en zo 
andere initiatiefnemers te stimuleren. Een 
projectpremie en een adviescheque van 
Coopburo (zie verder) zorgen voor de kers 
op de taart.”

Herbronning
Na een relatief moeilijke periode waarin het 
belang van coöperaties meermaals in vraag 
werd gesteld, is deze ondernemingsvorm 
duidelijk bezig met herbronning. “Coop-
buro, onze nieuwe dienstverlener rond 
coöperatief ondernemen, zal hier zeker 
mee aan de kar trekken en zelfs het 
voortouw nemen. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit interessante model – waarbij het lot 
in eigen handen wordt genomen, schaal-
voordelen gecreëerd worden, je aandeel-
houder en werknemer, leverancier of klant 
bent en je mee aan het stuur zit van de 
onderneming – op vele vlakken voor een 
win-winsituatie zorgt.”
Om coöperatieve ondernemingen te 
ondersteunen, richtte Cera vorig jaar in 
samenwerking met Boerenbond het forum 
coöperatief ondernemen in de agrarische 
sector op. Voor de eerste opleidingssessie 
kwamen dubbel zo veel inschrijvingen 
binnen dan verwacht. De opleiding werd 

duidelijk gesmaakt door de deelnemende 
bestuurders. Ook de forumontmoeting die 
de voorzitters, ondervoorzitters en 
algemene directie van coöperaties uit de 
agrarische sector groepeert, kan rekenen 
op een ruime belangstelling. “Een duidelijk 
signaal dat het combineren van economi-
sche en sociale objectieven, rekening 

houdend met ethische en ecologische 
uitdagingen in het discours van duurzame 
ontwikkeling, een eigentijdse en belofte-
volle toekomst tegemoet gaat”, besluit 
Vanhove. ■

 

Om coöperatieve 
ondernemingen te 
ondersteunen werd het 
forum coöperatief 
ondernemen opgericht.
 

“Na een relatief moeilijke periode waarin het 
belang van coöperaties meermaals in vraag 
werd gesteld, is deze ondernemingsvorm 
duidelijk bezig met herbronning”, meent 
Matthieu Vanhove.
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COÖPERATIE VORMEN WORDT 
ZWAAR ONDERSCHAT
De popgroep U2, Acco, Milcobel en Inclusie-invest. Vier verschillende coöperaties 
uit verschillende sectoren. Voortaan kunnen zij aankloppen bij Coopburo, de 
coöperatieve dienstverlener van Cera. Naast de bestaande cvba’s zijn ook 
initiatieven die nog in de opstart- en oriëntatiefase vertoeven er welkom. 
– Stéphanie De Smet, Cera

We staan voor belangrijke econo-
mische en maatschappelijke 
uitdagingen. "De coöperatie wordt 

nog te veel aanschouwd als een verou-
derde vennootschapsvorm. Onbekend 
maakt onbemind. De coöperatie is echter 
een opportuniteit waar we niet langer 
omheen kunnen en daar wil Coopburo 
actief op inzetten”, aldus Lieve Jacobs, 
coördinator van Coopburo. “De meest 
gekende troef van coöperatief onderne-
men is dat je schaalvoordelen kan creëren. 
Dat werkt kostenverlagend, een argument 
dat in tijden van crisis kan tellen. Onder-
nemingen kunnen sneller duurdere en 
efficiëntere kapitaalgoederen aankopen, 
maar ze kunnen ook vaste kosten, 
bijvoorbeeld administratiekosten, delen 
tussen de samenwerkingspartners.” Maar 

coöperatief ondernemen is nog meer. 
Door coöperatief te ondernemen, kan je 
een marktvacuüm opvullen wanneer 
bepaalde behoeften niet ingevuld worden 

door de markt. Je kan marktransparantie 
creëren die je als individuele ondernemer 
nooit kan verkrijgen omdat je op je eentje 
over onvolledige informatie beschikt. Maar 
evengoed kan je voor lokale verankering 
van het aandelenkapitaal zorgen via 
eigenaarschap en controle, denk bijvoor-
beeld aan de energie-initatieven. 

Niet de apostel van de coöperatie
De coöperatieve spirit wordt niet enkel 
gepromoot, ze is tevens aanwezig in de 
dagelijkse werking van Coopburo. Naast 
een vast kernteam steunt Coopburo op 
alle expertise en knowhow aanwezig in de 
personeelsploeg van Cera. Cliënten 
krijgen juridisch advies zowel als bijstand 
bij de uitwerking van een performant 
businessmodel en businessplan, input 
voor de uitwerking van een coöperatieve 
communicatiestrategie en een realistisch 
strategietraject. Toch benadrukt Jacobs 
dat, hoezeer ze zelf gelooft in de troeven 
van een zichzelf sturende organisatie, 
Coopburo niet de apostel van de coöpera-
tie wil zijn. De manier van ondernemen 

staat voorop als kerngedachte, het belang 
van de rechtsvorm komt pas op de tweede 
plaats. 
Naast adviesverlening en begeleiding, 
financiert en initieert Coopburo ook 
verschillende onderzoeksopdrachten rond 
actuele uitdagingen. Zo wordt de coöperatie 
meer en meer geschikt bevonden voor de 
zorgsector en loopt er een onderzoek rond 
coöperatieve kinderopvang. 

Hoeveel coöperaties telt ons land?
Coopburo wil graag weten hoeveel 
coöperaties ons land precies telt. Vermoe-
delijk zijn er 40.000, maar hoeveel werkne-
mers deze tellen, in welke sectoren deze 
vertegenwoordigd zijn en welke activiteiten 
eraan verbonden zijn, weet niemand met 
precisie te vertellen. Coopburo hoopt 
komende zomer een eerste zicht te hebben 
op deze statistieken. 

Coopburo steekt de handen 
uit de mouwen
De dienstverlening van Coopburo (www.
coopburo.be) kan gaan van punctuele 
adviesvragen tot begeleidingstrajecten die 
behoorlijk intensief kunnen zijn. Voor 
bestaande coöperaties zal een begelei-
dingstraject zich voornamelijk richten op 
een versterking van de coöperatieve 
werking (zie p. 35). Voor startende initiatie-
ven zal het meer gaan over het verkennen 
van de coöperatieve identiteit (zie p. 33). 
Hier wordt samengewerkt met het 
Innovatiesteunpunt, een partner met 
aanvullende competenties. Dit maakt dat 
Coopburo het volledige scala van dienstver-
lening kan aanbieden. ■

 

De coöperatie is een kans 
waar we niet omheen kunnen. 
Coopburo wil daar actief op 
inzetten.
 

Lieve Jacobs: “De meest gekende troef van 
coöperatief ondernemen is dat je schaalvoorde-
len kan creëren, wat kostenverlagend werkt.”
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DIENSTVERLENING VOOR NIEUWE 
SAMENWERKINGSVORMEN
De stap zetten om samen met anderen een nieuw initiatief op te zetten, is een 
mooie maar complexe uitdaging. Je krijgt met heel wat zaken te maken waar je 
vaak amper vertrouwd mee bent. – Stijn Smet, innovatieconsulent

Om je hierbij te ondersteunen en te 
begeleiden hebben Cera en 
Boerenbond een volledig diensten-

pakket uitgewerkt om je in de oriëntatie- en 
opstartfase bij te staan met raad en daad. 
Coopburo en het Innovatiesteunpunt staan 
samen in voor deze dienstverlening. Hoe 
werkt het?

Initiatiefnemers samenbrengen
Start de voorbereidingen met een beperkte 
kerngroep, een team van mensen die 
initiatief willen nemen en die de samenwer-
king vorm willen geven. Het is moeilijk om 
efficiënt te vergaderen met meer dan 
pakweg 8 personen. Stel dus een enthousi-
aste ploeg samen die zich buigt over de 
opstart. Neem voldoende tijd om elkaar te 
leren kennen en grondig gedachten uit te 
wisselen.

