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Vlaanderen als internationaal groeit de be -

leidsaandacht voor het coöperatief model. 

Eind 2010 riep de Verenigde Naties 2012 uit 

tot het ‘Jaar van de Coöperatie’.

 

Op 6 mei organiseerde het Cera Steunpunt 

Coöperatief Ondernemen, in samenwerking 

met Cera, een seminarie ‘Coöperatief onder-

nemen: werkbaar en weerbaar’. Deze studie-

dag kaderde in de reeks van tien studiemo-

menten naar aanleiding van “35 Jaar HIVA” en 

werd financieel mogelijk gemaakt door Cera. 

In dit artikel worden de belangrijkste elemen-

ten van de studiedag samengevat.

Coöperatief ondernemen in theorie

Basiselementen van coöperatief ondernemen

“Coöperatief ondernemen is een manier van 

ondernemen die gepraktiseerd wordt in eco-

nomische organisaties die op vrijwillige basis 

Coöperatief ondernemen: 
werkbaar en weerbaar 

Anno 2010 is het coöperatief model terug van (nooit) weggeweest. Een groeiend aantal men-

sen en organisaties ervaart dat ze door coöperatie in staat zijn marktmacht te creëren en 

daardoor voor zichzelf en de gemeenschap voordelen kunnen realiseren die ze alleen níet of 

niet in dezelfde mate zouden bewerkstelligen: betere prijs-kwaliteitverhouding, gegaran-

deerde afzet en distributie, sterkere promotie en communicatie, betere arbeidsdeling en kwa-

liteit van het werk, meer opleidingsmogelijkheden, betere logistieke ondersteuning, uitge-

breider of moderner machinepark enzoverder.

De troeven van coöperatief ondernemen heb-

ben we onder meer beschreven in ‘Coöperatief 

ondernemen in België: theorie en praktijk’ 

(Develtere, Van Opstal & Gijselinckx, 2008). 

Met de evolutie van ‘welvaartstaat naar wel-

vaartspartenariaat’ (Salamon, 2010), ook wel 

de ‘welvaartstriangel’ genoemd (Evers, 1990, 

1995; Evers et al, 2004; Eme, 1991; Laville, 

1992, 1994; Pestoff, 1998, 2005), wordt het 

coöperatieve model van ondernemen de 

jongste jaren herontdekt door sociale bewe-

gingen zowel als overheden als een mogelijk 

instrument om te beantwoorden aan heden-

daagse maatschappelijke behoeften op vlak 

van zorg, kinderopvang, wonen, energie, 

mobiliteit… Verschillende manieren van co-

productie (waarbij burgers participeren in de 

productie van (semi)publieke goederen en 

diensten) kunnen worden waargenomen 

(Brandsen & Pestoff, 2006). Zowel in 
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zij zijn zowel gebruiker 

als eigenaar (Van Op -

stal, Gijselinckx & 

Develtere, 2008; Gijse-

 linckx & Van Opstal, 

2008). 

De Belgische wetgeving kent sinds 1873 speci-

fieke rechtsvormen die deze coöperatieve 

manier van ondernemen kunnen structureren. 

De wetgeving werd doorheen de jaren verfijnd 

en sinds 1991 kent men de coöperatieve ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid 

(cvba) en de coöperatieve vennootschap met 

onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa). Ook de 

Europese legislatuur voorziet een rechtsvorm 

voor coöperatief geïnspireerde organisatie-

vormen waarbij leden uit minstens twee lan-

den van de Europese Unie komen (de Societas 

Cooperativa Europaea, afkort SCE). Meer 

gedetailleerde info hierover vindt u onder 

meer op de website van de Nationale Raad 

voor de Coöperatie (www.nrc-cnc.be), alsook 

in Van Opstal, Gijselinckx & Develtere (2008), 

de Startersgids van CoopConsult (www.coop-

consult.be) en in Bosmans & D’Hulstere (2010).

