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Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera  

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.  

De drie hoogtepunten van 2015 

1 juli :Trees Vandenbulcke komt ons versterken. Trees is 

pedagoge met een aanvullende opleiding bedrijfskunde en zij is de 

derde voltijdse kracht in het twaalfkoppige Coopburo-team. 

 

15 augustus: Twee certificaten vallen in de Coopburo-brievenbus. 

Coopburo wordt erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille 

voor twee 

pijlers: advies en opleiding. 

Uiteraard is deze erkenning een grote 

voldoening en erkenning van het werk 

van de afgelopen jaren. Maar nog veel 

belangrijker: kmo’s (zoals vele cvba’s), 

zelfstandige ondernemers en vrije 

beroepers kunnen sinds dan genieten 

van de subsidie van de kmo-portefeuille 

voor opleidingen en adviesverlening door 

Coopburo. 

 

20 oktober: Thuisverpleging Meerdael, een coöperatie van zelfstandige thuisverplegers, 

begeleid door Coopburo, haalt het VRT middag- en avondjournaal met het item 

‘Werkerscoöperaties zitten in de lift’. Steven Vancraesbeek, een van de veertien 

enthousiaste thuisverplegers-vennoten 

en voorzitter van Thuisverpleging 

Meerdael, legt uit waarom zij kozen voor 

het model van een werkerscoöperatie. 

Deze 'Journaal-passage' bleef ook niet 

zonder gevolgen: verschillende 

gelukwensen uit het hele land, potentieel 

nieuwe patiënten die informeerden naar 

hun diensten en vooral opmerkelijk: twee 

spontane sollicitaties. 

  

http://www.coopburo.be/over-coopburo/team
http://www.coopburo.be/vorming-ontmoeting
http://www.coopburo.be/diensten
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.41471?video=1.2474014
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De drie opdrachten van Coopburo zijn: 

1. Adviesverlening en begeleiding 

2. Vorming en ontmoeting 

3. Onderzoek en ontwikkeling 

Hieronder geven we u graag mee hoe we deze opdrachten invulden in 2015. 

1 Adviesverlening en begeleiding: 37 coöperaties  
 

In 2015 begeleidde en adviseerde Coopburo 37 coöperaties.  

De dienstverlening van Coopburo richt zich op ondernemers in alle fasen van de 

levenscyclus, zowel (pre)starters, groeiers als (coöperatieve) ondernemingen die worden 

omgevormd, overgedragen of ontbonden. 

 

1.1 Tijdens alle levenscyclusfasen van de onderneming 
75% van deze 37 begeleide coöperaties, namelijk 

28, zijn startende coöperaties. Dit wil niet zeggen 

dat het ook startende ondernemers zijn die achter 

deze coöperatieve initiatieven zitten: bij liefst 18 

van 28 startende coöperaties ging het over 

ondernemers in een groeifase. Dit zijn dan 

bijvoorbeeld groeiende zelfstandigen die starten 

met een (werkers)coöperatie om de krachten te 

bundelen. Hetzelfde geldt voor groeiende kmo’s 

die coöperatief gaan samenwerken in een 

(ondernemingen)coöperatie. 

 

Eén vierde van de begeleidingen van Coopburo 

waren begeleidingen bij bestaande coöperaties. 

Deze intensieve begeleidingen gingen over 

coöperatieve aandachtspunten en vraagstukken 

zoals financieel en juridisch advies, vragen over 

governance, over ledenbetrokkenheid, over missie, visie en het coöperatieve model. Deze 

begeleidingen concretiseerden we door middel van bijvoorbeeld ledenbevragingen, 

werksessies, vormingen in de coöperatie zelf voor (bestuurs)leden en/of personeelsleden 

etc. 

Figuur 1  Adviesverlening en begeleiding: startende 
versus bestaande coöperaties 

http://www.coopburo.be/diensten
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1.2 Bij alle types van coöperaties: werkers – ondernemingen – 

consumenten(2.0)/burgers – multistakeholder 

Coopburo deelt coöperaties in volgens 4 hoofdtypes. Bij de begeleidingen van Coopburo 

vinden we deze alle vier terug. 

