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BESTUREN IS EEN 
 WERKWOORD
Bestuurders dragen een grote verantwoordelijkheid, ook in coöperaties. 
Ze nemen beslissingen die verregaande gevolgen hebben. Een ‘goede 
bestuurder’ is positief maar kritisch ingesteld en beslist met kennis 
van zaken, waarbij hij het belang van de leden voor ogen houdt. De twee
jaarlijkse Ceracursus voor bestuurders van agrarische coöperaties 
versterkt de deelnemers in die rol.

 
VORMING
Anne-Marie Vangeenberghe, consulent Coöperatief 
ondernemen Innovatiesteunpunt

Een coöperatie is een unieke ondernemingsvorm. 
Als lid van een coöperatie ben je én eigenaar én 
gebruiker van die coöperatie én heb je zeggen

schap. Een belangrijke rol is weggelegd voor de be
stuursleden. Zij bewaken de missie (die de leden sa
menbrengt) en stippelen de visie (wat je wilt bereiken) 
en de weg ernaartoe uit. Ze houden ook toezicht op het 
financiële en operationele beleid van de coöperatie. Het 
mag duidelijk zijn dat dit een uitgebreide opdracht is, 
met een grote verantwoordelijkheid. Ervaringsdeskun
dige Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van 
Cera, formuleert het zo: “Besturen is een werkwoord.”

Maar niet alleen bestuurders dragen verantwoordelijk
heid. Elk lid van de coöperatie speelt een rol in het coö
peratieve samenwerkingsverband. Daarom is het ook 
belangrijk dat bestuursleden hun collega’sleden moti
veren om actief deel te nemen aan overlegmomenten, 
waarbij de jaarvergadering of algemene vergadering het 
belangrijkste moment in het jaar is. Je bent immers 
geen lid van een coöperatie; de coöperatie is van de le
den. Ieder lid draagt dus verantwoordelijkheid en deelt 
naast de lusten, ook de lasten.

Beter besturen kan je leren
Om de bestuurders van agrarische coöperaties te ver
sterken, organiseerde Cera de voorbije weken een prak
tijkgerichte en interactieve opleiding. Gedurende vier 
 dagen werd kennis aangereikt en gedeeld en werd erva

ring uitgewisseld. De uitwisseling tussen nieuwkomers 
en bestuurders met jarenlange ervaring uit diverse ge
vestigde coöperaties was verrijkend voor de deelnemers 
zowel als de lesgevers. De cursus brengt nieuwe inzich
ten, frist verdrongen kennis op, maar scherpt vooral de 
positief kritische houding aan. Want die moeten bestuur
ders hebben: ze moeten ervoor zorgen dat hun coöpera
tie een positieve rol speelt in de markt (je bent tenslotte 
een onderneming) ten gunste van de leden en daarbij kri
tisch genoeg zijn om te garanderen dat dat ook zo blijft. 
Je moet de activiteiten van je coöperatie bijsturen en de 
structuren van je coöperatie aanpassen aan het verande
rende markt en landbouwlandschap. Dat veranderende 
landschap vormt de grote uitdaging om aan je leden te 
blijven tonen waarin je als coöperatie het verschil maakt 
en wat er voor ieder van hen in zit. In een landbouwsec
tor, waar de diversiteit tussen de bedrijven en dus de di
versiteit tussen de leden van de coöperatie jaar na jaar 
groeit, is dit een boeiende opdracht.

Coöperatie en innovatie smelten samen 
Cera, zelf een coöperatie die bijna 400.000 vennoten telt, 
zet zich in om het coöperatieve ondernemersmodel uit 
te dragen en te versterken. De bestuurderscursus, die 
om de twee jaar georganiseerd wordt, is een van de 
 initiatieven. Omdat Cera gelooft in de vele, ook nieuwe 
kansen voor coöperatief ondernemen in de ruime land 
en tuinbouw en op het platteland, werd een project op
gestart binnen het Innovatiesteunpunt. Het is de uitda
ging om binnen dat project de kansen voor coöperaties 
te zien, te stimuleren en te initiëren in de diverse inno
vatieve domeinen van de agrarische sector en de plat
telandssamenleving. Anderzijds wil het project coöpera
ties, als bestaande samenwerkingsverbanden, inzetten 
om innovatieve initiatieven meer kansen te geven. We 
leven in een heel dynamisch tijdperk, waarin boer en 
burger voor nieuwe uitdagingen staan. Samenwerken 
helpt vaak om een gezamenlijke ambitie te realiseren. 
Meer dan vroeger zijn mensen bereid om hier engage
ment voor op te nemen, vanuit de overtuiging dat je sa
men meer kunt bereiken dan alleen. Winst zien ze daar
bij zeker niet als enige doelstelling, want meerwaarde 
drukt zich uit in zoveel meer dan in euro’s. ■
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De resultaten van de EXEkas zijn veelbelo
vend. Het nieuwe kasconcept maakt aanzien
lijke energiebesparingen mogelijk. Met de 
plasticfolieschermen kan je meer energie be
sparen dan met een klassiek energiedoek, en 
de warmtemassawisselaar heeft voldoende 
capaciteit om het vocht in de kas onder con

trole te houden. Alleen de verdamper vraagt 
nog verdere ontwikkeling.
Meer tomaten produceren met evenveel ener
gie is mogelijk door de combinatie van SONT
licht met leds. Dat is te danken aan energie
efficiënte interlights, alleen zijn de investe
ringskosten nog hoog.
Een slim ontwerp van de wortelkoelcel en de 
stapeling van de palloxen kan aanzienlijk bij
dragen aan de efficiëntie en uniformiteit van 
de koeling van witloofwortels. Computersimu

laties helpen om te beslissen welke aanpas
singen zinvol zijn. De stapelwijze blijkt een 
grote rol te spelen, maar vooral een koelflap 
heeft een effect.
Verder stellen we in dit energienummer ook 
een handige applicatie voor waarmee je bere
kent hoeveel je kunt besparen met investerin
gen in het koelproces. Ook de ervaring van 
Inagro met een kleine windturbine, zonnepa
nelen en batterijen voor energieopslag komt 
aan bod ■
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Onder andere bestuurders van de Belgische Fruitveiling, Cera, Coöperatie Hoogstraten, CRV, Ingro en Milcobel volgden de 
bestuurderscursus voor agrarische coöperaties, een tweejaarlijks initiatief van Cera.

Dit zegden enkele deelnemers 
na afloop van de vierdaagse

 > Luc Van Laer (Milcobel): “Ik kon met veel aan
gename coöperatieve bestuurders een leerrij
ke, verrijkende cursus ervaren.”

 > Een BFV-jongere: “Het was een inspirerende 
cursus, die een frisse kijk geeft op de wereld 
van de coöperatieve vennootschappen.”

 > Dirk Van den Plas (Coöperatie Hoogstraten): 
“We leerden van en met elkaar op een coöpe
ratieve, interactieve manier.”
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