Coöperatie als antwoord op maatschappelijke 

noden

Coöperatief ondernemen is geen recente uit-

vinding. De eerste coöperaties dateren uit de 

negentiende eeuw. Spaar- en kredietcoöpera-

ties, coöperatieve winkels en coöperatieve 

apotheken verhoogden de welvaart van de 

gewone man in de straat door respectievelijk 

spaar- en kredietmogelijkheden te openen, en 

kwaliteitsvolle producten tegen een goede 

prijs aan te bieden, waardoor vermogen en 

koopkracht stegen. De leden haalden een reëel 

opgericht worden 

door personen, die 

hiermee gezamenlijk 

behoeften willen 

bevredigen en voor-

delen realiseren die ze 

ieder afzonderlijk niet 

of niet in dezelfde mate zouden kunnen 

bevredigen of realiseren” (Van Opstal, 

Gijselinckx & Develtere, 2008). Het gaat hier 

met andere woorden om ledenorganisaties 

waar gemeenschappelijke behoeftebevredi-

ging centraal staat. Ze organiseren economi-

sche activiteiten ten dienste van hun leden. 

De relatie tussen de leden van een coöperatie 

en hun organisatie is meervoudig. Leden heb-

ben in de eerste plaats een gebruiksrelatie met 

de coöperatie. Hun drijfveer om te participeren 

is gebruik maken van haar diensten om hun 

specifieke behoeften te bevredigen. Ze verrich-

ten dus transacties met de coöperaties (trans-

actierelatie) waarbij ze specifieke voordelen 

genieten ten opzichte van niet-leden of simpel-

weg toegang krijgen tot de dienstverlening in 

tegenstelling tot niet-leden. Daarnaast hebben 

coöperatieve vennoten ook een financiële rela-

tie met de coöperatie. Ze zijn namelijk niet 

alleen gebruiker, maar ook vennoot. Dit wil 

zeggen dat ze een aandeel hebben in het kapi-

taal van de coöperatie. Daarmee delen ze in de 

risico’s en de opbrengsten van de onderneming. 

Hun financieel aandeel geeft hen ook zeggen-

schap (zeggenschapsrelatie). Zo kunnen ze 

invloed en controle uitoefenen op het beleid 

van de vennootschap (Van Dijk en Klep in: Van 

Opstal, Gijselinckx & Develtere, 2008). Het 

unieke van een coöperatie is dan ook wat men 

noemt ‘de dubbele identiteit van de vennoten’: 

De ontwikkeling van coöperatieven, van 

productie- en handelsmogelijkheden, 

maar vooral toch van spaar- en 

kredietcoöperatieven wordt steeds meer 

een realiteit.
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meden) en zonder dat er andere formaliteiten 

dienen vervuld dan de optekening in het aan-

delenregister (wat vrije toe- en uittreding 

vergemakkelijkt).

Bovendien biedt het coöperatieve model ook 

een antwoord op de bedreigingen die de toe-

nemende globalisering met zich mee brengt. 

Beslissingsmacht verplaatst zich steeds meer 

naar het buitenland, waardoor de behoefte 

aan lokaal eigenaarschap en zeggenschap, aan 

lokale verankering en controle van de econo-

mie vergroot. De coöperatieve aandeelhou-

dersstructuur kan aangewend worden om 

ervoor te zorgen dat producten en diensten 

sterker aansluiten bij de lokale behoeften én 

dat de opbrengsten van de coöperatie ook 

toekomen aan de lokale gemeenschap.

Daarnaast zijn in een periode van budgettaire 

restricties overheid zowel als middenveld op 

zoek naar ondernemingsmodellen die op een 

alternatieve manier financiële middelen opha-

len in de markt en lokale financiële veranke-

ring waarborgen, dienstverlening aanbieden in 

antwoord op nieuwe en stijgende noden op 

een manier die de kwaliteit, de toegankelijk-

heid en de duurzaamheid ervan laten primeren 

op financieel gewin. Aldus zoeken ze naar 

modellen voor ondernemingen die beantwoor-

den aan lokale noden van gebruikers én aan-

bieders, daarbij participatie van diverse stake-

holders vormgeven en een kwaliteitsvolle bij-

drage leveren op het gebied van tewerkstel-

ling. De coöperatie laat toe een bedrijfsmodel 

te combineren met een sociaal of maatschap-

pelijk doel. Door haar democratische besluit-

vormingsstructuur kan men verwachtingen en 

dienstverlening optimaal op elkaar afstemmen.

en aanzienlijk sociaal en economisch voordeel 

uit hun lidmaatschap van de coöperaties. 

Landbouwcoöperaties creëerden (en doen dit 

nog steeds) markttoegang en marktmacht 

voor landbouwers alsook grote investerings-

mogelijkheden voor de verwerking en distri-

butie van de landbouwproducten. De leden-

landbouwers zijn voor hun primair inkomen 

afhankelijk van de coöperatie. Coöperaties van 

werknemers, handelaren en vrije beroepen 

verhogen de slagkracht van deze groepen. 

