Tweedaagse training voor bestuurders van
coöperaties – 12 en 19 oktober 2022

“An organization, no matter how well
designed, is only as good as the people
who live and work in it.” Dee Hock

De dagdagelijkse werking die al je tijd en energie vraagt. Het klinkt vele – uitvoerende – bestuurders niet
vreemd in de oren. Zo vergroot je wel de kans dat je geen tijd en aandacht hebt voor de grote kwesties
die op termijn het verschil maken.
Blokkeer daarom nu 2 dagen in je agenda voor 2022! Twee dagen om stil te staan bij vragen zoals:
• Gebruiken we de troeven van ons coöperatief model voldoende?
• Dragen onze activiteiten bij tot de richting die we uit willen?
• Zijn we financieel gezond?
• Hoe ziet onze ledenstrategie eruit om de betrokkenheid van de leden te behouden en te
verhogen?
• …
En dit in interactie met de experts coöperatief ondernemen van Cera, het Kenniscentrum Coöperatief
Ondernemen van KU Leuven en andere deelnemende bestuurders van coöperaties.

Doelgroep van de training
Deze cursus richt zich op leden van het bestuursorgaan van coöperaties uit alle sectoren. Specifiek
richten we ons met deze tweedaagse op bestuurders van coöperaties met een kleine personeelsploeg
waar je als bestuurder ook uitvoerende taken hebt. Als lid van het bestuursorgaan van een coöperatie
neem je mee de strategische beslissingen en geef je vorm aan de coöperatieve ledenbeweging.

Doel van de training
Een diepgaand inzicht geven in de diverse taken en rollen eigen aan je rol als bestuurder van een
coöperatie. Reflecteren hoe je maximaal het potentieel van je coöperatie kan ontwikkelen en benutten
doorheen de verschillende levensfases. En handvaten geven om ermee aan de slag te gaan.

Reactie deelnemer vorige editie
“Tijdens deze tweedaagse ben je als zaakvoerder verplicht om stil te staan bij zaken die
anders snel op de achtergrond geraken. En je neemt er automatisch ook de tijd voor.
Zelfs voor ervaren bestuurders een goed idee om dit te volgen, het verplicht je om aan
zelfreflectie te doen. Het enthousiasme bij elk van de sprekers is een plezier. Samen met
hun vakkundigheid werd dit voor mij een heel waardevolle opleiding.”
Stefaan Boonaert, bestuurder De Noordboom CV, werkerscoöperatie, bouwsector –
deelnemer bestuurderscursus 2021

Datums en programma
•

Woensdag 12 oktober 2022:
Op koers met je coöperatie? Hoe haal je meer uit je coöperatief model? Hoe waarborgen we
goed coöperatief bestuur?
o Welkom; de coöperatie als unieke bedrijfsvorm
o Coöperatieve governance: taken en rollen van de diverse governance-organen +
vennootschapsrechtelijke verplichtingen.
o Democratische besluitvorming: nieuwe theorieën, inzichten en praktische toepassingen
o Missie, visie en strategie op maat van coöperaties

•

Woensdag 19 oktober 2022:
Hoe hou je als bestuurder de financiële gezondheid in de gaten? Hoe verhogen we de
betrokkenheid van de leden?
o Financiële eigenheid en gezondheid van coöperaties. Hoe de financiële informatie
benutten voor je toezichtsrol als bestuurder?
o Hoe de ledenbetrokkenheid verhogen + coöperatieve dillema’s

Praktische info
Timing: Beide sessies gaan door telkens van 9u30 tot 16u30.
Follow-up: We voorzien we een online terugkomsessie om te reflecteren op de implementatie van de
inzichten uit de training.
Locatie: Omwille van de meerwaarde van interactie onder de deelnemers doe we dit graag offline. Beide
dagen vinden in principe in Leuven plaats. Als we een aantal deelnemers uit Oost- en/of West-

Vlaanderen, hebben kunnen we ook een dag in Gent organiseren. De exacte locatie delen we later nog
mee.
Prijs: Inschrijven kan enkel voor beide dagen samen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 250 euro p.p. Voor
de implementatie van inzichten uit de opleiding in je eigen coöperatie is het raadzaam om met
meerdere bestuurders van dezelfde coöperatie deel te nemen. We voorzien daarvoor een aangepaste
prijs, m.n. 220 euro voor de tweede deelnemende bestuurder en 180 euro voor de derde. In deze prijs is
het lesmateriaal, de broodjeslunch en de online follow-up-sessie inbegrepen.
KMO-portefeuille: Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMOportefeuille. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, middelgrote
ondernemingen 20%. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro.
https://www.cera.coop/nl/cooperaties/advies-op-maat/kmo-portefeuille

Inschrijven kan online op https://www.cera.coop/nl/cooperaties/kalender tot
26 september.
Heb je vragen over de training? Contacteer Hannes Hollebecq via hannes.hollebecq@cera.coop of 016
27 96 77.

Meer weten?
-

Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen: https://www.cera.coop/nl/cooperaties
KU Leuven, Kenniscentrum coöperatief ondernemen: https://feb.kuleuven.be/drc/kco

