Postgraduaat in het coöperatief
ondernemen en management
samen met Cera en Boerenbond

Met dit programma willen we de deelnemers een grondig inzicht
geven in de specifieke aspecten en uitdagingen eigen aan
coöperatief ondernemen en het management van coöperaties.
In elke module wordt een bepaald managementgebied behandeld,
telkens met een focus op de wijze waarop het (idealiter) invulling
krijgt in een coöperatie. Het programma omvat tevens een
module die ingaat op sectorspecifieke aandachtspunten.
De nadruk ligt op het verband tussen theorie en praktijk. In de colleges
wordt veel belang gehecht aan de interactie tussen docent en
deelnemer. Verworven theoretische kennis wordt onmiddellijk met
de praktijk verbonden met behulp van case studies en getuigenissen.

Doelgroep
Dit postgraduaat richt zich tot (potentiële) beleidsverantwoordelijken
binnen coöperaties (bestuursleden en managers) die al een
basiskennis van coöperaties hebben en deze kennis willen
uitbreiden en theoretisch verankeren. De heterogeniteit van de
deelnemers in het programma, zowel qua functies als sectoren
waarbinnen zij actief zijn, biedt bovendien een bijkomende
toegevoegde waarde voor de discussies tijdens de sessies.

Programma
n

Basisbegrippen
- Coöperatieve waarden en principes
- Types van coöperatie
- Economische onderbouwing voor het bestaan van coöperaties
- Sectoriële verschillen, internationale verschillen
- Vennootschapsrecht, ondersteuning en overkoepelende
organisaties

n

Bestuur (1) - Raad van bestuur
- Spelregels van het coöperatieve bestuur
- Professionalisering van de raad van bestuur
- Relaties tussen raad van bestuur en top management

n

Bestuur (2) - Ledenbetrokkenheid
- Een organisatie van de leden als bedrijfscultuur
- Diversiteit van praktijken
- Demutualisering en coöperaties in crisis

n

Financiën
- Financieel management
- Capital budgeting
- Alternatieve financieringsmiddelen

n

Impactmeting
- De toegevoegde waarde van coöperaties voor de leden
en voor de maatschappij
- Impact meten
- Impact communiceren

n

Strategie
- Groei
- Partnerschappen en hybride vormen
- Innovatie

n

Marketing
- Prijsstrategie
- Communicatiestrategie

n

Sectoriële module

De colleges worden ingericht door
professoren van KU Leuven
en gastdocenten.
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Toelatingsvoorwaarden

Praktische informatie

U bent houder van een professionele bachelor-, een academische
bachelor- en/of masterdiploma en heeft reeds relevante werkervaring.
U heeft affiniteit met of ervaring met de belangrijke functionele
domeinen in ondernemingen, zoals strategie en organisatie,
bedrijfsfinanciering, marketing, personeelsbeleid, etc. De academische coördinator van het postgraduaat zal op basis van uw
CV een beslissing nemen wat betreft deelname, of hierover met
u in gesprek gaan. De bedoeling is om een voldoende homogene
groep samen te stellen wat betreft voorkennis om de interactie
tussen deelnemers en lesgevers zo groot mogelijk te maken.

n

De deelnemers die de vereiste evaluaties succesvol afleggen,
bekomen het Postgraduaatgetuigschrift "Postgraduaat in het
coöperatief ondernemen en management", uitgereikt door de
KU Leuven en ondertekend door de Rector, voor het volledige
programma en een bewijs van deelname voor het programma.
De deelnemers zullen een proefschrift moeten schrijven over
een case study op het gebied van coöperatief ondernemen
en management, samen met een mondelinge verdediging van
de case study. De case study moet uitgevoerd worden in de
organisatie van de deelnemer en zich richten op de (potentiële)
toepassing van één van de thema’s van module 2 tot 7 in de
praktijk. Deelnemers worden actief begeleid door één van de
docenten. Het proefschrift zal in april 2020 ingediend worden,
met de presentaties in mei 2020.

n

Inschrijven
U kan zich meteen online inschrijven via
https://feb.kuleuven.be/permanente-vorming/coop_inschrijven
Uiterste datum van inschrijving
13 september 2019
Inschrijvingsgeld
€2500 (of €2000 indien u bediende of bestuurder bent bij Cera)
De documentatie, de handboeken en de nota's die bij de
colleges gebruikt worden, alsook de catering is hierbij inbegrepen.
Een uitnodiging tot betaling zal worden opgestuurd na bevestiging
van toelating. Het is mogelijk om te betalen met de KMO-portefeuille
en dezeopleiding is erkend voor betaald educatief verlof.
Website
feb.kuleuven.be/permanente-vorming/cooperatief_ondernemen

Locatie:
n
n

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen,
Naamsestraat 69, 3000 Leuven
Cera, Muntstraat 1, 3000 Leuven

Academische coördinatoren:
DIT PROGRAMMA MAAKT DEEL UIT VAN HET
KENNISCENTRUM VOOR COÖPERATIEF ONDERNEMEN.
EEN INITIATIEF IN SAMENWERKING MET:

n
n

Prof. dr. Luc Sels
dr. Frédéric Dufays, frederic.dufays@kuleuven.be
tel. + 32 16 37 30 52

Programmacoördinator:
n

Karolien Gerber, Karolien.Gerber@kuleuven.be
tel. + 32 56 24 60 44

v.u.: Wilfried Lemahieu, Naamsestraat 69, 3000 Leuven

Evaluatie en getuigschrift

n

De sessies worden gespreid over vrijdagen, van 13 tot
21 uur.
Lesdata zijn: 20 september, 4, 11, 25 oktober, 8, 15 en
29 november en 6, 13 en 20 december 2019.
Er is pauze met drank en broodjes voorzien.

