
 

 

 

 

 

 
Als vakman, ervaren doe-het-zelver, of smaakvolle interieurinrichter ben je wellicht al eens in een 

van de 145 winkels van Meno-Group geweest. Maar wist je dat Meno-Group een coöperatie is? 
 

Een ondernemingencooöperatie om preciezer te zijn: 125 zelfstandige handelaars zijn eigenaar 

van Menouquin en werken via deze cvba samen aan hun gedeelde belangen: samenaankoop is er 

een van, maar ze doen nog veel meer samen.  
 

Wil je weten hoe dit werkt? En of dit een model is dat je kunt gebruiken binnen jouw activiteit of 

sector? Neem dan deel aan deze Coop Explore, leer van  de ervaringen van Meno en deel de jouwe. 

    

 

 

Achter de schermen bij Meno-Group 

 

Al 70 jaar een 

ondernemingencoöperatie: 

van en voor 125 zelfstandige winkeliers  
 

 

Menouquin werd in 1947 opgericht en betekende Ménage, 

Outillage, Quincaillerie, de kernproductgroepen van de 

organisatie in de volgende decennia. 

Vijf zelfstandige ijzerwarenhandelaren kwamen samen en 

besloten om gezamenlijk grote volumes aan te kopen, zodat 

zij hun klanten in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, 

goede prijzen konden aanbieden. De formule sloeg aan en 

meer en meer handelaren zochten aansluiting bij de 

organisatie. 

Vandaag heeft Menoquin cvba 125 vennoten: zelfstandige 

winkeliers die 145 winkels onder Meno-Group uitbaten. 
 

Zelfstandigen die samenwerken, lukt dat? 

Kan dat? Kunnen zelfstandigen samenwerken? Wat is de 

meerwaarde daarvan? Is dat gemakkelijk?  

Wat is het verschil tussen Meno-Group als coöperatie en het 

franchisemodel? 

Wie zijn de vennoten van Meno en waarom treden zij toe? 

Welke gedeelde belangen hebben zij en hoe vullen zij dit 

samen in via Meno? Welke dienstverlening zet Meno op en 

tegen welke kostprijs? 

Hoe maak je afspraken? Hoe organiseer je communicatie en 

inspraak met 125 vennoten? Hoe bestuur je een dergelijke 

onderneming? 
 

Enkele intrigerende vragen waar we op deze Coop Explore een 

antwoord krijgen van Meno. Het wordt ongetwijfeld een 

boeiende avond. Laat deze unieke kans dus niet liggen! 

  

 

 Waar? 
 

We zijn te gast op de hoofdzetel van Menoquin cvba:         

Vieux Chemin de Thines 14 in 1400 Nijvel 

 

Wanneer? 

Dinsdag 26 januari 2016 

 

Programma 

18.00 uur  Onthaal  

18.20 uur  Verwelkoming en korte toelichting door Coopburo 

18.30 uur  Didier Bogaert, directeur Sales & Marketing bij 

Meno-Group geeft inzicht in onder meer:  

 de algemene bedrijfsvoorstelling; 

 de missie, visie en strategie van de coöperatie; 

 de rol(len) van de vennoten van Meno. 

19.30 uur Vragen en uitwisseling 

20.00 uur  Afsluiter met een broodje en een drankje  

 

Praktisch 

 Deze activiteit is voor mensen die actief zijn in een coöperatie 

of geïnteresseerd zijn in het ondernemingsmodel en 

inspiratie willen opdoen. 

 Inschrijven doe je via www.coopburo.be. De deelnemingsprijs 

bedraagt 20 euro. Cera-vennoten betalen 10 euro. 

 De presentatie gebeurt in het Nederlands, maar iedereen is 

welkom en spreekt Nederlands of Frans. 

 Er is parking, maar je kunt ook met de trein komen: het 

station ligt op 2 km en Nijvel heeft een goede treinverbinding 

met Brussel.  

 

Meer info 

Peggy Mommaerts - tel. 016 27 96 88, info@coopburo.be.   

Coop Explore bij Meno-Group – 26 januari 2016 

Meno-Group, een coöperatie van zelfstandige 

winkeliers? Is dat anders dan een 
franchisemodel? 

    Coop Explore is een initiatief van Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera    
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