Gezamenlijke missie en strategie
Stel jezelf eerst goed de vraag waarom je 
wil gaan samenwerken. Wat wil je berei-
ken? Het is erg belangrijk om hier zo 
concreet mogelijk een antwoord op te 
kunnen formuleren zodat alle vennoten of 
partners in het project er zich voor 100% 
achter kunnen scharen. Vat dat kort en 
krachtig samen in de ‘missie’ van jullie 
samenwerking. Formuleer daarnaast een 
ambitieus doel op de middellange termijn 

(3 tot 5 jaar). Dit geeft richting aan denken 
en handelen en vergemakkelijkt de 
besluitvorming. Benoem tenslotte ook wat 
je niét gaat doen.

Business- en organisatiemodel
Het is belangrijk om voor de opstart goed 
na te denken over het organisatiemodel dat 
jullie in de praktijk willen brengen. Welke 
activiteiten gaan we precies opzetten? Hoe 
verhouden we ons daarbij tot andere 
gelijkaardige initiatieven? Wat is de 
capaciteit aan mensen en middelen die we 
nodig hebben? Welke inkomende geld-
stromen voorzien we om deze werking 
gefinancierd te krijgen? Hoe stellen we een 
financieel plan op?
Centen zijn ten slotte voor iedereen een 
gevoelige materie. Ook hier is het dus 
essentieel om duidelijke afspraken te 

 

Centen zijn voor iedereen een 
gevoelige materie. Het is dus 
essentieel om duidelijke 
afspraken te maken.
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Ook voor bestaande 
coöperaties biedt Cera, 
in samenwerking met 
Boerenbond, advies en 
begeleiding op 
maat. – Lieven Vandeputte, Cera

Bestuurders worden vaak onvol-
doende voorbereid op en onder-
steund bij hun taak als bestuur-

der. Coopburo organiseert infosessies 
om bestuurders inzicht te geven in 
verantwoordelijkheden en in de taken en 
competenties die met een bestuurders-
mandaat gepaard gaan. Daarnaast werkt 
Coopburo, in overleg met het bestuur en 
het management, vormingssessies uit 
die specifiek op maat zijn van de 
behoeften van de coöperatieve 
organisatie.

Organisatiedoorlichting en opvolging
Zowel een goede vertaling van je missie 
en strategie naar de operationele 
werking als een verstandig beheer zijn 
belangrijk voor de gezondheid van elke 
organisatie. Coopburo helpt je om je 
organisatie vanuit beide invalshoeken in 
beeld te krijgen, het financieel beheer in 
je organisatie kritisch door te lichten, 
indicatoren vast te leggen voor opvol-
ging en een systematiek vast te leggen 
van plannen en opvolgen.

Efficiëntieverbetering 
Een coöperatieve organisatie is, net zoals 
andere organisatiestructuren, niet altijd 

maken. Stel een financieel plan op met 
alle te verwachten kosten en opbreng-
sten en bekijk dan opnieuw kritisch de 
haalbaarheid van het project. Zo kan je 
een goede inschatting maken van ieders 
bijdrage bij de opstart en afwegen 
hoeveel extra middelen je bij de bank zal 
moeten lenen.

Gepaste (juridische) structuur
Hoe het samenwerkingsinitiatief verder 
vorm geven? Kiezen we voor een 
vzw-structuur, een coöperatie of een 
andere rechtsvorm? Of volstaat een 
samenwerkingsovereenkomst met goede 
afspraken op papier? Met welke juridi-
sche aspecten moeten we rekening 
houden? Welke spelregels moeten we 
vooraf vastleggen? Hoe stellen we 
statuten en een huishoudelijk reglement 
op? Met welke administratieve formalitei-
ten moeten we rekening houden?

Uitwerken coöperatief 
communicatieplan
Een goede communicatie is van wezenlijk 
belang in elke samenwerkingsvorm. Dat 
begint bij een goede interne communica-
tie tussen de initiatiefnemers en met alle 
betrokkenen. Daarnaast is het ook 
belangrijk om na te denken over externe 
communicatie. Wie zijn de externe 

doelgroepen? Hoe kunnen we die best 
bereiken? Hoe bereiden we ons voor op 
eventuele crisissituaties?

VLIF-steun aanvragen
Land- en tuinbouwers die zich groeperen 
om de afzet van hun producten gezamen-
lijk te organiseren, kunnen onder 
bepaalde voorwaarden in aanmerking 
komen voor startsteun. 

Taken verdelen
Een goede taakverdeling is van cruciaal 
belang om de nieuwe organisatie snel en 
efficiënt te doen werken. Als de groep niet 
te groot is, kunnen alle leden hiervan deel 
uitmaken. In het andere geval vaardig je 
best een kernteam af. In deze bestuurs-
groep zijn 3 kerntaken onontbeerlijk: een 
voorzitter die het overleg organiseert en 
in goede banen leidt, een secretaris die 
alle afspraken schriftelijk vastlegt en een 
financieel verantwoordelijke die over de 
inkomsten en uitgaven waakt. 
Naast het bestuur, dat op regelmatige 
tijdstippen bijeenkomt, is er een ‘bedrijfs-
leider’ nodig. Hij of zij zorgt ervoor dat de 
beslissingen van het bestuur worden 
uitgevoerd en heeft de dagelijkse werking 
in handen. In de opstartfase nemen vaak 
één of meerdere bestuursleden deze 
taak op zich. ■

LAAT JE ADVISEREN
Bij al deze stappen biedt het Innova-
tiesteunpunt, samen met Coopburo, 
een op maat gemaakte dienstverle-
ning aan. Zo komen we graag langs 
voor een gratis intakegesprek om 
onze advisering toe te lichten.
In de basismodule ondersteunen we 
je bij de opmaak van contracten of 
intentieverklaringen en de bepaling 
van de juridische structuur. Daar-
naast helpen we met de opmaak van 
het business- en organisatiemodel, 
een communicatieplan en – indien 
mogelijk – bij de VLIF-steunaan-
vraag.
In een extra aanvullende module 
bieden we procesbegeleiding aan 
om strategische vergaderingen 
richting te geven, om iedereen op 
één lijn te krijgen bij de langeter-
mijndoelstellingen, het ambitie-

niveau hoog te houden en de maturi-
teit van de organisatie te verhogen.
Het Innovatiesteunpunt heeft al 
jarenlang ervaring in het opstarten 
en begeleiden van coöperaties en 
samenwerkingsverbanden. Zo 
werden onder andere de landbou-
wers met een biogasinstallie in 
Biogas Vlaanderen en de telersgroe-
pen Azanova en Speciale geholpen 
bij hun oprichting en strategische 
begeleiding. Ook in regionale 
producentennetwerken en kleinere 
samenwerkingsvormen met slechts 
enkele partners kon men al rekenen 
op de hulp van Coopburo en het 
Innovatiesteunpunt. We luisteren 
dan ook graag naar jouw plannen.

Info  info@innovatiesteunpunt.be en 
info@coopburo.be
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een toonbeeld van efficiëntie. Soms is de 
taakverdeling niet duidelijk, gaat er veel tijd 
verloren tijdens vergaderingen, is er gebrek 
aan leiding, zijn doelstellingen onvoldoende 
duidelijk of gedeeld en doen er zich 
spanningen voor binnen het bestuur, of 
tussen bestuur en operationeel team. 
Kortom, je organisatie boekt trager 
vooruitgang dan gewenst of dreigt vast te 
lopen. In dit geval mag je de situatie zoals 
ze is niet te lang laten aanslepen. Misver-
standen en knelpunten die blijven sluime-
ren, kunnen de sfeer al snel verzieken en 
veel kopzorgen bezorgen. Coopburo kan je 
helpen om de situatie te keren door na een 
goede analyse van wat er misloopt als 
neutrale en externe gesprekspartner je 
organisatie weer op de sporen te zetten.

