
Van pril idee tot solide coöperatie

Je loopt al langer rond met plannen om coöperatief te ondernemen. 
Maar het wil er maar niet van komen omdat :
•  Je misschien wel een goed idee hebt, maar je niet weet hoe je dit moet omzetten in een goed product.
•  Je wel in een coöperatieve geest wil werken, maar geen flauw idee hebt wat een coöperatie in de 

juridische zin van het woord inhoudt.
•  Je misschien wel vertrouwd bent met de vzw maar niet met een vennootschap.
•  Je gewoon niet weet hoe er aan te beginnen.

Dan is deze workshop op jouw maat geschreven ! We geven jou een roadmap om aan de slag te gaan. En 
meteen wijzen we je de juiste richting aan : eerst een ondernemings- en financieel plan opstellen en dan 
pas de juridische structuur uittekenen. 

We leren een ondernemingsplan opstellen  
op maat van een coöperatie.
•  Wat is een coöperatie ?
•  Wat is een ondernemingsplan in coöperatieve context ?  

En wat is dan een financieel plan ?
•  Wat betekent een missie in coöperatieve context ?
•  Hoe begin je aan het formuleren van coöperatieve waarden ?
•  Hoe maak je een stakeholderanalyse en hoe betrek je die in 

een coöperatieve context ?
•  Hoe ziet de marketingmix eruit in een coöperatieve 

 onderneming; anders dan binnen een andere onderneming ?
•  ...

We richten de spots op juridische en 
inhoudelijke aspecten van de coöperatie.
•  Wat zijn de basiskenmerken van een vennootschap 

“tout court” tegenover een vzw/eenmanszaak ?
•  Wat zijn de basiskenmerken van de gewone  coöperatie ? 

Van de erkende coöperatie ?
•  Wanneer is de vzw-vorm niet langer toereikend voor 

commerciële activiteiten met een sociaal karakter ?
•  Wat is een Vennootschap met Sociaal Oogmerk ?
•  Welke specifieke ondersteuningsmaatregelen voorziet 

de Vlaamse overheid voor coöperaties ?
•   …

Doelgroep 
Met deze workshop richten we ons op al wie een pril coöpera-
tief idee heeft maar zich nog te weinig beslagen voelt om de 
sprong in het diepe te wagen.
Om maximaal te kunnen inspelen op de projecten van de 
deelnemers is het aantal inschrijvingen beperkt tot  
15 à 20 personen. 

Doelstelling
Met deze workshop reiken we een aantal concrete handvaten 
aan die het de initiatiefnemers mogelijk moeten maken om 
hun idee op een gestructureerde manier uit te werken en met 
een realistische inschatting van de kansen en de risico’s 
daadwerkelijk hun coöperatie op te richten.

De praktische kant 
van de zaak
•  onthaal vanaf 9 uur
•  start om 9u30
•  gezamenlijke broodjes-

maaltijd van 12 tot 13 uur
•  einde om 17 uur.

Een onmisbare workshop voor wie zijn coöperatief idee eindelijk uit 
de lucht wil plukken om via een stappenplan doordacht te realiseren.

Van pril idee  
tot solide coöperatie 
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Organisatie In opdracht van met de steun van de Vlaamse Overheid

   

Vlaanderen
is duurzaam ondernemen

http://www.febecoopadvies.be
http://www.coopburo.be
http://www.in-c.biz
http://www.socialeeconomie.be