 12 werkerscoöperaties waarbij 

de medewerkers de eigenaars zijn, 

ongeacht hun statuut, zelfstandige 

en/of werknemer. 

 7 ondernemingencoöperaties 

waarbij zelfstandige ondernemers, 

kmo’s of organisaties een deel van 

hun bedrijfsvoering samen doen. 

Twee van deze ondernemingen-

coöperaties waren 

producentencoöperaties1. 

 9 consumenten(2.0)- en 

burgercoöperaties 

 9 multistakeholdercoöperaties. 

 

 

 

1.3 Sectoren waarin Coopburo actief is: van land- en tuinbouw tot energie 

en bouw; en van zorg tot ict en zakelijke dienstverlening 

Coopburo verleent haar diensten in heel diverse economische sectoren, zowel in  de profit- 

als de socialprofitsector. Een vijfde van alle Coopburo-dossiers situeert zich in de 

‘vastgoedsector’, een breed begrip. Dit gaat bijvoorbeeld over de oprichting van een 

multistakeholdercoöperatie die investeert in sociale huisvesting of over een 

werkerscoöperatie van architecten of projectontwikkelaars, maar net zo goed over de 

begeleiding van een bestaande consumentencoöperatie die eigenaar én huurder is van een 

gebouw. 

Een goede 10% van de Coopburo-dossiers situeert zich in de land- en tuinbouwsector. Dit 

gaat dan bijv. over een producentenorganisatie (PO), een multistakeholdercoöperatie met 

biologische productie, een ’food hub‘ etc. 

In de (zakelijke) dienstensector en in de ICT-sector heeft Coopburo de oprichting van 

diverse werkerscoöperaties begeleid. Ook energie, deeleconomie, farmacie en de brede 

                                                           
1 Deze benaming wordt vnl. in de land- en tuinbouwsector gebruikt voor coöperaties van producenten die bijv. 
samen hun producten vermarkten. Mits een specifieke werking en erkenning zijn dit ook 
producentenorganisaties. 

Figuur 2  Adviesverlening en begeleiding: types coöperaties 
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zorgsector zijn sectoren waar Coopburo dikwijls coöperaties begeleidt. Een overzicht van al 

de sectoren vindt u in onderstaande figuur. 

 

 

 

1.4 Tevredenheid adviesverlening en begeleiding: zeer goed tot 

uitstekend 

Om onze dienstverlening te verbeteren doen we na afloop van elke opdracht een 

bevraging met zowel gesloten al open vragen. De Coopburo-cliënten zijn over het 

algemeen (heel) tevreden over onze dienstverlening. 

 

 

 

 

 

Figuur 3  Adviesverlening en begeleiding: sectoren 

Figuur 4  Adviesverlening en begeleiding: tevredenheid Coopburo dienstverlening 
(schaal 0-9) 
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1.5 Coopburo internationaliseert: nu ook dienstverlening voor 

coöperaties in het Zuiden 

Op 14 november 2015 vertrok onze 

Coopburo-collega Lieve Jacobs, 

samen met William Brondeel van het 

BRS-Instituut naar Rwanda. Ze 

verzorgden er onze eerste 

internationale opdracht: een seminarie 

in opdracht van Broederlijk Delen en 

hun partnerorganisatie Inades, die 

werken voor koffie- en rijstcoöperaties. 

Ze hadden het onder meer over de 

implementatie van de ICA-principes. 

 

Een van de kernopdrachten van de 

coöperatie Cera is om maatschappelijke impact te realiseren. De dienstverlening die 

Coopburo aanbiedt, kadert in deze doelstelling. Maar Cera is ook al 23 jaar actief in 

het Zuiden via BRS, die er (meestal coöperatief georganiseerde) microfinancierings- 

en microverzekeringsorganisaties coacht bij de verdere uitbouw van hun bank- en 

verzekeringsmodel. Vanuit die opgebouwde ervaring wil Cera nu ook breder inzetten 

op het versterken van coöperaties in het Zuiden. 