Versterken van de communicatie
Nog meer dan bij andere organisatie-
vormen is het bij een coöperatieve organi-
satie belangrijk om goed te communiceren. 
Communicatie versterkt de betrokkenheid 
van de leden bij hun organisatie. Omdat ook 
andere mensen en organisaties direct of 
indirect met je organisatie te maken 
krijgen, is ook een goed doordachte externe 
communicatie-aanpak vaak aangewezen. 

Ten slotte is het ook zinvol om voorbereid te 
zijn met een goede communicatie bij 
eventuele crisissituaties.   
Coopburo helpt je bij het opmaken van een 
communicatieplan en bij het ontwikkelen 
van de voor jouw organisatie nuttige 
communicatie-instrumenten. 

Strategie en strategische verandering
Elke organisatie moet zichzelf af en toe 
eens kritisch in vraag te stellen. Is de 
doelstelling waar we samen ‘voor gaan’ 
nog steeds actueel? Wordt die nog 
voldoende gedeeld door de leden? Is de 
strategie die we volgen om dit te bereiken 
nog de juiste? 
Het is een moeilijke maar zeer zinvolle 
denkoefening voor elke organisatie die het 
gevoel krijgt ‘op routine’ te draaien of die de 

impact van wijzigende omgevingsfactoren 
dreigt te moeten ondergaan. Voor begelei-
ding bij deze denkoefening en het proces 
om tot nieuwe doelstellingen te komen, kan 
je een beroep doen op Coopburo.

Erkenningsaanvraag NRC
De Nationale Raad voor de Coöperatie 
(NRC) groepeert coöperatieve vennoot-
schappen die de basiswaarden van het 
coöperatief ondernemen respecteren. De 
erkenningsvoorwaarden verwijzen trou-
wens naar een aantal principes van 
coöperatief ondernemen. Erkend worden 
voor de Nationale Raad van de Coöperatie 
biedt een aantal voordelen voor de 
coöperatie zelf en voor haar vennoten, 
maar fungeert ook als kwaliteitslabel. 
Coopburo kan je de gepaste ondersteuning 
bieden om zo’n erkenningsaanvraag tot een 
goed einde te brengen. ■

Info info@coopburo.be

WAT MET BESTAANDE 
SAMENWERKINGSINITIATIEVEN?

 

Ook een coöperatieve 
organisatie is niet altijd 
een toonbeeld van 
efficiënt werken.
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GLB NA 2013 PROMOOT SAMEN-
WERKING IN SCHAKEL EN KETEN
Land- en tuinbouwers trekken vaak aan het kortste eind bij commerciële 
onderhandelingen. Als antwoord hierop stimuleert de Europese Commissie 
samenwerkingsverbanden in de schakel en in de keten. – Marc Rosiers, directeur Studiedienst 

& Pieter Verhelst, adviseur internationaal en Europees beleid Boerenbond

Door zich te verenigen in producen-
tenorganisaties zouden land- en 
tuinbouwers zwaarder kunnen 

wegen op deze onderhandelingen. Meer 
nog, brancheorganisaties opgericht door de 
verschillende schakels van een keten, 
kunnen interprofessionele afspraken 
maken. Daarbinnen kan de land- en 
tuinbouwer, hetzij individueel, hetzij 
collectief, onderhandelen over prijs en 
volume.
De markt speelt vandaag al een centrale rol 
in het landbouwbeleid van de Europese 
Unie. Morgen zal dit niet anders zijn. Het 
aanbod zal meer en meer gestuurd worden 
door de vraag. In sommige sectoren is men 
dat al gewoon, in andere minder of niet.

Toenemende prijsschommelingen
De marktwerking is evenwel niet perfect. 
De prijs vervult zijn signaalfunctie als 

evenwichtbrenger tussen vraag en aanbod 
slecht tot niet. Een verklaring is te vinden in 
de specificiteit van de landbouw zelf, zoals 
lange productiecycli en de invloed van het 
klimaat. Hoe langer de productiecyclus 
(rundvlees, fruit, …), hoe trager de reactie 
op schokken in de vraag. Klimatologische 
omstandigheden veroorzaken onverwachte 
meer- of minderopbrengsten. Een andere 
verklaring ligt in een groot gebrek aan 

systematische en correcte informatie over 
vraag en aanbod, waarop landbouwers hun 
individuele productiebeslissingen kunnen 
afstemmen. Dit geeft aanleiding tot 
overschotten en tekorten, en bijgevolg tot 
prijsschommelingen.

Structureel lage brutomarges
Naast de toenemende prijsschommelingen 
speelt de problematiek van de brutomarge. 
Hoe kan die worden verbeterd? Een eerste 
antwoord is ‘vegen voor eigen deur’ door 
kostenefficiënte productie te stimuleren 
(schaal- en gammavoordelen) en/of door 
opslag, uitvoer of alternatieve aanwending 
van overschotten. Het versterken van de 
positie van de landbouwproducent in de 
schakel en in de keten is een tweede 
antwoord. De landbouw heeft hierop 
gereageerd met een drietal generieke 
strategieën: de creatie van producenten-

 

Door zich te verenigen in 
producentenorganisaties 
zouden land- en tuinbouwers 
zwaarder kunnen wegen op 
onderhandelingen.
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organisaties en coöperatieven, het 
opzetten van interprofessionele en 
contractuele afspraken met verwerkers 
en distributeurs en het vrijwillig 
instappen in systemen van gecertifi-
ceerde kwaliteitsproducten met een 
hoge toegevoegde waarde. 

GLB na 2013
EU-Commissaris Ciolos̨ speelt met zijn 
hervormingsvoorstellen in op deze 
strategieën. Samenwerking in de 
schakel (tussen land- en tuinbouwers 
onderling) en in de keten (tussen de 
toelevering, landbouw, voedingsindus-
trie en distributie) wordt actief 
gepromoot. Producentenorganisaties 
(PO) en brancheorganisaties (BO) 
moeten de landbouw crisisbestendi-
ger maken.
Boeren mogen zich verenigen in een 
Producentenorganisatie. Wanneer ze 
daarom vraagt, moet de overheid 
deze erkennen. De PO wordt 
opgericht door de producenten zelf. Ze mag 
duidelijk omschreven taken opnemen in 
naam van haar leden, zoals de productie 
plannen en deze zowel kwantitatief als 
kwalitatief op de vraag afstemmen op basis 
van eigen marktonderzoek. Ook mag ze het 
aanbod van haar leden bundelen en de 
afzet ervan gezamenlijk organiseren. Ze 
mag alle inspanningen leveren om de 
productiekosten te optimaliseren en de 
producenten prijzen te stabiliseren. Ten 
slotte mag ze initiatieven rond duurzame 
productie coördineren zoals onderzoek, 
voorlichting, technische bijstand, afval-
beheer, duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, initiatieven ter matiging van 
de klimaatverandering en voor de instand-