Woningcoöperaties zorgen voor kwaliteits-

volle en betaalbare huisvesting, energiecoöpe-

raties voor betaalbare – vandaag de dag vaak 

ook duurzame – energie (Van Opstal, 

Gijselinckx & Develtere, 2008). 

De coöperatie is echter geen relict uit het 

verleden. Veel van de toen opgerichte coöpe-

raties zijn heden nog steeds actief en door-

heen de tijd wordt de coöperatie telkens 

opnieuw ontdekt als bedrijfseconomisch ant-

woord op de veranderende noden van de 

maatschappij. Vandaag staan we voor nieuwe 

maatschappelijke uitdagingen ten aanzien 

waarvan individuele mensen, maar ook sociale 

bewegingen opnieuw hun toevlucht zoeken 

tot het coöperatieve model.

De financiële en economische crisis heropent 

het debat over de organisatiewijze van onze 

economie. De crisis heeft impact op het eco-

nomisch en financieel bestel, op de slagkracht 

en handelingsvrijheid van de ondernemingen 

en op de welvaart van de mensen. De coöpe-

ratie is een ondernemingsvorm die toelaat 

kapitaal op te halen in de samenleving zonder 

dat dit via het mechanisme van de beurs dient 

te verlopen (waardoor speculatie wordt ver-
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een diepere analyse 

van het coöperatieve 

model voor de social 

profit, zie o.a. Van 

Opstal, 2008.

Naast dit alles leiden de toenemende maat-

schappelijke vraag naar duurzaam onderne-

men, de bewustwording van de milieuproble-

matiek en de problemen van eerlijke handel en 

waardig werk tot een groeiende vraag naar 

alternatieve ondernemingsvormen. Voor zover 

ze de principes van coöperatief ondernemen 

volgen, kunnen coöperaties worden getypeerd 

als ‘coöperatief verantwoorde ondernemin-

gen’ (Develtere, Meireman & Raymaekers, 

2005; Gijselinckx & Van Opstal, 2008).

Coöperatief ondernemen in de praktijk

We presenteren u nu kort drie cases van coö-

peratief ondernemen die op de studiedag van 

6 mei werden toegelicht.

Er zijn wel enkele 

randvoorwaarden 

waaraan dient voldaan 

opdat coöperaties een 

interessante organisa-

tievorm kunnen zijn 

voor de leniging van maatschappelijke noden. 

Het gevaar bestaat erin dat, bij hantering van 

het principe ‘één man, één stem’ op de alge-

mene vergadering de aanwezige aandeelhou-

ders het beleid in hun voordeel sturen en de 

afwezige, zwijgende meerderheid niet gehoord 

wordt. Om te garanderen dat het beleid de 

koers blijft uitgaan die door de oprichters van 

de coöperatie werd bedoeld, kunnen systemen 

worden uitgewerkt met diversificatie van aan-

delen, waarbij aan stichtende leden en/of 

sociale organisaties specifieke aandelen met 

bijbehorende specifieke rechten worden toe-

gekend. Zij kijken dan toe op de verwezenlij-

king van het maatschappelijk project. Een 

ander probleem is dat het toestaan van divi-

denduitkering kan leiden tot een verschuiven-

de focus: meer aandacht voor een dividend 

dan voor de kwaliteit van de dienstverlening of 

de realisatie van onderlinge solidariteit. Om 

dat te vermijden, kan men een beperking/ver-

bod op dividenduitkering opleggen (zoals bij-

voorbeeld geregeld in het KB ten aanzien van 

de erkende coöperaties (1962) en de wet op de 

vennootschap met sociaal oogmerk (1995)). 

Men kan ook sociale organisaties en/of lokale 

besturen als vennoot laten participeren. 