Figuur 5  Adviesverlening en begeleiding: een aantal reacties van onze klanten 

Figuur 6  “Le principe sur l’autonomie et l’indépendance est le 
résultat  des principes 2 et 3 (de l’ ACI) et elle contribue à la 
réalisation du principe 5 et 7. Vous-êtes d’accord?” 
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2 Vorming en ontmoeting: 1684 mensen ‘offline’ bereikt 

Coopburo beschikt over een uitgebreid en divers opleidings- en vormingsaanbod. We 

organiseren een eigen aanbod en ontwikkelen modules voor vragen van derden.  

In totaal bereikten we hiermee 1684 personen: 1342 personen tijdens opleidingen en 

vormingen op vraag en 342 personen met ons Coopburo-aanbod. 

2.1 Presentaties: opleidingen en vorming op vraag 

Coopburo geeft vaak presentaties, toelichtingen, opleidingen en vormingen op vraag van 

een (hoge)school of universiteit, van middenveld- en ondernemersorganisaties, overheid etc. 

In 2015 ging dit van regionale overlegtafels van de VVSG over het belang en opportuniteiten 

van coöperatief ondernemen, een tweedaagse opleiding aan de Universiteit Hasselt tot een 

hoorzitting over supportersparticipatie in het Vlaams Parlement en een studiedag over 

producentenorganisaties voor Sloveense boeren, politici en ondernemers in het Europees 

Parlement. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.coopburo.be/vorming-ontmoeting
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw49Pgm8fKAhWDthoKHQHIBm8QjRwIBw&url=http://extracitykunsthal.org/ECK13/event/dag-van-de-architectuur/&psig=AFQjCNEeh8TtC7AgRssDMUBvPoJgZ49h4A&ust=1453888701393273
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19.01.2015 Vlajo - Ondernemers voor de Klas (Heverlee) 

27.01.2015 UHasselt - Management in de Sociale Economie (Hasselt) - tweedaagse 
opleiding coöperatief ondernemen 03.02.2015 

09.02.2015 Vlajo - Ondernemers voor de Klas (Tervuren) 

14.03.2015 Thomas More (Antwerpen) - gastcollege  

02.04.2015 
Extra hoorzitting Vlaams Parlement: supportersparticipatie (Brussel) - 
toelichting mogelijkheden coöperatieve (voetbal)clubs  

11.05.2015 
Agence Progress (Ath) -  Les coopératives, vers un entrepreneuriat plus 
solidaire 

12.05.2015 
Conference on Economic challenges for Producers and SMEs in the Fruit 
and Vegetable Sector in Belgium and Slovenia - European Parlement 
(Brussels) -Pproducer organisations (POs) and cooperative enterprises 

12.05.2015 
Ondernemerstafels Sociale Economie - KU Leuven campus Antwerpen - 
Coöperatief ondernemen  

04.06.2015 Startevenement Livinvest (Nazareth) – Coöperaties in de zorgsector 

04.09.2015 
Workshop at The regional Community for Regenerative Medicine (RegMed-
community) - Leuven - Collaborative innovation: explore the cooperative 
business model 

21.09.2015 
New Ideals - Sociale InnovatieFabriek (Brussels) - ‘Co-ops and the sharing 
economy: cooperatives as an (alternative) business model?’  

07.10.2015 en 
volgende 

Algemene starterscursus land- en tuinbouw (10 x) - Groene Kring (10 
locaties) - Coöperatief ondernemen 

11.10.2015 
Lezing op Dag van de Architectuur (Antwerpen) - Coöperatieve modellen in 
de vastgoed- en bouwsector 

20.10.2015 

Event ‘Wij doen het zelf’ van de Vlaamse overheid (Antwerpen) – 4 sessies: 
introductie coöperatief ondernemen – coöperatieve modellen in de zorgsector 
met o.a. werkerscoöperatie Thuisverpleging Meerdael cvba – coöperatieve 
samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen – buurt- en 
dorpscoöperaties 

