Persuitnodiging
Coop Event 4 juni 2013: ‘dragen coöperaties bij tot
duurzame groei en ontwikkeling?’

25 sprekers uit verschillende coöperatieve sectoren inspireren en debateren
samen met 150 coöperatieve ondernemers en geïnteresseerden
Leuven, 31 mei 2013 – “Dragen coöperaties bij tot duurzame groei en ontwikkeling? Blijven boeren
baas in hun coöperatie? Een bedrijf waar iedereen eigenaar en werknemer is, kan dat?” Dit zijn de
centrale vragen en uitdagingen op het Coop Event op dinsdagvoormiddag 4 juni. 150 mensen die
actief zijn in een coöperatie of geïnteresseerd zijn in dit ondernemingsmodel laten zich op dit
informatie- en netwerkevent rond coöperatief ondernemen inspireren door 25 sprekers en gaan met
hen in debat. Coop Event is een organisatie van Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera.

Na een plenair gedeelte met o.a. een bijdrage van Thomas Leysen, Franky Depickere en Riccardo
Petrella over de bijdrage van coöperaties aan een duurzame economie, kunnen de deelnemers
kiezen uit 5 ‘Coop Focus’-sessies waar we dieper ingaan op volgende coöperatieve vragen en
uitdagingen:
1. Uitdagingen voor agrarische coöperaties
2. Coöperatieve benaderingen in groei en ontwikkeling
3. De coöperatieve en participatieve vennootschappen: een sterke betrokkenheid van
werknemers, een echte toegevoegde waarde?
4. Coöperatieve vennootschappen in onze Belgische economie: facts & figures
5. Zelf aan de slag: Coop Workshop
"Coöperaties hebben een verbazingwekkende kracht, zij kunnen het verschil maken in de uitbouw
van een echt duurzame economie", stelt Riccardo Petrella, professor emeritus aan de Université
Catholique de Louvain.
"De landbouwcoöperaties kunnen niet veel groter meer worden", meent Krijn Poppe, Senior
Economist & Research Manager, LEI - Wageningen UR.
“In onze samenleving is er dringend nood aan om te experimenteren met ondernemingsmodellen
die, net zoals coöperaties, gematigdheid en creativiteit sterk samenbrengen”, vindt Sybille Mertens,
hoogleraar HEC-ULg, titularis van de Cera-leerstoel “Social and Cooperative Entrepreneurship”.
Wil je er bij zijn en/of een van de sprekers op het Coop Event interviewen? Contacteer ons dan.
Het volledige programma en een lijst van de workshops vindt u op www.coopburo.be

Over Coopburo
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.
Meer info : Hilde Talloen, 016 27 96 79, hilde.talloen@cera.be
E-mail: info@coopburo.be
Coopburo, Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven, www.coopburo.be.