Erkende coöperaties kunnen maximaal 6% 

dividend uitkeren. Vennootschappen met soci-

aal oogmerk ook, waarbij ze bovendien hun 

sociaal doel duidelijk in hun statuten moeten 

omschrijven en jaarlijks een speciaal verslag 

moeten opstellen over de realisatie ervan. Voor 

Caroline Gijselinckx
Coördinator van het Cera Steunpunt Coöperatief 

Ondernemen, een onderzoeksproject van HIVA-KU 

Leuven, gefinancierd door Cera 

(www.cooperatiefondernemen.be)

Pauline Deneffe 
Onderzoeker van het Cera Steunpunt Coöperatief 

Ondernemen, een onderzoeksproject van HIVA-KU 

Leuven, gefinancierd door Cera 

(www.cooperatiefondernemen.be)

Doorheen de tijd wordt de coöperatie 

telkens opnieuw ontdekt als bedrijfs -

economisch antwoord op de veranderen-

 de noden van de maatschappij.
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Hefboom1

Hefboom is een erkend adviesbureau voor de 

sociale economie en solidaire financier. De 

vzw’s van Hefboom staan in voor de adviesver-

lening en sponsoring van initiatieven in de 

sociale economie. Op die manier proberen ze bij 

te dragen tot de weerbaarheid van deze laatste. 

Het ondersteunt organisaties en projecten met 

maatschappelijke doelstelling om hun econo-

mische belangen te verzoenen met hun ambi-

ties op sociaal of milieugebied. De cvba is ver-

antwoordelijk voor de financiële dienstverle-

ning. Hefboom biedt ethische beleggingspro-

ducten aan voor particulieren, bedrijven, orga-

nisaties en openbare besturen. In 2008 zorgden 

1.305 aandeelhouders voor een kapitaal van 

10.538.000 euro. Dat wordt ingezet om door 

middel van solidaire leningen en kredieten bij 

te dragen tot de werk- en weerbaarheid van de 

social profit en de sociale en duurzame econo-

mie. De aandeelhouders hebben via de alge-

mene vergadering inspraak in de investerings-

politiek van Hefboom en bouwen dus ook op 

die manier actief en bewust mee aan een soci-

ale en duurzame samenleving.

“Betrokkenheid geeft kracht” was de slagzin in 

de presentatie van Dirk Dalle, directeur en 

gedelegeerd bestuurder van Hefboom. 

Betrokkenheid garandeert de gemeenschap-

pelijke doelen van Hefboom en zijn aandeel-

houders en maakt de creatie van maatschap-

pelijke meerwaarde 

mogelijk. 

Stakeholderbeleid is 

daarbij onmisbaar. 

Reële betrokkenheid 

van de aandeelhou-

ders wordt bij Hef -

boom op verschillende manieren ingevuld: een 

stem in de algemene vergadering, een aan-

deelhoudersbrief die drie maal per jaar ver-

schijnt, info over financieringen, rechtstreekse 

contacten. Bekommernis voor een leefbare en 

sociaal rechtvaardige economie is wat de aan-

deelhouders verbindt. Men combineert dit 

met een financieel rendement voor laatstge-

noemden. Hefboom streeft een jaarlijks divi-

dend van 2% na.

Milcobel2

Milcobel cvba is een coöperatie die 3.400 

melkproducenten verenigt en om en bij 1 mil-

jard liter melk ophaalt, verwerkt en vermarkt. 

Daarmee vertegenwoordigt Milcobel 30% van 

het melkvolume in België. Milcobel behaalt 

een omzet van 775 miljoen euro en creëert 

daarbij 1.960 vaste jobs. Haar opdracht ten 

aanzien van haar leden(bedrijven): afzetga-

rantie realiseren evenals stabiliteit op volatiele 

markten. Ze wil een coöperatieve melkprijs 

waarborgen en een zo groot mogelijke betrok-

kenheid van haar leden bewerkstelligen.

Guido Veys, voorzitter van Milcobel, spreekt 

van een werkbaar Milcobel dankzij een pro-

fessionele, eenvoudige bedrijfsstructuur geïn-

spireerd door de coöperatieve missie. Het 

management van Milcobel is samengesteld uit 

professionelen die doordrongen zijn van het 

coöperatieve gedachtegoed. Afbakening van 

verantwoordelijkhe-

den, goede afspraken 

en een uitgebreide 

communicatie met 

ledenbedrijven dragen 

bij tot deze werkbaar-

heid. Een schoolvoor-

het hoofdstuk  september 2010

Het coöperatieve model biedt ook een 

antwoord op de bedreigingen die de 

toenemende globalisering met zich mee 

brengt.
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Médicale du Nord en Aksent vzw om samen 

een nieuw woonproject op te starten in de 

Schaarbeekse Brabantwijk. Door wijzigende 

levensomstandigheden is het daar steeds 

moeilijker voor families om voor hun ouders te 

zorgen. Daarnaast blijken structuren als rust-

huizen en thuishulp in de multiculturele con-

text van de Brabantwijk niet aan te slaan. Het 

woonproject Maison Biloba Huis biedt hier-

voor een oplossing. Het is gebaseerd op drie 

pijlers: woongelegenheid voor senioren, soli-

daire leefruimte voor bewoners en een ont-

haalruimte die openstaat voor de hele buurt.

