
Workshops Cera Coop Event
17.04.2018 (namiddagprogramma)

WORKSHOP 1

Uur: 14.00 - 14.45 uur

Fase: inspiratie

Titel: Coops uit het Zuiden: voorwaarden voor een succesvolle uitwisseling  
(en francais)

WORKSHOP 2

Uur: 14.00 - 14.45 uur

Fase: starten

Titel: Succesvol samenwerken 

Managers van Afrikaanse coöperatieve microfinanieringsinstellingen uit Rwanda, 
Burkina Faso, Togo en een microverzekeraar uit RD Congo delen hun ervaringen 
over uitwisseling met partners uit het Noorden en het Zuiden. Zij zijn te gast bij BRS 
voor een managementtraining in België. Aan de vooravond van deze training geven 
ze in een panelgesprek hun visie op het belang van uitwisseling. 

Is elke vorm van uitwisseling verrijkend? Wat creëert de meeste toege-
voegde waarde voor hun activiteiten in microfinancieren en -verzekeren?

Moderator (onder voorbehoud) is Patrick Develtere. Patrick is Principal 
Advisor bij het European Political Strategy Centre (EPSC) en deeltijds 
hoogleraar aan de K.U.Leuven. Als auteur van 'de vrije markt van de 
ontwikkelingssamenwerking' en co-editor van 'cooperating out of po-
verty. The renaissance of the African cooperative movement' heeft hij 
een ruime kijk op internationale samenwerking. 

Samenwerken in elke context en in elke constructie blijkt niet eenvoudig en zeker 
niet vanzelfsprekend. Denk aan de samenwerking tussen de verschillende vennoten 
in een coöperatie, tussen leden van de Raad van Bestuur, tussen coöperaties onder-
ling, binnen de keten, … Tijdens de workshop gaan we in op wat samenwerking in 
de basis zo spannend en uitdagend maakt, en we bespreken condities die je kunt 

creëren om de kans op succesvolle samenwerking te vergroten.

Edwin Kaats is partner van adviesbureau Common Eye met 75 jaar 
ervaring organisatieadvies op het gebied van samenwerken.
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WORKSHOP 3

Uur: 14.00 - 14.45 uur

Fase: groeien

Titel: Leer de kans op slagen van je business model evalueren met de Pimento 
Map methode

WORKSHOP 4

Uur: 14.00 - 14.45 uur

Fase: versterken

Titel: Ledenbetrokkenheid, een werkwoord?!

Gebaseerd op diepgaand onderzoek voor honderden bedrijven, is de Pimento 
Map-methode een snelle, eenvoudige en nauwkeurige manier om de veranderin-
gen in het succes van je bedrijfsmodel te evalueren.

Tijdens deze spoedcursus/training krijg je een uitleg van de 18 Pimento Map-vra-
gen door Lode Uytterschaut, oprichter van Start it @KBC, zodat je er zelf mee 
kunt werken. 

Lode Uytterschaut studeerde architectuur en interieurarchitectuur. 
Hij was tien jaar ondernemer, richtte 2 bedrijven op en was medeo-
prichter van nog 2 andere. In KBC werkte hij aan de digitale strate-
gie en andere innovatieve projecten voordat hij Start it @KBC lan-
ceerde. Vandaag is Start it @KBC de grootste en bekendste start-up 
accelerator in België, met 6 locaties en meer dan 500 startups. 

Ledenbetrokkenheid. Een ‘asset’ van coöperatieve ondernemingen waardoor ze 
duurzamer en beter kunnen ondernemen in vergelijking met niet-coöperatieve on-
dernemingen, volgens sommigen. Een reden voor hoofdpijn en slapeloze nachten, 
volgens anderen. 

Ledenbetrokkenheid is ontzettend belangrijk voor coöperaties: het zorgt ervoor 
dat de leden (vennoten/coöperanten) zaken doen (werken, leveren of aankopen) 
met de coöperatie, investeren in de coöperatie en zeggenschap uitoefenen. Het 
kan er zelfs toe leiden dat vennoten extra inspanningen willen leveren. Maar hoe 

zorg je als bestuurder en/of manager ervoor dat leden betrokken zijn? 

Wilbert van den Bosch is senior coöperatie adviseur bij NCR (Nati-
onale Coöperatieve Raad). Als bestuurder van diverse coöperaties 
kent hij de coöperatieve onderneming door en door. Binnen NCR 
specialiseert hij zich in ‘coöperatiestrategie’, governance en leden-
betrokkenheid. 
Hannes Hollebecq is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. 

