
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Voor bestuurders van een coöperatie 

Als lid van de Raad van Bestuur van een 

coöperatie neem je mee de strategische 

beslissingen en geef je vorm aan de coöperatieve 

ledenbeweging. In deze tweedaagse cursus krijg 

je de kans om je praktijkervaring aan te vullen 

met een ondersteunend theoretisch kader, 

voorbeelden van andere coöperaties en 

uitwisseling met andere bestuurders. Na deze 

cursus kun je je bestuurdersmandaat met meer 

kennis en vertrouwen invullen. 

 

Programma 
 

Maandag 29 02 2016 - Sessie 1: Goed bestuur + Visie en strategie  
 

Locatie: Wijkcentrum De Shelter, Langstraat 102, 2140 Antwerpen. 
 

De cursist krijgt antwoorden op volgende vragen: 

• Wat is mijn opdracht als bestuurder?  

• Hoe breng ik de regels van goed bestuur in de praktijk?  

• Wat houdt de bestuurdersaansprakelijkheid in? 

• Een heldere visie en strategie is belangrijk voor een coöperatie. Maar hoe 

ontwikkel ik die visie en strategie rekening houdend met wat er speelt op 

de markt en met onze eigen capaciteit? Hoe verloopt het proces efficiënt 

en doeltreffend?  

Donderdag 24 03 2016 - Sessie 2: Toezicht op het (financieel) beleid + 

Organisatie van de ledenbeweging 
 

Locatie: Acco Uitgeverij, Blijde Inkomstraat 22, 3000 Leuven. 
 

De cursist krijgt antwoorden op volgende vragen: 

 Hoe pas ik de principes van planmatig beleid (plannen, uitvoeren, evalueren 

en bijsturen) toe? 

 Welke sleutelindicatoren, financiële en operationele ratio’s, geven me 

informatie die ik als bestuurder kan benutten om mee richting te geven? Hoe 

kan ik relevante evoluties in de bedrijfsindicatoren identificeren en 
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interpreteren? En hoe volgen we die sleutelindicatoren op met onze Raad van 

Bestuur? 

 Hoe kunnen we leden (sterker) betrekken? 

 Hoe communiceren we met onze leden en hoe is de zeggenschap 

georganiseerd in onze coöperatie? 

 

Praktisch 

- Inschrijven kan enkel voor beide dagen samen. Het inschrijvingsgeld 

bedraagt 250 euro p.p. Voor de implementatie van inzichten uit de cursus in 

je eigen coöperatie is het raadzaam om met meerdere bestuurders van 

dezelfde coöperatie deel te nemen. We voorzien daarvoor een aangepaste 

prijs, m.n. 220 euro voor de tweede deelnemende bestuurder en 180 euro 

voor de derde. 

- We starten telkens om 10 uur en eindigen rond 16.30 uur. ’s Middags 

genieten we samen van een lichte lunch. 

- Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille . Je kunt tot 

50% subsidie krijgen op het subsidiabel bedrag van 182 euro (tweede 

bestuurder: 158 euro, derde bestuurder: 126 euro). Contacteer ons voor 

meer info. 

 

 

 

Geïnteresseerd? Schrijf je in via www.coopburo.be. 

Doe dat vóór 22 februari 2016. Aarzel niet te lang, want het aantal plaatsen is 

beperkt.  
 

Voor meer info over de inhoud van de cursus contacteer je Trees Vandenbulcke, 016 

27 96 75 of trees.vandenbulcke@coopburo.be. 

 
 

Coopburo 

Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, informeert, inspireert en 

adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Coopburo 

begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. 

Daarnaast biedt Coopburo een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit 

actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief 

ondernemen. 

016 27 96 88 

info@coopburo.be 

Twitter: @coopburo 

Abonneer je op ons e-zine ‘Coop News’ via onze website www.coopburo.be. 

http://www.coopburo.be/kalender/151202-vierdaagse-bestuurderscursus-agrarische-cooperaties
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