houding van biodiversiteit. PO’s kunnen een 
deel of het geheel van hun activiteiten 
bundelen in een associatie. Ze zijn steeds 
sectorgebonden.
De verschillende schakels in de agrovoe-
dingsketen mogen zich verenigen in een 
brancheorganisatie. De overheid moet die 
erkennen voor zover de BO hier zelf om 
vraagt. Een BO brengt vertegenwoordi-
gers van sectororganisaties uit productie, 
handel en verwerking uit één of meerdere 
sectoren samen en mag duidelijk 
omschreven doelstellingen nastreven. Ze 
mag marktinformatie verzamelen, 
verspreiden en analyseren met het oog op 
een betere coördinatie van de afzet en het 
inschatten van toekomstige marktontwik-
kelingen. Ook mag ze standaardcontrac-
ten opstellen, informatie verschaffen en 
onderzoek verrichten rond allerlei 
economische en ecologische aspecten 
van het product, het productieproces en 
de markt. Voorbeelden zijn kwaliteit, het 
gebruik van diergeneesmiddelen en 
gewasbeschermingsmiddelen, biologi-
sche landbouw, geïntegreerde, duurzame 
of anderzijds milieuvriendelijke productie 
en gezonde voeding. Ten slotte mag ze 
acties voeren ter bevordering van de 
afzet, vooral in landen buiten de EU.
Deze vormen van samenwerking vormen 
een uitzondering op de mededingingswet-
geving. Maar PO’s mogen geen dominante 
positie innemen. Dit is een feitelijke 
inschatting achteraf die van sector tot 

sector en van regio tot regio kan verschil-
len. Afspraken van BO’s moeten steeds 
vooraf gemeld worden voor groen licht.

Wat je samen doet, doe je beter
Beide initiatieven moeten de transparantie 
verhogen en de marktkennis verbeteren. 
Hierdoor kunnen vraag en aanbod zowel 
kwantitatief als kwalitatief beter op elkaar 
worden afgestemd, wat marktstabiliserend 
werkt. Er kan ook beter en sneller 
geanticipeerd worden op ongunstige 
marktevoluties. Dat moet crisissen 
vermijden. Samenwerking moet daaren-
boven leiden tot meer efficiëntie. Wat je 
samen doet, doe je niet alleen beter, maar 
doorgaans ook goedkoper. Dit is goed voor 
producent én consument.
De PO’s kunnen ten slotte door de 
bundeling van aanbod en gezamenlijke 
afzet de marktmacht van de boeren 
vergroten, waardoor ze beter in staat 
moeten zijn om een faire prijs te bedingen. 
Maar de EU-mededingingsregels laten niet 
toe dat een PO collectief over de prijs 
onderhandelt. De PO’s in de zuivelsector 
kregen wel expliciet een uitzondering 
hierop. Ook coöperaties genieten van zo 
een uitzondering op de mededingings-
regels. Een producentenorganisatie die 
geen coöperatie is, mag dus enkel 
faciliteren door de afzet goed te bundelen 
en te organiseren. Ze mag zich echter niet 
bemoeien met prijszetting of onderhande-
len in naam van haar leden. ■

opgericht door de producenten zelf. Ze mag 

COÖPERATIES VERSUS 
PRODUCENTENORGANISATIES
Het nieuwe GLB promoot samenwerking in producentenorganisaties (PO). Een PO wordt opgericht om de gemeenschappe-lijke belangen van producenten ten opzichte van hun afnemers te verdedi-gen. Een voorbeeld is Ingro, dat erkend is als telersvereniging voor producenten van groenten voor de verwerking. Ingro heeft weliswaar het juridisch statuut van coöperatieve vennootschap aangenomen, maar het koopt geen groenten aan, en verwerkt die niet. Een landbouwcoöpera-tie is een bedrijf, opgericht door en met kapitaal van land- en tuinbouwers, dat instaat voor de verkoop en/of verwerking van hun producten. Een coöperatie is zelf 

actief in de markt, dit in tegen-stelling tot PO. Je hebt grote en kleine coöperaties, de schaal doet er niet toe. Waar mogelijk stimuleert en ondersteunt Boerenbond actief coöpera-ties. PO’s zijn aan de orde in situaties waar geen actieve tussenkomst in de markt zelf mogelijk is, zoals bijvoorbeeld voor de verwerking van suikerbieten. Maar het verschil is niet altijd even duidelijk. Om acties te kunnen opzetten met middelen van de gemeenschappe-lijke marktordening voor groenten en fruit (GMO) hebben onze coöperatieve groente- en fruitveilingen zich verenigd in PO’s.
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BETROKKENHEID BINNEN DE 
COÖPERATIE IS ESSENTIEEL
Milcobel is de grootste zuivelcoöperatie in België. Bij het verdwijnen van het quotum 
wordt de zuivelmarkt vrijer en volatieler. In dit klimaat vol onzekerheden heeft Milcobel 
zich ertoe verbonden om de ontwikkeling van de ledenbedrijven te volgen. – Luc Van Dijck

De coöperatieve Milcobel Groep is een 
cluster van verscheidene werkmaat-
schappijen (Belgomilk cvba, Inza 

cvba, Ysco nv, Kaasimport Jan Dupont nv en 
Camal sa). Deze kmo’s krijgen ruimte om 
zelfstandig te ondernemen in hun markten. 
Het is daar dat de melkprijs verdiend moet 
worden. Deze werkmaatschappijen zijn 
enerzijds historisch gegroeid, maar 
anderzijds heeft Milcobel deze bewust 
uitgebouwd als een cluster van kmo’s. 
“Bewust omdat we de flexibiliteit, de 
servicegraad naar de klanten en de 
mentaliteit van het familiebedrijf als 
belangrijke hefbomen zien om ons te 
onderscheiden en excellent te onderne-
men”, aldus Guido Veys, voorzitter van de 
raad van bestuur van Milcobel. De werk-
maatschappijen worden ondersteund door 
de groepsdiensten van Milcobel. In Milcobel 
zelf zit het bestuurlijke werk omtrent de 
strategische keuzes en investeringen, 
rapportering en controle, de overwaking van 
de missie en de waarden. Milcobel beheert 
ook de melkstromen en de middelen. 

Focus
Als onderneming is Milcobel een bedrijf als 
een ander, onderworpen aan de wetmatig-
heden van de markt, onderworpen aan 
dezelfde regelgeving, dezelfde competitieve 
omgeving. De coöperatie verschilt van 
andere ondernemingen in haar missie en 
doelstellingen, in haar waarden en in de 
bestuurlijke organisatie. 

“Ik ben een vurig voorstander van het 
coöperatief model”, zegt Guido Veys. “Maar 
naast dit coöperatief model mogen en 
kunnen ook andere ondernemingsvormen 
bestaan. De kracht van de coöperatie wordt 
uitgemaakt door 3 troeven. Het keten-

denken dat in de genen van de coöperatie 
zit. Milcobel is een verticale integratie 
vertrekkende van de boerderij (kwaliteit, 
logistieke organisatie, open communicatie). 
Het langetermijndenken dat bepalend is in 
alle beslissingen die genomen worden. De 
directe band met de leden-bedrijven die het 
model ‘robuuster’ maakt. Naarmate de 
markten volatieler worden, groeit de 
uitdaging om ons met ons coöperatief 
model te kunnen onderscheiden en ons te 
kunnen bewijzen in een steeds meer 
competitieve omgeving.”

Afzetzekerheid
“De eerste basisdoelstelling van Milcobel is 
de afzet voor de melk garanderen. Wij 
engageren ons om de melk bij onze leden 
op te halen, te verwerken en te commercia-
liseren. Daarbij bieden wij hen een perspec-
tief voor hun groei en ontwikkeling. Wij 
engageren ons om mee te evolueren met 
hun bedrijfsontwikkeling. Dat is een 
duidelijk standpunt. Samen met de leden 
onderzoeken wij momenteel in dit kader 
hoe de best mogelijke voorspelling van hun 
bedrijfsontwikkeling op zowel langere als 
korte termijn kan gedaan worden. Dit moet 
ons toelaten onze activiteiten verder te 
optimaliseren. In afwachting van de effecten 
van de verdere ontwikkelingen houden we 
Milcobel aan als een gesloten coöperatie.”