Hij informeert en geeft vormingen over coöperatief ondernemen, 
en coacht en adviseert diverse coöperaties.
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WORKSHOP 5

Uur: 14.00 - 14.45 uur

Fase: verruimen

Titel: Nieuwe wetgeving voor coöperaties

Op 20 juli 2017 heeft de federale ministerraad het voorontwerp voor een nieuw 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd. Dit ontwerp maakt 
ons vennootschapsrecht opnieuw aantrekkelijk en competitief. Het hele wetboek is 
gemoderniseerd, gestroomlijnd en werd vereenvoudigd. Matthias Wauters, lid van 
het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht, vertelt over de voorgestelde wij-

zigingen, en gaat dieper in op de coöperatie die haar eigenheid terugvindt 
in dit nieuwe Wetboek van vennootschappen. 

Matthias Wauters is partner van de advocatenassociatie Eubelius 
en sedert 15 maart 2016 Managing Partner van het kantoor. Hij is 
ingeschreven aan de balie in Brussel sinds 1997. Matthias legt zich 
hoofdzakelijk toe op vennootschaps- en effectenrecht en op on-
dernemings- en financieel recht.
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WORKSHOP 6

Uur: 15.00 - 15.45 uur

Fase: inspiratie

Titel: Coöperatief desoxyribonucleïnezuur

De Belgian Cooperative Monitor telt meer dan 25.000 coöperatieve vennootschap-
pen. We vinden deze vennootschappen in de meest diverse sectoren: van de bouw-
sector over de industrie naar de landbouwsector tot het vastgoed. In 
deze sessie bekijken we van dichtbij een aantal coöperaties en gaan 
we op zoek naar de bouwstenen van hun coöperatieve DNA. 

Lieve Jacobs is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. 
Zij informeert en geeft vormingen over coöperatief onderne-
men, en coacht en adviseert diverse coöperaties.
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WORKSHOP 7

Uur: 15.00 - 15.45 uur

Fase: starten

Titel: Welke spanningen kunnen we verwachten in de eerste fases van een 
coöperatief ondernemingsproces? Hoe komen we deze door? (en francais)
Overweeg je om een coöperatie op te richten? Deze workshop biedt je een kader dat je 
zal helpen potentiële spanningen te identificeren die aan het begin van dit proces kun-
nen ontstaan. Op basis van de resultaten van een onderzoek werd een kader ontwikkeld 
dat helpt om spanningen te anticiperen en te beheersen. 

Frédéric Dufays is postdoctoraal onderzoeker aan KU Leuven en coördineert het Ken-
niscentrum voor Coöperatief Ondernemen. Hij doet onderzoek naar de collectieve dy-

namiek in sociaal ondernemerschap en de opkomst en het functioneren van coö-
peraties in relatie tot hun stakeholders. 

Het Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen (KCO) is een onder-
zoeks- en leercentrum van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 
van KU Leuven in nauwe samenwerking met Cera en Boerenbond. Het Ken-
niscentrum Coöperatief Ondernemen heeft twee grote doelstellingen: het 
stroomlijnen en verder uitbouwen van onderzoek over coöperatief onderne-

men en de inbedding van coöperatief ondernemen in de studieprogramma’s.

Omschrijving 
workshop en 
bio spreker:

Net als andere ondernemingen hebben coöperaties nood aan financiering. Zeker als ze 
willen groeien of opschalen. En uiteraard als dat een kapitaalintensief proces is. 
Toch niet moeilijk? Die financiering komt van de vennoten. En als dat niet mogelijk is? 
Dan vraag je toch een krediet en/of zoek je andere investeerders? 

Dat zijn opties. Maar hoe gaan we daar als coöperatie mee om? 
Moeten we op bepaalde elementen letten? Wil men wel een krediet geven aan een ven-
nootschap met variabele vennoten en dito kapitaal ? Wat is de invloed van ‘investeer-
ders, niet-vennoten’ op het vennotenbelang? Zijn dergelijke investeerders überhaupt 
geïnteresseerd om coöperaties te financieren? Zijn er specifieke instrumenten voor coö-
peraties? Of moeten we zelf oplossingen bedenken? 

In deze sessie geeft professor Cynthia Van Hulle een overzicht van de diverse 
financieringsinstrumenten voor ondernemingen. Daarna bekijkt ze samen met Hannes 
Hollebecq en Christophe Kevelaer van Cera en de ervaringen uit de zaal in welke mate 
coöperatieve ondernemingen ze kunnen gebruiken. 