27.10.2015 
Regionale overlegtafel economie VVSG  (Puurs) - Coöperatief ondernemen, 
belang en opportuniteiten voor (lokaal) economisch beleid 

29.10.2015 
Regionale overlegtafel economie VVSG (Aarschot) - Coöperatief 
ondernemen, belang en opportuniteiten voor (lokaal) economisch beleid 

12.11.2015 
Regionale overlegtafel economie VVSG (Beveren) - Coöperatief 
ondernemen, belang en opportuniteiten voor (lokaal) economisch beleid  

13.11.2015 
Regionale overlegtafel economie VVSG (Middelkerke) - Coöperatief 
ondernemen, belang en opportuniteiten voor (lokaal) economisch beleid  

18.11.2015 
Plattelandsacademie 'Dorpenbeleid, praktisch bekeken' (Leuven) - 
Dorpscoöperaties  

20.11.2015 
Regionale overlegtafel economie VVSG (Maasmechelen) - Coöperatief 
ondernemen, belang en opportuniteiten voor (lokaal) economisch beleid 

22.11.2015 Evenement rond duurzaamheid en deeleconomie (Boom)  

11.12.2015 Opleiding voor BRS-adviseurs (Leuven) 

Tabel 1 Vorming en ontmoeting: overzicht van presentaties op vraag 
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2.2 Coopburo-aanbod 
 

Coopburo heeft een divers aanbod van vormingen en opleidingen dat we regelmatig 

organiseren.  

 Coop Workshop (vorming coöperatief ondernemen) 

o 7 Nederlandstalige sessies met in totaal 97 deelnemers, waaronder 1 Coop 

Workshop XL in opdracht van in|C met steun van de Vlaamse Overheid.  

o 1 Franstalige sessie met 19 deelnemers. 

 Coop Explore (bedrijfsbezoek en ervaringsuitwisseling met Belgische coöperatie) 

naar Malempré 'La chaleur d'y vivre'; dorps- en producentencoöperatie - energie, 34 

deelnemers. 

 Coop Intro (laagdrempelig kennismaking met coöperatief ondernemen) bij Het 

Hinkelspel en Ecopower, met Dirk Barrez als gastspreker, respectievelijk 27 en 46 

deelnemers. 

 Coop Break (spreker en discussie rond een coöperatief thema of sector) i.s.m. Cera, 

Rescoop en Cooperatives Europe: Light my fire - The energy transition, an 

opportunity for cooperative energy-production, 60 deelnemers. 

 Forum Agrarische Coöperaties in samenwerking met Effective Boards met ‘Good 

Governance’ als thema voor dit jaar, 35 deelnemers, ceo’s en voorzitters van 

agrarische coöperaties. 

 Vierdaagse cursus voor bestuurders van agrarische coöperaties: twee sessies 

over respectievelijk ‘coöperatief ondernemingsmodel en governance’ en 

‘ledenbetrokkenheid’ met 24 deelnemers, leden van de raad van bestuur van 

agrarische coöperaties. 

 

2.3 Tevredenheid Vorming en ontmoeting: goed tot zeer goed 

Om ons vormings- en ontmoetingsaanbod te verbeteren en om optimaal in te spelen 

op verwachtingen van deelnemers, bevragen we hen. Ook hier merken we een grote 

tevredenheid bij de deelnemers. 

 

 

 

 

 
Figuur 7 Vorming en ontmoeting: tevredenheid 
vierdaagse cursus voor bestuurders (schaal 0-9) 

Figuur 6 Vorming en ontmoeting: tevredenheid Coop Break (schaal 0-9) 

http://www.coopburo.be/kalender
http://www.coopburo.be/kalender
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Figuur 8 Vorming en ontmoeting: globale waardering Coop Workshop (schaal 0-9), gemiddeld 7.4/9  

Figuur 9 Vorming en ontmoeting: een aantal reacties op de Coop Workshop 
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3 Onderzoek en ontwikkeling 

Vanuit maatschappelijke en economische uitdagingen onderzoekt Coopburo de 

toepassingsmogelijkheden, haalbaarheid en meerwaarde van het coöperatieve 

ondernemingsmodel. Zo bekeek Coopburo met haar interne werkgroep ‘onderzoek & 

ontwikkeling’ het model van de dorpscoöperaties, waaruit verschillende acties voortvloeiden, 

cfr. infra. Daarnaast zetten we in op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en het 

verzamelen van cijfermateriaal over coöperaties. 