Faire melkprijs uit economische 
activiteiten
“Wij willen een correcte en faire melkprijs 
realiseren, nu en in de toekomst. Een faire 
prijs is de best mogelijke prijs die we uit de 
markt kunnen halen met onze activiteiten. 
De coöperatie draait op een open boek-
houding voor de leden. Wij willen excellente 
industriële en commerciële activiteiten 
uitbouwen om van een faire melkprijs ook 
een competitieve en goede melkprijs te 
maken. Wij investeren in verwerking, 

 

Een echte coöperatie stoelt op 
een drievoudige betrokkenheid 
van de leden.
 

©
 M

IC
O

B
E

L



Boerenbond • Management&Techniek 4 • 24 februari 2012 dossier • 39

handel en merkopbouw. Daarmee houden 
de Milcobel-leden de markttoegang in 
eigen handen.”

Boeren besturen de coöperatie
“Ledenbetrokkenheid is een belangrijke 
basisdoelstelling. Het zijn de melkveehou-
ders zelf die Milcobel besturen en mee de 
spelregels bepalen. De raad van bestuur is 
samengesteld uit 10 leden-melkveehou-
ders en een extern deskundige. De leden 
van de raad van bestuur namen trouwens 
recent deel aan het vormingsprogramma 
voor bestuurders van coöperaties dat 
georganiseerd werd door het Coöperatief 
Overlegplatform van Cera en Boerenbond.
Binnen de structurele ledenwerking is 
ongeveer 1 op 10 van de Milcobel-leden 
betrokken in de bestuurlijke werking op het 
niveau van de regionale ledenkringen. Dit 
cijfer zegt veel over het engagement, de 
betrokkenheid en de inspraakmogelijk-
heden binnen de coöperatie. De ledenwer-
king van Milcobel berust op 9 ledenkringen 
met elk een veertigtal bestuurleden die 
democratisch verkozen worden. Zij 
beoordelen en adviseren de werking van 
Milcobel.”

Drievoudige betrokkenheid 
met vennoten
“Waarin wij ons als echte coöperatie 
onderscheiden van andere ondernemings-
vormen, is de drievoudige betrokkenheid 
met onze leden-vennoten. Essentieel is dat 
vennoten een intensieve economische 
transactierelatie hebben met de coöperatie 
die bepalend is voor het inkomen van de 
leden-bedrijven. Ten tweede moet er een 
financiële participatie zijn. Ieder Milcobel-
lid draagt bij aan het eigen vermogen van 
de coöperatie. Ten derde hebben de 
vennoten bestuurlijke betrokkenheid en 
zeggenschap.”

Coöperatief gedachtegoed
“We ervaren een toenemende maatschap-
pelijke interesse voor het coöperatief 
ondernemingsmodel. Dat kan een meer-
waarde inhouden. Er zijn waarden die de 
burger en de consument opnieuw weten te 
waarderen, zoals betrokkenheid, verant-
woordelijkheid, duurzaamheid, correct en 
eerlijk handelen. Dat zijn nu precies onze 
basiswaarden. Communicatie daaromtrent 
is belangrijk. We moeten de coöperatieve 
meerwaarde ook meer in de markt 
trachten te zetten. 2012 als het Internatio-
naal Jaar van de Coöperaties komt 
daarvoor precies op tijd.”  ■

REO, VERLENGSTUK 
VAN HET BEDRIJF
De coöperatieve veiling Roeselare, kortweg Veiling REO, 
is een draaischijf voor de afzet van verse groenten en 
fruit. Waarin schuilt de kracht van coöperatief 
samenwerken? We vroegen het aan Rita Demaré, 
voorzitter van de veiling én van het Verbond van 
Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT). – Jan Van Bavel

Rita Demaré volgde een opleiding 
als maatschappelijk assistente en 
werkte als opvoedster. Haar man 

Paul was op de REO Veiling actief als 
heftruckchauffeur. In 1988 namen ze het 
gemengde veeteeltbedrijf (rundvee, 
varkens en groenten) van Pauls ouders in 

Hooglede over. Rita nam loopbaanonder-
breking omdat ze het niet zag zitten om 
haar job te combineren met haar gezin 
en de uitbouw van hun bedrijf. Vrij snel 
besloten ze dat ze intensiever moesten 
gaan telen. Ze stootten de rundvee- en 
varkenstak af om meer groenten te 
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verbouwen. Paul stopte ook met werken op 
de REO Veiling. Tussen 1989 en 2008 
breidden ze hun bedrijf geleidelijk uit met 
de bouw van 3 serres en richtten ze zich 
van de klassieke combinatie sla en tomaten 
volledig op sla. Ze specialiseerden zich in 
kropsla en telen ook alternatieve sla-
soorten. Hiervoor beschikken ze over 
5000 m² glasserres en 6400 m² foliekast. 
Daarnaast telen ze in de vollegrond 
knolvenkel, wittekool en savooikool. Midden 
op hun bedrijf loopt een openbare kerkweg, 
wat de ontwikkeling van hun bedrijf en 
eventuele opvolging beperkt. Dat was voor 
Rita de motivatie om in de gemeente politiek 
te stappen. Intussen was ze ook lid 
geworden van de plaatselijke KVLV-afdeling 
en van de vakgroep Groenten van Boeren-
bond. Omdat ze de veiling beschouwt als 
een verlengstuk van het bedrijf, maar ze er 
niets mee kon beslissen, stelde ze zich in 
2001 kandidaat voor de raad van bestuur 

van de REO Veiling. Als eerste vrouw raakte 
ze direct verkozen en in 2005 werd ze 
gevraagd om voorzitter te worden van de 
veiling. Dat aanvaardde ze meteen, omdat 
ze vond dat er een goed beleid werd 
gevoerd.

De coöperatieve reflex
“De kiemen voor mijn coöperatief denken 
werden al gelegd als maatschappelijk 
assistente. Het rekening houden met 
anderen, samenwerken en team vormen 
heb ik dus in mijn genen zitten”, vertelt 

Rita. “Bovendien waren mijn ouders ook lid 
van de veiling. Bij elke beslissing die we 
nemen op REO of het VBT heb ik dan ook 
de reflex om me af te vragen wat die 
beslissing voor de sector, de groep 
‘tuinders’, betekent. Ook bij het VBT stel ik 
me voortdurend de vraag wat beslissingen 
inhouden voor alle coöperaties. Dat 
automatisme paste ik onlangs ook weer toe 
in de REO-werkgroep merkenbeleid. Het 
kan natuurlijk dat je iets beslist waar 
slechts een aantal mensen gebruik van 
maken, maar dat kan wel goed zijn voor 

heel de sector. De veiling komt voor mij niet 
op de eerste plaats, wel het belang van 
tuinders als groep. Uiteraard moet de 
veiling blijven bestaan, in het voordeel van 
iedereen. Zo is geen veilingcommissie 
vragen in een moeilijk jaar voor mij 
onbespreekbaar, omdat het de toekomst 
van de veiling ondermijnt, waardoor je als 
tuinder nog slechter af bent.”