Cynthia Van Hulle is gewoon hoogleraar aan de Faculteit economie en bedrijfsweten-
schappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Zij verzorgt ook colleges aan het 
Interuniversitair Centrum van de Belgische Financiële Analisten. Ervaring met 
coöperaties heeft zij onder meer als bestuurder bij de ruimere Cera-groep 
en momenteel bij ArgenCo. 
Hannes Hollebecq en Christophe Kevelaer zijn adviseur coöperatief on-
dernemen bij Cera.
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WORKSHOP 8

Uur: 15.00 - 15.45 uur

Fase: groeien

Titel: Hoe financier je een coöperatie die wil groeien/opschalen?



5

WORKSHOP 9

Uur: 15.00 - 15.45 uur

Fase: versterken

Titel: Goed bestuur, sleutel tot succes van jouw coöperatie

Goed bestuur draagt ertoe bij dat de coöperatie haar doelen kan realiseren. In een 
coöperatie is een transparant en betrouwbaar beslissingsproces onont-
beerlijk om het vertrouwen en de betrokkenheid van de leden te 
krijgen. Verschillende organen en structuren spelen een specifie-
ke rol. In deze sessie buigen we ons over de essentie van goed 
bestuur in een coöperatie.

Trees Vandenbulcke is adviseur Coöperatief onderne-
men bij Cera. Zij informeert en geeft vormingen over  
coöperatief ondernemen, en coacht en adviseert diverse 
coöperaties.
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WORKSHOP 10

Uur: 15.00 - 15.45 uur

Fase: verruimen

Titel: Coöperatieve ‘story telling & story selling’

Wat is het coöperatieve voordeel in een markt die steeds transparanter wordt en 
steeds duurzamer is georiënteerd? 

In deze workshop stellen we dat de coöperatie een concurrentieel voordeel heeft in 
de huidige tijdgeest. Zowel voor burgers/consumenten als voor ondernemers. Zowel 

voor klanten als voor de vennoten zelf. We bespreken het nut en de nood-
zaak van een actief coöperatief communicatieprogramma. We staan stil 

bij de daartoe passende methodieken. En verkennen de kansen van 
de deelnemende coöperaties. 

De workshop is geslaagd als je met minstens één idee terug 
naar je coöperatie gaat. 

Wilbert van den Bosch is senior coöperatie adviseur bij NCR 
(Nationale Coöperatieve Raad). Daarvoor adviseerde hij als 

communicatiespecialist diverse Nederlandse coöperaties.
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WORKSHOP 11

Uur: 16.00 - 16.45 uur

Fase: inspiratie

Titel: Coöperatief ondernemen: kort samengevat

In deze workshop op het einde van de dag, vatten de sprekers de kern van het coöpera-
tieve ondernemen samen. Ondernemen met een gemeenschappelijk doel voor ogen. 
Sterk geloven in het feit dat je door samen te werken niet alleen jezelf, maar ook het 
geheel versterkt. Dat is de basis van een coöperatie maar er is meer nodig om met een 
coöperatie van start te gaan. Je verneemt het in deze workshop. Verder maak je via 
praktijkvoorbeelden uit diverse sectoren kennis met de grote diversiteit in het 
Belgisch coöperatieve landschap. Laat je inspireren en wie weet, misschien 
maakt jouw idee volgend jaar deel uit van onze presentatie.

Anne-Marie Vangeenberghe werkt als innovatieconsulent Coöperatief 
Ondernemen bij het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland 
waar ze op zoek gaat naar die innovatieve ideeën waarin de coöperatie 
een meerwaarde kan zijn voor onze landbouw en platteland(ssamenle-
ving). 
Christophe Kevelaer is adviseur bij Cera. Hij informeert over coöperatief 
ondernemen en coacht en begeleidt startende en bestaande coöperaties.

Omschrijving 
workshop en 
bio spreker:

WORKSHOP 12

Uur: 16.00 - 16.45 uur

Fase: starten

Titel: Businessmodelcanvas(sen) vanuit je missie

Coöperatief ondernemen betekent doorgaans op een vernieuwende manier maat-
schappelijke uitdagingen aangaan. 

Je hebt het hart op de goede plaats en je wil bv. armoede bestrijden, ecologische op-
lossingen brengen, de zorg toegankelijker maken, … in een solide model? Hoe doe je 
dat? Hoe zorg je ervoor dat net je missie de samenhang wordt tussen je processen, sta-
keholders, inkomsten en uitgaven? In deze workshop krijg je inzicht in de uiteenlopende 
aspecten en mechanismen van een impactgedreven businessmodelcanvas. 

