
 
 
 
 
 
 

 
 

“An organization, no matter how well 
designed, is only as good as the people who 
live and work in it.” Dee Hock 
 
Bent u al jarenlang bestuurder in een agrarische 
coöperatie of maar net? Dan is deze bestuurderscursus 
het middel om u verder te bekwamen als bestuurder. 
Een performante Raad van Bestuur is immers essentieel 
in het succes van een coöperatie.  
De cursus maakt u  vertrouwd met de voornaamste 
opdrachten en  aandachtspunten voor bestuurders van 
agrarische coöperaties. Zo verwerft u inzichten om uw 
mandaat nog beter uit te voeren. 
Met deze cursus richten we ons in de eerste plaats op 
bestuurders van agrarische coöperaties met 
management en personeel.  

Samen met andere bestuurders krijgt u van verschillende experten een 
praktijkgerichte en interactieve opleiding. Daarnaast krijgt u uitgebreid de 
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega-bestuurders. De opleidingen 
vinden plaats bij verschillende coöperaties. 
 

Vier woensdagen voor de coöperatieve bestuurder 
06.12.2017:  Agrarische coöperaties vandaag. Missie, visie en strategie van uw 

coöperatie BFV, Montenakenweg 82, 3800 Sint-Truiden 
 

20.12.2017: 
 
 
17.01.2018: 

Goed bestuur van uw coöperatie  
CRV, Buchtenstraat 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
 
Toezicht op het financieel en operationeel beleid  
BelOrta, Mechelsesteenweg 120, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
 

31.01.2018: Aan de slag met uitdagingen als ledenbetrokkenheid, innovatie en 
coöperatieve dilemma’s  
Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven. 

  
Onderstaand vindt u meer informatie over de inhoud per sessie. 

Vierdaagse cursus winter 2017-2018 
Hoe bestuur ik mijn (agrarische) coöperatie? 



 
Praktisch 
Inschrijven kan enkel voor de vier dagen samen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 390 
euro (excl. btw). Voor de implementatie van inzichten uit de cursus in uw eigen 
coöperatie is het raadzaam om met meerdere bestuurders van dezelfde coöperatie 
deel te nemen. We voorzien daarvoor een aangepaste prijs, m.n. 370 euro (excl. btw) 
voor de tweede deelnemende bestuurder en 350 euro (excl. btw) voor de derde.  
We starten telkens om 10 uur en eindigen rond 16.30 uur. ’s Middags genieten we 
van een lichte lunch en praten we bij. Na afloop van de opleidingsdag kunt u 
deelnemen aan een rondleiding op de gastlocatie. 
 

Geïnteresseerd? Schrijf u in via www.coopburo.be. 
Schrijf u spoedig in voor de cursus en ten laatste vóór 1 november 2017. Het aantal 
plaatsen is beperkt.  
Voor meer info over de inhoud van de cursus contacteert u Trees Vandenbulcke, 016 
27 96 75 of trees.vandenbulcke@cera.be. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze cursus is een organisatie van Cera in samenwerking met Innovatiesteunpunt en Boerenbond. 
 
Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. 
Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. 
Daarnaast biedt Cera een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke 
uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. 
 
 

Programma 
Dag 1 - Agrarische coöperaties vandaag. Missie, visie en strategie van uw coöperatie 
Na een introductie over het coöperatieve ondernemingsmodel en een schets van het 
landschap van agrarische coöperaties gaan we aan de slag met de missie en visie van 
uw coöperatie. Wat is de bestaansreden van uw coöperatie? En waar wilt u staan over 
3 à 5 jaar? Welke dilemma’s spelen daarin mee? Welke modellen helpen om deze 
missie en visie vervolgens verder te vertalen naar een strategie? 
Hoe geeft u richting aan uw coöperatie als bestuurder? Hoe bewaakt u mee dat de 
strategie past in uw gekozen missie en visie?, … 
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Dag 2 – Goed bestuur van uw coöperatie 
Een transparant en betrouwbaar beslissingsproces is onontbeerlijk in een coöperatie 
om het vertrouwen en betrokkenheid van de leden te krijgen. Verschillende organen 
en structuren spelen een specifieke rol: de Algemene Vergadering, de Raad van 
Bestuur met al dan niet externe bestuurders, het dagelijks bestuur, het management, 
adviesgroepen, ...  
Wat is uw opdracht als bestuurder? En waarin verschilt die van andere leden en van 
het management? Hoe brengt u de regels van goed bestuur in de praktijk? Op welke 
vlakken kunnen we nog verbetering brengen? 
Hoe ver gaat daarnaast uw verantwoordelijkheid als bestuurder en hoe kunt u 
bestuurdersrisico’s inperken? 
 
Dag 3 – Toezicht op het financieel en operationeel beleid 
Via de rapportage houdt het management het bestuur op de hoogte van de prestaties 
van de coöperatie. Welke sleutelindicatoren, financiële en operationele ratio’s, geven 
u informatie die u als bestuurder kunt benutten om mee richting te geven? Hoe kunt 
u relevante evoluties in de bedrijfsindicatoren identificeren en interpreteren?  
Hoe kunt u in dialoog gaan met de bedrijfsleiding over vaststellingen op basis van de 
sleutelindicatoren om zo uw toezichtsrol als bestuurder uit te voeren? Hoe 
communiceert u deze informatie helder naar de Algemene Vergadering? 
 
Dag 4 - Aan de slag met uitdagingen als ledenbetrokkenheid, innovatie en 
coöperatieve dilemma’s 
Ledenbetrokkenheid is een logisch gevolg van de werking van een coöperatie: de 
leden zijn eigenaar en gebruiker van de coöperatie. Door deze dubbele rol lijkt de 
betrokkenheid van de leden vanzelf sterk te zijn. Toch niet zo evident, blijkt uit de 
praktijk. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat is de gebruikers(meer)waarde van de 
dienstverlening van onze coöperatie voor onze leden? Wat betekent ‘eigenaar zijn’ in 
onze coöperatie? Hoe communiceren we met onze leden en hoe is de zeggenschap 
georganiseerd in onze coöperatie? 
Onze omgeving is steeds in evolutie. Hoe kunnen we door nieuwe samenwerkingen 
binnen en/of buiten onze coöperatie innovatief inspelen op die evoluties? 
Via concrete cases gaan we in discussie over hoe we samenwerkingen vandaag en 
morgen kunnen versterken en hoe we daarbij met – groeiende -verschillen in de 
ledengroep en andere dilemma’s omgaan. 