Sterktes en zwaktes van REO
In 2005 besliste de werkgroep nieuwe 
coöperatie bij de REO Veiling om een 
commerciële dienst op te richten en zo alle 
producten die de telers op de veiling 
afzetten beter te promoten. Om de 
groenten een nieuwe boost te geven en het 
Flandrialabel te ondersteunen, werd die 
werkgroep onlangs opnieuw samengesteld 
om zich te buigen over het merkenbeleid. 
Het Innovatiesteunpunt geeft de werkgroep 
hierbij advies. De REO Veiling groepeert 
1400 actieve telers en is daarmee een grote 
structuur. “Dat is een sterkte, maar tegelijk 
ook een zwakte, want communiceren met 
al die telers is vaak moeilijk”, aldus Rita. 
“Vandaar dat we ook in productwerk-
groepen werken. Via ons blad Reo Actueel 
en extranet (via de REO-website) proberen 
we zo goed mogelijk te communiceren met 
onze telers. Via extranet kunnen telers ’s 
ochtends tijdens de klokverkoop de prijs 
van de dag voor hun groenten bekijken. De 
veiling heeft ook als taak om de beste prijs 
uit de markt te halen. We beslissen altijd in 
het belang van de telers, maar dat is niet 
altijd voor iedereen meteen duidelijk. Onze 

communicatie naar de telers kan zeker nog 
beter. Als veiling zijn we ook verantwoorde-
lijk om ervoor te waken dat er voldoende 
markt is voor ons product.” Uiteraard 
beschikt de REO Veiling ook over diverse 
troeven. “Telen is de corebusiness van de 
producenten, dat moeten we perfect 
kunnen omdat we ons niet kunnen 
veroorloven dat er een oogst mislukt. 
Daarom is het een groot voordeel dat de 
veiling de verkoop van onze producten van 
ons overneemt. Als producent heb je 
daardoor iets minder voeling met wat de 
markt vraagt, de veiling heeft hier dan ook 
aandacht voor in haar communicatie. Maar 
als producent bezorgt het je minder 
kopzorgen, je hebt namelijk een afzet- én 
betaalgarantie: je weet met zekerheid dat je 
op tijd betaald wordt. Tegelijk houdt dit ook 
een afzetplicht in. Daarnaast sta je als 
producent sterker in de markt omdat je je 
producten samen naar de markt brengt.”

De meerwaarde
“We moeten onze coöperatie nog meer zien 
als een verlengstuk van ons bedrijf. Onze 
3000 leden – waarbij ook niet-actieve 
tuinders, omdat zij vaak de grootste 
ambassadeurs van onze coöperatie zijn – 
kiezen de leden van de raad van bestuur 
van de veiling die hun belangen er verdedi-
gen. Als tuinder heb je een verantwoorde-
lijkheid om een goed bestuur te kiezen. Dat 
bestuur moet een goed beleid uitstippelen 
en zorgen voor een performante organisa-
tie, die het operationele luik voor haar 
rekening neemt.”
“Nog een voordeel van lid te zijn van de 
veiling is dat ze je begeleidt om te voldoen 
aan het lastenboek: ze geeft je uitleg bij 
documenten. Dit betekent dat de lasten-
boeken, op vraag van afnemers, sneller bij 
meer telers toegepast worden. Via de 
veiling wordt ook de traceerbaarheid 
gegarandeerd. Doordat binnen het VBT 85 à 
90% van de telers verenigd is in coöpera-
ties, ben je een volwaardige gespreks-
partner voor de officiële instanties.” Als 
kersverse voorzitter van het VBT werd Rita 
in maart 2011 geconfronteerd met de 
EHEC-crisis. “Toen hebben we de meer-
waarde van het VBT voor onze ledencoöpe-
raties en hun leden duidelijk gemaakt: 
samen met alle betrokkenen hebben we 
toen beslist wat er moest gebeuren om de 
markt enigszins tot rust te brengen en onze 
leden-coöperanten te ondersteunen. 
Samen met Boerenbond heeft het VBT de 
opdracht om een draaiboek voor dergelijke 
crisissen samen te stellen.” ■

 

De veiling of het VBT komt 
voor mij niet op de eerste 
plaats, wel de tuinders.
 

“We beslissen altijd in het belang van de telers, 
maar dat is niet voor iedereen altijd meteen 
duidelijk.”
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MACHINE-RING MET 
SAMENAANKOOP
De machine-ring Agraco in Bocholt telt intussen bijna 7 lentes. Van bij de start 
huurt ze machines bij Loonbedrijf Weltjens Bocholt (LWB). Daarnaast organiseert 
deze coöperatie samenaankoop van diverse landbouwproducten. – Anne Vandenbosch

Agraco bezit zelf maar één machine. 
“Bovendien hopen we deze zo weinig 
mogelijk in te zetten", vertelt Paul 

Ceyssens (midden op de foto) ondervoorzit-
ter van de machine-ring in Bocholt. "Onze 
coöperatie kocht vorig jaar namelijk een 
koe-rollator om kreupele koeien weer op 
hun poten te helpen. Het is een handig 
toestel dat we aanbieden met een aanhang-
wagen, zodat het gemakkelijk kan getrans-
porteerd worden.”

Samenwerking met loonbedrijf
De afwezigheid van een eigen machinepark 
is een van de grote verschillen met andere 
machine-ringen in ons land. Agraco – tot 
2010 actief onder de naam Agrico Bocholt – 
werd in april 2005 opgericht. “Eigenlijk is 
deze machine-ring ontstaan nadat enkele 
landbouwers uit het gehucht Lozen eraan 
dachten om gezamenlijk een machine te 
kopen. Al snel werd duidelijk dat ze met 
onvoldoende waren om dit rendabel aan te 
pakken. Zelfs bij het openstellen van de 
machine-ring voor alle boeren in Bocholt 
leek dit een moeilijke opdracht. Je moet 
immers de machines aankopen én ze tegen 
een aanvaardbare huurprijs aanbieden aan 
de coöperanten. 
Loonbedrijf Weltjens Bocholt was van bij 
aanvang geïnteresseerd om met ons samen 
te werken. Ook voor ons leek dit gunstig. 
We lieten de andere loonwerkbedrijven uit 
Bocholt ook een voorstel doen, maar we 
gingen in zee met LWB. Dit bedrijf is 
immers erg centraal gelegen in onze 
gemeente en het beschikt over een 
uitgebreid machinepark met ook machines 
op landbouwersniveau.”
De samenwerking tussen Agraco en LWB 
werd in goede banen geleid door Ben 
Kusters van agro|aanneming (zie ook kader 
p.42). Deze dienst hielp al meerdere 
machine-ringen oprichten. “We waren met 

een achttal ‘trekkers’ van dit project en 
moesten ons immers organiseren. We 
hadden daar heel wat vragen bij. Hoe pak je 
de administratie aan? Welk juridisch kader 
is voor ons geschikt? Er komt bij de 
oprichting van zo’n coöperatieve structuur 

immers heel wat kijken. We organiseerden 
een eerste vergadering voor geïnteres-
seerde boeren uit onze gemeente, want we 

hadden al wel een machinepark ter 
beschikking maar we hadden nog geen 
vennoten”, lacht Paul. “Wie vennoot wil 
worden, moet voor 1000 euro aandelen 
aankopen en een waarborg van 500 euro 
betalen. Daarnaast spraken we met LWB 
een huurprijs per machine af. De interesse 
was behoorlijk groot. We startten met 25 
boeren. Intussen zijn we met 42!”
De initiatiefnemers van 2005 zitten nog 
bijna allemaal in het bestuur. “We hebben 
een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris 
en nog 5 bestuursleden. Om de 3 jaar is 
een deel van het bestuur verkiesbaar.”

Praktische aanpak
Leden van Agraco kunnen machines huren 
bij LWB. Paul: “Er is een ruim machinepark 
beschikbaar. Ze kunnen op onze website 
(www.agraco.eu) terecht voor het uitge-

 

De afwezigheid van een eigen 
machinepark is een groot 
verschil met andere machine-
ringen. 
 