Aan de hand van concrete voorbeelden duiken we in de verschillende ele-
menten van het businessmodelcanvas. Je missie wordt de middelpunt-

vliedende kracht. 

Caroline Godts is master in de sociologie en werkt sinds 2013 als ken-
nismanager bij de Sociale InnovatieFabriek. Voordien werkte Caroline 
als CSR Project Manager bij Business and Society.

Omschrijving 
workshop en 
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WORKSHOP 13

Uur: 16.00 - 16.45 uur

Fase: groeien

Titel: Opschalen: welke strategie past bij jou?

Heeft jouw coöperatieve onderneming een interessante oplossing in product- of 
dienstvorm en wil je graag je impact vergroten door te schalen? 

In deze workshop ontdek je de verschillende mogelijke opschalingsstrategieën. Ga je 
alleen opschalen of in partnerschap? Ga je geografisch opschalen, of net door nieuwe 
doelgroepen aan te boren? We spreken over opschalen, maar misschien ben je ook 

wel aan het ‘diepschalen’? En wanneer ben je er eigenlijk klaar voor om te 
gaan schalen? In deze workshop worden deze en andere vragen rond 

schalen besproken. 

Kaat Peeters is directeur van de Sociale InnovatieFabriek. Na haar 
opleiding als master in de archeologie, was Kaat eerst enkele ja-
ren werkzaam in de cultuursector, startte ze een eigen winkel en 
B&B op, en wijdt ze zich de laatste jaren volop aan het versterken 
van sociale innovaties en sociale ondernemingen. Kaat doceert 

tevens het vak ‘maatschappelijke innovaties’ aan de Erasmushoge-
school.
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WORKSHOP 14

Uur: 16.00 - 16.45 uur

Fase: versterken

Titel: Hoe zorg je ervoor dat je vennoten zich echt mede-eigenaar voelen? 
Welke bedrijfscultuur en leiderschapsstijl heb je daarvoor nodig?

Als mensen mede-eigenaar zijn, gaan zij zich anders voelen en gedragen. In deze voor-
delen van het mede-eigenaarschap geloven werkerscoöperaties, waar de mensen die er 
werken  de vennoten zijn. 

Maar ook andere types coöperaties, bijv. waar de klanten of leveranciers de vennoten 
zijn, kunnen dit uitspelen. Dus maak hen vennoot en het gaat vanzelf beter? Zo simpel 
is het jammer genoeg niet.  Formeel eigenaarschap kan niet zonder psychologisch ei-
genaarschap bij je vennoten en/of medewerkers. Maar ‘psychologisch eigenaarschap’, 
wat is dat en hoe bereik je dat? Welke individuele kenmerken heb je daarvoor nodig? En 
vooral, wat moet je als onderneming doen: welke bedrijfscultuur en leiderschapsstijl heb 
je nodig? 

Geert Janssens is hoofdeconoom en expert ‘participatief ondernemen’ bij ETION, 
forum voor geëngageerd ondernemen. Hij houdt er niet alleen de vinger aan de 
macro-economische polsslag maar bewaakt ook de vertaalslag naar de reali-
teit van het bedrijfsleven. In die optiek was hij de voorbije jaren bedreven in 
onder meer bedrijfsfinanciering en duurzame groei. De internationale lite-
ratuur en ontwikkelingen op het vlak van participatief ondernemen volgt 
hij al meer dan tien jaren op de voet. 
Hannes Hollebecq is adviseur Coöperatief ondernemen bij Cera. Hij in-
formeert en geeft vormingen over coöperatief ondernemen, en coacht en 
adviseert diverse coöperaties.
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WORKSHOP 15

Uur: 15.00 - 15.45 uur

Fase: verruimen

Titel: De sociale impact van mijn coöperatie meten en valoriseren (en francais)

In deze workshop leer je, aan de hand van een concreet voorbeeld, je sociale impact 
snel en gestructureerd meten in 4 stappen. En krijg je een antwoord op deze vragen: 
waarom meten? Wat is sociale impact ? Hoe meten ? Hoe de meting gebruiken ? 

Sybille Mertens is professor aan HEC – Université de Liège en titularis van de Cera 
leerstoel ‘Cooperative and Social Entrepreneurship’. Haar onderzoeks-
werk richt zich hoofdzakelijk naar de sociale en coöperatieve busi-
nessmodellen en naar de sociale slagkracht van coöperatieve en 
sociale ondernemingen.
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