3.1 Kenniscentrum ‘Coöperatief Ondernemen’ 

Boerenbond, Cera en de KU Leuven openden op maandag 19 

oktober 2015 de nieuwe Cera/Boerenbond leerstoel ‘Coöperatief 

ondernemen’. Deze leerstoel is de start van de verdere uitbouw 

van een Kenniscentrum voor Coöperatief Ondernemen dat 

wetenschappelijk en organisatorisch geïntegreerd wordt in de 

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU 

Leuven, onder leiding van decaan prof. dr. Luc Sels. 

De ambitie is om op termijn het onderzoek naar coöperatief 

ondernemen op de kaart zetten en het coöperatieve 

ondernemingsmodel op te nemen in het onderwijsaanbod. 

3.2 Duurzaamheidsverslaggeving voor coöperaties 

Coopburo en Sustenuto kregen eind 2015 de opdracht 

van In|C (Vlaamse overheid) toegewezen om een 

visietekst en tools uit te werken voor 

duurzaamheidsrapportering voor coöperaties. 

De gevraagde output voor dit project is drievoudig: 

1. Wervende Nota (discussion paper): ‘Waarom is coöperatief ondernemen duurzaam 

ondernemen?’. 

2. Ontwikkeling van een zelfbeoordelingsintrument dat coöperaties de mogelijkheid 

geeft om hun duurzaamheidsprestaties, rekening houdend met hun coöperatieve 

eigenheid (in het bijzonder de ICA-principes), in kaart te brengen en te beoordelen. 

3. Ontwikkeling van verslaggevingsrichtlijnen, die coöperaties ondersteunen om verslag 

uit te brengen over de inspanningen die ze leveren op financieel, niet-financieel en 

duurzaamheidsvlak en de resultaten van de zelfbeoordeling helpen te vertalen in een 

integraal verslag. 
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3.3 Cera Leerstoel binnen ULg HEC 

De activiteiten van de Cera Leerstoel (Chaire Cera) binnen de 

Université de Liège, zijn vorming, onderzoek en advies over coöperatief 

en sociaal ondernemen. Via deze leerstoel financiert Cera al jaren de 

cursus 'Cooperative and Social Entrepreneurship' in het kader van de master 

'Management des entreprises sociales' aan de HEC-École de Gestion van de ULg. 

Deze Cera Leerstoel maakt deel uit van het onderzoekscentrum 'Centre d’Économie Sociale' 

dat de ontwikkeling van coöperatief en sociaal ondernemerschap nastreeft onder leiding van 

professor Sybille Mertens.  

KU Leuven HIVA bracht in april 2015 bij uitgeverij ACCO het boek ‘De onderneming is van 

ons allemaal - De Belgische werknemersinspraak innoveren' uit. Julie Rijpens en Sybille 

Mertens van de Cera Leerstoel schreven het hoofdstuk 'Coöperaties en democratie' over 

(werkers)coöperaties. 

In samenwerking met de Cera Leerstoel begeleidt Coopburo studenten in hun masterthesis. 

Zo begeleidt Coopburo sinds september 2015 Mélissa Cutaia in haar stage en thesis rond 

het thema: ’Construire une typologie des modèles coopératifs basée sur des révélateurs. 

Applications au secteur des énergies renouvelables et à celui de l’agro-alimentaire’. 

4 Partnerschappen 

4.1 Radicale vernieuwers 
Cera en Coopburo zochten in 2015 samen 

met de Sociale Innovatiefabriek, De 

Standaard, IWT en de Koning 

Boudewijnstichting naar radicale ideeën voor 

een betere wereld met de campagne Radicale 

Vernieuwers. Het ruilplatform Peerby en de 

federatie van coöperaties voor hernieuwbare 

energie Rescoop zijn de radicaalste 

vernieuwers van 2015. Collectief Goed cvba-

so was een van de andere 10 laureaten. 