Enkele bestuursleden van Agraco samen met de heer Weltjens (rechts) van LWB.
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breide aanbod en de bijbehorende coöpe-
rantenhuurprijs. Dankzij de samenwerking 
met LWB is de administratie voor ons 
vereenvoudigd. De reservatie van een 
machine loopt immers volledig via het 
loonbedrijf. Als iemand een machine wil 
reserveren, moet hij LWB contacteren. Bij 
het afhalen, moet hij steeds langs hun 
kantoor om de verhuurovereenkomst te 
ondertekenen. Inspectie van de machine op 
eventuele schade vermijdt discussie 

achteraf. Wanneer men de machine toch 
niet nodig heeft, moet men ze wel afmel-
den. Dat is correct voor collega’s die 
misschien op die machine op wachten. We 
vragen aan de coöperanten om de machi-
nes telkens zo snel mogelijk na de 
werkzaamheden terug te brengen. Dit is 
zeker van belang in piekperiodes wanneer 
iedereen dezelfde machines wil huren. 
Sinds dit jaar moet de gebruikte machine 
steeds gereinigd worden. Dit kan ook bij 
LWB. Met propere machines vermijden we 
het verspreiden van ziektes en/of onkruiden 
van het ene perceel naar het andere. In 
deze regio hebben we namelijk te maken 
met de lastige knolcyperus. We gaan vanaf 
dit seizoen ook restsproeistoffen opvangen, 
een samenwerking met het PVL, Phytofar 
en LWB. 
LWB factureert maandelijks aan Agraco. 
Onze secretaris factureert door aan de 
individuele coöperanten. Hierbij worden 2% 
werkingskosten aangerekend.”

Samenaankoop
Een tweede peiler binnen Agraco is de 
samenaankoop van grondstoffen, land-

AGRARISCH AANNEMINGSWERK 
MET AGRO|AANNEMING
Boeren en tuinders zijn uitgelezen uitvoerders voor specifieke inrichting- en 
beheerwerken. Dit was het uitgangspunt voor agro|aanneming om een gepaste 
omkadering onder de vorm van een coöperatie te ontwikkelen waarmee 
agrarisch aannemingswerk op een wettelijke en gecoördineerde wijze kan 
georganiseerd worden. De uitvoerder van het werk – die vennoot is van de 
coöperatie – heeft geen administratieve last en de opdrachtgever heeft één 
aanspreekpunt. De vennoten voerden, dankzij hun kennis, ervaring en be-
schikbare machines, al voor diverse organisaties zeer uiteenlopende werken 
uit. 
De voorbije jaren worden er agrobeheergroepen gevormd. Met deze groepen 
wordt voor een gebied per thema onderzocht wat land- en tuinbouwers 
kunnen betekenen voor landschaps- en natuurbeheer. De werken kunnen 
uitgevoerd worden met de omkadering van de coöperatie agro|aanneming. 
Agro|aanneming kan het concept rond agrarisch aannemingswerk en agro-
beheergroepen in Vlaanderen uitbouwen dankzij de steun van Eco², een project 
van het EFRO Doelstelling 2-programma. 

Tom Van Craenem, projectcoördinator agro|diensten

Een tweede peiler binnen Agraco is de 
samenaankoop van grondstoffen en landbouw-
producten.

bouwproducten of diensten zoals plastic-
folie, maïszaad, sperma, reinigingsproduc-
ten, het nemen van grondstalen, ... “Van bij 
de start hadden we het gevoel dat we hier 
ook voordeel konden uithalen. Met grotere 
volumes kan je immers kortingen bedin-
gen. Dit facet van onze werking vergt wél 
veel inspanningen en tijd. Je moet immers 
verschillende leveranciers hun aanbod en 
offerte laten doen. De leden kunnen bij de 

verantwoordelijke bestellen. De aflevering 
ervan gebeurt op één plaats en moet 
diezelfde dag afgehaald worden door de 
leden. We doen dit op vrijwillige basis, maar 
ik verzeker je dat dit heel wat coördinatie 
vraagt.” ■

Info www.agrodiensten.be en 
www.ecokwadraat.be
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STREEKPRODUCENTEN 
BUNDELEN KRACHTEN
Ook op kleinschalig vlak kunnen producenten goed samenwerken. Zo trachten 
Kempense   hoeve- en streekproducenten via een structurele samenwerking hun 
producten te vermarkten. – Jan Van Bavel

Greet Aernouts is coördinator 
streekgebonden producten bij de 
vzw Rurant, het platform voor 

rurale ontwikkeling in de provincie 
Antwerpen. Dit publiek-privaat samen-
werkingsverband van 11 partnerorganisa-
ties uit de provincie Antwerpen ontstond 
in 2000 uit het Leaderproject PAK+ op 
initiatief van de Centrale Landelijke 
Gilden en de provincie Antwerpen. De 
missie van de vzw is het behoud en het 
versterken van een aantrekkelijk, leefbaar 
en dynamisch platteland gedragen door 
rurale ondernemers. “Concreet houdt dat 

in dat we plaatselijke ondernemers zo 
goed mogelijk begeleiden, stimuleren en 
doen innoveren, zodat ze op het platte-
land hun brood kunnen verdienen”, legt 
Greet uit. “Naast land- en tuinbouwers 
die vooral binnen de tak van verbreding 
actief zijn, mikken we ook op onderne-
mers uit andere sectoren. Hiervoor 
werken we samen met intermediairen 
zoals Unizo, Toerisme Provincie Antwer-
pen, Resoc, Voka en diverse scholen. We 
bekijken hoe zij zich richten op onderne-
mers en hoe we daarop kunnen aanslui-
ten. Ook met het Innovatiesteunpunt en 
het Steunpunt Hoeveproducten werken 
we veel samen, omdat zij over heel wat 
kennis beschikken die we kunnen 
gebruiken om ondernemers te onder-
steunen. Je kan   Rurant dus omschrijven 
als een heel grote netwerkorganisatie.”

Samenwerken is geven en nemen
Naast hoeve- en streekproducten beschikt 
Rurant ook over een pijler rond regionale 
werking en streekvermarkting in de 
Antwerpse Kempen, de ondersteuning van 
de Leadergebieden Markante Kempen en 

Midden-Kempen, en lokale ontwikkelings-
dynamieken. Zo werkt Rurant met de stad 
Mechelen samen in een project rond 
plattelandsrelaties, waarbij ondernemers 
diensten leveren aan de stad en de stad 
ondernemers in het buitengebied 
ondersteunt.
“Rurant heeft nog geen coöperatiestruc-
tuur, maar het doel is wel om onderne-

mers te laten samenwerken. Indien ze 
goed begeleid worden, zijn het concul-
lega’s in plaats van concurrenten van 
elkaar. Los van het feit of het nu om een 
coöperatie, een nv of welke vorm dan ook 
gaat, belangrijk is te kijken waar de 

samenwerking je als ondernemer 
vooruitbrengt en hoe je zelf die samen-
werking vooruithelpt. Hiervoor moet je 
een deel van je eigenheid, de sterke 
troeven van je bedrijf en soms ook je 
klantenkring delen. De kunst bestaat erin 
dat op een goede manier te doen, want 
dat verrijkt je als ondernemer. Kopiëren 
werkt niet. Je kan soms wel aan de slag 

 

In een samenwerking moet je 
de openheid hebben om je 
kennis te delen.
 

