De coöperatieve dienstverlening van Cera in een notendop
De coöperatieve dienstverlening van Cera informeert, inspireert en
adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen.

De sterke troeven van Cera
• Cera is een betrouwbare en sterke
partner

• Onze experts begeleiden je intensief:
• Ze geven accuraat antwoord

• Ze werken transparant en flexibel
• Ze denken discreet met je mee
• Ze bieden je een waardevol
klankbord

• Ze zorgen voor een kritische blik
van buitenaf

• Cera heeft een breed vertakt
netwerk van coöperatieve ondernemingen, maar ook andere maatschappelijke en economische actoren
• Onze deskundigen beschikken over
praktische expertise
• Allemaal gestoeld op 125 jaar
knowhow en ervaring.

Bekijk onze referenties op www.cera.coop/nl/Cooperaties

Contacteer ons

Cera cvba

Meer informatie over de coöperatieve dienstverlening van
Cera vind je op www.cera.coop/nl/Cooperaties, waar
je je kunt abonneren op Cera Coop News, onze gratis
nieuwsbrief.

Muntstraat 1 - 3000 Leuven
Tel. 016 27 96 88
infocoop@cera.coop

Via LinkedIn: coöperatieve ondernemers
Volg ons op Twitter: @ceracoop
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Cera

Coöperatief ondernemen met kennis van zaken.
www.cera.coop/nl/Cooperaties

Wie kan bij Cera terecht voor coöperatieve
dienstverlening?
Iedereen. Alle initiatieven, zowel profit als social profit, uit alle sectoren: productie,
(klein)handel, diensten, land- en tuinbouw, energie, kunst en cultuur, creatieve
industrie, sport, sociale economie, zorg, wonen, enz.

En alle types coöperaties:
werkerscoöperaties
ondernemingencoöperaties,
incl. producentencoöperaties

consumenten (2.0) en
burgercoöperaties
multistakeholdercoöperaties

Vorming en ontmoeting
Cera organiseert allerlei vormingsactiviteiten:
• Cera Coop Workshop: een stevige introductie in coöperatief ondernemen in al haar
aspecten. Je kunt er jouw coöperatieve idee voorleggen aan de begeleider en aan
de andere deelnemers, niet te missen voor starters en andere geïnteresseerden.
• Cera Coop Explore: een begeleid bezoek aan een binnenlandse coöperatie.

• Cera Coop Tour: een meerdaags buitenlands programma met een bezoek aan een
of meerdere coöperaties.
• Cera Coop Event: een inspiratie- en netwerkmoment voor coöperatieve ondernemers, geïnteresseerden, organisaties en beleid.

• Cera Coop Break/Session: een vorming/debat rond een specifiek coöperatief onderwerp
• Cursus voor bestuurders van coöperaties

Wat doet Cera?

Meer informatie over deze activiteiten vind je op de kalender op www.cera.coop/nl/
Cooperaties. Of je leest er alles over in onze nieuwsbrief Cera Coop News.

Advies en begeleiding

Zoek je iemand voor een lezing, incompanytraining of een workshop over een
coöperatief topic? Ook dan kun je bij Cera terecht.

Bestaande en nieuwe coöperaties of samenwerkingsverbanden kunnen bij Cera terecht voor:
Coöperatief ondernemingsmodel en
organisatieontwikkeling

coöperatief design, missie, visie en strategie, stakeholders- en vennotenanalyse, implementatie coöperatieve
principes, organisatieontwikkeling en -structuur
Juridisch advies

rechtsvorm, statuten, intern reglement, erkenning NRC,
prospectus, toe- en uittreden van vennoten, vennotenadministratie, diverse juridische coöperatieve vragen

Deze dienstverlening
gebeurt onder het label
‘Cera Coopburo’.
Je kunt als Vlaamse kmo
of zelfstandig ondernemer
steun ontvangen van de
Vlaamse Overheid voor
onze adviesdiensten en
opleidingen omdat Cera
een dienstverlener voor
de kmo-portefeuille is.

Onderzoek en ontwikkeling
• Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden, haalbaarbeid en meerwaarde van het
coöperatieve ondernemingsmodel binnen specifieke economische en
maatschappelijke uitdagingen.
• Ontwikkeling van tools en instrumenten voor coöperatieve ondernemers
99 Cera Coöperatief Bussiness Model
Canvas
99 ICA-kompas

99 Missie en visie, op maat van coöperaties

99 Samenwerking binnen en tussen
coöperaties

99 Duurzaamheidsrapportering voor
coöperaties

Financieel advies

• Belgian Cooperative Monitor: facts & figures over coöperaties

Cooperative governance

• Cera is partner van het ‘Kenniscentrum voor
Coöperatief Ondernemen’ (KU Leuven) en
de Cera Leerstoel Sociaal en Coöperatief
Ondernemerschap (Universiteit van Luik): met
beide zet Cera in op wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs over coöperatief ondernemen.

coöperatief ondernemingsplan, financiering, financieel
beleid, scheidingsaandeel
goed bestuur, communicatie, participatie en
inspraak met vennoten,stakeholders- en
vennotenmanagement, ledenbetrokkenheid,
spanningen tussen (groepen van) vennoten
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Kunnen wij je van
dienst zijn?

Contacteer ons
voor meer informatie,
maak een afspraak of
vraag een offerte.
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