Op het event op 21 september 2015 begeleidden we een workshop: ‘Co-ops and the sharing 

economy: cooperatives as an (alternative) business model?’ 

4.2 Youth4coop 

In samenwerking met Coopkracht, vzw 

Formaat en Febecoop ontwikkelt Coopburo 

educatief materiaal om jongeren warm te 

maken voor coöperatief ondernemen vanuit 

hun eigen leefwereld. 
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5 Netwerken 

Partnerschappen en netwerken: 

- Bolero Crowdfunding 

- Cooperatives Europe 

- Coopkracht 

- De Nationale Raad voor de Coöperatie 

- FarmCafé 

- in|C: ondersteuningsorganisatie en werkend lid 

- Innovatiesteunpunt 

- International Raiffeisen Union 

-  KH Leuven - CESOC 

- KU Leuven  - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 

- PXL-UHasselt - StudentStartUP 

- Start it @kbc 

- Stuurgroep Coöperatief ondernemen Vlaamse overheid  

 

6 Communicatie en publicaties: van meer dan 12.000 coopburo.be 

bezoekers tot de Sloveense nationale televisie 

6.1 Coopburo en (sociale) media 

Coopburo.be telde in 2015 12.557 unieke bezoekers, die samen goed waren voor 54.020 

bekeken pagina’s. 

Dit is een stijging van meer dan 40% in vergelijking met 2014, toen we 8750 unieke 

bezoekers telden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 10 Communicatie: pageviews en unieke bezoekers van de Coopburo-website 
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Twitter volgt de groei van de website: het 

aantal volgers van Coopburo steeg met 

net geen 40% van 190 in 2014 tot 265 volgers in 

2015. 

We verspreidden 5 nieuwsbrieven ‘Coop News’ 

zowel in het Nederlands als in het Frans.  

 

Naar aanleiding van een studiedag over 

producentenorganisaties haalde 

Coopburo zelfs het Journaal op de 

Sloveense nationale televisie. 

 

 

 

 

 

6.2 Publicaties 
- Hollebecq, H. (2015). Coöperaties: wat kunnen lokale besturen ermee? TerZake 

Magazine, 33(4) 29-34. 

- Jacobs, L. (2016). Hoe coöperatief is de vso? In Bosschaert, M., Coekelbergh, D. en 

Jacobs L. i.s.m. Coopburo (Red.), Twee decennia vso - theorie en praktijk. 

Mechelen: Kluwer. Te verschijnen in voorjaar 2016. 

- Niet te missen voor jonge coöperaties, de start-up tax shelter: Coopburo licht toe: 

http://www.coopburo.be/nieuws/wijziging-in-de-prospectuswet-voor-nrc-erkende-

cooperaties-coopburo-licht-toe  

- Samenwerken in een agrarische coöperatie, meer dan 'iets samen doen': 

https://www.farmcafe.be/artikel/7909  

- Inhoudelijke bijdrage aan artikels ‘Management en Techniek’: 

o Tomabel - producentencoöperatie en label van telers van superieure kwaliteit 

o Voor een fractie van de prijs - Machineringen, 1 op 2 Franse boeren zijn 

overtuigd 

o Warmte van en voor het dorp - Malempré verwarmt zich via lokaal 

warmtenetwerk in handen van dorpscoöperatie 

o Landbouwers werken samen in Le Panier Vert - 25 Rijselse 

streekproducenten vermarkten via hun coöperatie 

http://www.coopburo.be/info-en-onderzoek
http://www.coopburo.be/nieuws/wijziging-in-de-prospectuswet-voor-nrc-erkende-cooperaties-coopburo-licht-toe
http://www.coopburo.be/nieuws/wijziging-in-de-prospectuswet-voor-nrc-erkende-cooperaties-coopburo-licht-toe
https://www.farmcafe.be/artikel/7909