Greet Aernouts, coördinator streekgebonden producten bij Rurant, in haar werkveld: het platteland 
met zijn hoeve- en streekproducten.
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BOEREN BETREK-
KEN CONSUMENTEN
De korte keten is een van de strategieën waarmee 
landbouwers en tuinders meerwaarde kunnen 
creëren. Tijdens de themadag ‘De kracht van de 
korte keten!?’, een initiatief in de euregio 
Scheldemond door de provincies Oost- en West-
Vlaanderen en Zeeland, kwamen ook heel wat 
voorbeelden van samenwerking aan bod. 
– Patrick Dieleman

Volgens Han Wiskerke van de 
Universiteit Wageningen kunnen 
korte voedselketens het agrarisch 

gezinsinkomen doen stijgen en de 
milieubelasting verminderen, onder meer 
doordat de transportafstand sterk 
ingekort wordt. “Maar om die bonus te 
realiseren, moeten korte voedselketens 
gekoppeld worden aan de verkorting van 
andere ketens, zoals bijvoorbeeld het 
sluiten van de water- en nutriëntenkring-

loop. Dat vraagt om een integrale en 
participatieve aanpak op het niveau van 
een stadsregio. Die participatieve aanpak 
impliceert een gezamenlijke aanpak van 
de overheid, het bedrijfsleven en de 
burgers.”

Tuinder, biechtvader en vice versa 
Klaas Nijhof van Groentekwekerij De 
Nieuwe Ronde uit Wageningen laat zijn 
klanten deelnemen aan de besluit-

met de ideeën van anderen, maar je moet 
die dan integreren in je eigen bedrijf, 
zodat je die voor jezelf als meerwaarde 
kunt gebruiken. Belangrijk is ook dat je in 
de groep een goede ‘trekker’ hebt, 
mensen die in het verhaal mee willen. 
Bovendien moet het om een gedragen 
geheel gaan.”

Provinciaal Platform
Het PDPO-project ‘Provinciaal   Platform 
Hoeve- en Streekproducten’ werd in 2009 
opgestart en is een ontmoetingsplaats 
voor producenten en afnemers van 
hoeve- en streekproducten. Het gaat om 
meer dan 200 ondernemers en een 
vierhonderdtal producten. Een stuurgroep 
zorgt voor de inhoudelijke uitbouw en 
beleidsondersteunende initiatieven. De 
  Kempenkorf, een geschenkdoos met 
Kempense verse streekproducten die op 
diverse boerderijen kan worden afgehaald, 
is een mooi voorbeeld van een klein 
samenwerkingsverband. Producenten 
spreken onderling af en vullen het aanbod 
desgewenst aan. Om de streek te ver-
markten, werd via het project regional 
branding ook een cluster voor onderne-
mers van hoeve- en streekproducten 
onder de naam ‘Pure Kempen onderne-
mers’ opgericht. Producenten zetten 
hierbij in een periode van 2 jaar een 
samenwerking op met elkaar en met 
nieuwe afnemers en trachten als ambas-
sadeurs zo de regio op de kaart zetten.

Distributie
Binnen het project Groeikans is Rurant nu 
ook bezig om een samenwerking rond de 
distributie van hoeve- en streekproducten 
op te zetten. “Daarbij wordt gediscussieerd 
over het disbributiesysteem op zich, prijzen 
en klanten. Tegen deze zomer zullen we dit 
dan formaliseren tot een samenwerkings-
verband of een echte coöperatie, afhanke-
lijk van wat de voordelen daarvan zijn”, 
vertelt Greet. ■
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vormingsprocessen binnen zijn bedrijf. “Het 
is een misverstand dat je bedrijf daarmee 
onder curatele komt. Dat is niet zo, alle 
dagelijkse beslissingen blijven mijn zaak. Ik 
zorg ervoor dat ik transparant werk, en dat 
men mijn plannen kent. Ik wijk maar in 2 
aspecten af van de normale landbouw, in 
die zin dat ik voor community supported 
agriculture (CSA) koos en een zelfoogst-
bedrijf heb. Die 2 versterken elkaar. Ik werk 
met abonnementen. Abonnees halen wat 
ze nodig hebben en lekker vinden, wanneer 
het hen uitkomt. Na een tijdje verandert 
hun houding sterk. Ze lopen overal en zien 
wat er gebeurt, welke planten het goed 
doen en welke niet. Ze ontwikkelen een 
houding van betrokkenheid en verantwoor-
delijkheid. Het leuke is dat je als boer een 
centrale rol speelt. De mensen willen dat 
mijn welzijn gewaarborgd is. Ik heb 
tegenwoordig een gigantisch vangnet.”

Bio dynamiek
Hilde Coucke van De Wassende Maan, 
bracht een gelijklopend verhaal. Ook hier 
zorgt de coöperatieve structuur en 
medezeggenschap voor betrokkenheid. Op 
De Wassende Maan worden de principes 
van biodynamische teelt toegepast. 
“Klanten kopen wekelijks een pakket 
groenten en/of fruit. Wij beslissen welke 
seizoensproducten erin zitten.” Omdat de 
eigen productie niet volstaat, werkt men 
samen met lokale telers. Coucke ziet 
kwaliteit, versheid en variatie als voordelen 

voor de klanten. Voor de leveranciers is dat 
een eerlijke prijs, de samenwerking en het 
feit dat het product van de teler niet in de 
massa verdwijnt. “Prijzen zijn het grote 
knelpunt voor bedrijven als het onze. Je 
hebt veel kapitaal nodig om een bedrijf over 
te nemen of te starten en de prijs van de 
producten is te laag.” Een groot knelpunt is 
het gebrek aan eenduidigheid in allerlei 
wetgeving met betrekking tot voeding en 
thuisverkoop. Een administratie die de 
boeren helpt zou ook een grote vooruitgang 
zijn. “Boeren zijn bereid om hard te werken, 
maar een boer wil geen uren aan zijn 
bureau zitten.”

Boerenbrood en lokale groenten
CZAV is een coöperatie met meer dan 3000 
leden-land- en tuinbouwers uit het 
zuidwesten van Nederland die onder meer 
granen opslaat en vermarkt en meststof-
fen, gewasbeschermingsmiddelen, 
veevoeders, zaaizaad en pootgoed levert. 

Agrimarkt, een 100% dochter van CZAV, is 
een supermarktketen die zich wil onder-
scheiden met prijs en versheid. Er zijn 7 
vestigingen in of vlakbij Zeeland. Wilfred Van 
Elzakker beschreef hoe Agrimarkt de kaart 
van lokale productie trekt. “Eind 2010 zijn 
we gestart met ‘100% Gezond Zeeuws’, een 
concept waarmee we de milieubelasting 
willen verminderen door een ultrakorte 
keten te organiseren.” In april vorig jaar 

lanceerde Agrimarkt een Zeeuws brood, 
gemaakt uit een mengsel van tarwe en 
spelt geteeld door de Zeeuwse akkerbou-
wers die aangesloten zijn bij CZAV. Ook het 
malen en bakken gebeurt in Zeeland. “We 
verkopen geen keten, maar een product. Je 
moet het tastbaar en zichtbaar maken.” Dat 
laatste deed Agrimarkt nog meer uitge-
sproken met een nieuwe actie, die het begin 
december lanceerde met lokaal geteelde 
groenten en fruit. Vanaf januari loopt die 
actie op grotere schaal. De Zeeuwse telers 
(uiteraard vennoten) die geselecteerd 
werden om hun product rechtstreeks te 
leveren aan de keten worden met hun 
product levensgroot geafficheerd in de 
AGF-hoek van de winkel (zie foto links). “We 
stellen vast dat onze klanten de lokale 
insteek appreciëren. Onze omzet in 
groenten en fruit is met meer dan 10% 
gestegen. Ook de teler wordt er beter van, 
want door het verkorten van de keten 
– waardoor kosten wegvallen – krijgen 

zowel de teler als de klant een betere prijs. 
Onze lokale werking is onze sterkte”, 
besluit Van Elzakker. “Voor onze concurren-
ten die op nationaal vlak opereren is een 
dergelijke operatie veel te complex.” ■
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Heel wat mensen komen na hun werk naar de zelfoogstboerderij. Ze ontwikkelen een houding van 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid.