Om dit project te kunnen waarmaken, hebben 

de drie organisaties - EVA vzw, Maison Médicale 

du Nord en Aksent vzw - de coöperatieve ven-

nootschap met sociaal oogmerk “E.MM.A” 

opgericht (op 14 april 2008). Maison Medicale 

du Nord is een multidisciplinair team gezond-

heidswerkers dat instaat voor een globale 

gezondheidszorg, aangepast aan de diverse 

bevolking van de Brabantwijk. Aksent vzw 

ondersteunt senioren en hulpbehoevenden 

zodat zij langer op een kwaliteitsvolle manier in 

hun vertrouwde omgeving kunnen verblijven. 

De coöperatieve organisatievorm, als alterna-

tief voor de vzw, biedt E.MM.A verschillende 

voordelen. Vooreerst is er de mogelijkheid om 

sneller externe aandeelhouders aan te trekken 

om aldus extra financiering te kunnen verze-

keren. Daarnaast kan men zó bewoners en 

buren laten participeren in de vennootschap. 

Hiermee wordt betrokkenheid gewaarborgd. 

Tot slot bezorgt de coöperatieve organisatie-

vorm overtuigingskracht t.a.v. de overheid. Er 

is hier namelijk sprake van privaat coöperatief 

initiatief in de sociale huisvesting, een werk-

beeld van de coöperatieve missie bij Milcobel 

vinden we bij de verloning. Die is niet afhan-

kelijk van winst en aandelenprijs, maar wel 

verbonden met de melkprijs.

Naast werkbaarheid verwezenlijkt Milcobel 

weerbaarheid voor de verschillende familiale 

bedrijven. “De onderneming leiden alsof ze 

toebehoort aan uw kinderen” is de leuze die 

Guido Veys aankleeft om het belang van duur-

zaamheid binnen Milcobel aan te tonen. 

Duurzaamheid wordt door de cvba gecreëerd 

door krachten te bundelen en op die manier 

marktmacht, markttoegang, kennis en inzicht 

te verwerven. Zij vormen een buffer tegen de 

volatiele markt.

Milcobel blijft zoeken naar manieren om coö-

peratieve melk te promoten. Zo stelt Milcobel 

sinds kort, in samenwerking met Delhaize, 

“half volle AA melk afkomstig van een 

Belgische coöperatie” voor. Daarbij heeft 

Milcobel de detailhandelaar grondig geïnfor-

meerd over coöperatief ondernemen. Ook met 

Oxfam Fair Trade werkt Milcobel samen in de 

productie van chocolademelk. Uniek aan dit 

project is dat het om twee coöperaties gaat, 

die, in het Noorden en het Zuiden, streven 

naar een rechtvaardig en leefbaar inkomen 

voor boeren.

Maison Biloba Huis3

Een coöperatief model in de zorg- en woon-

sector werd voorgesteld door Linda Struelens. 

Zij is algemeen coördinator van EVA vzw.4 Die 

heeft tot doel om sociaal-professionele inte-

gratie te bevorderen met aandacht voor diver-

siteit en gender. In 2007 heeft EVA vzw beslist 

kennis en ervaring te delen met Maison 
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vorm die een uitweg 

biedt voor de oplo-

pende gezondheids-

zorguitgaven, en daar-

bij niet de kwaliteit, 

toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 

zorg uit het oog verliest.

 

De keuze voor een sociaal oogmerk ligt vol-

gens Linda Struelens voor de hand, gezien de 

duidelijke sociale doelstellingen en ambities 

van E.MM.A.

Niettegenstaande de voordelen van de coöpe-

ratieve vennootschapsvorm met sociaal oog-

merk ondervindt E.MM.A enkele obstakels. De 

cvba-so zou namelijk een alternatief moeten 

bieden voor een vzw-structuur; toch blijken 

daaraan gekoppelde voordelen rond onder 

meer erkenningsvoorwaarden en subsidiere-

gelingen gering. Hier is voor het beleid duide-

lijk nog werk aan de winkel.

Naar versterking van het coöperatief 

model als mogelijk antwoord op huidige 

en toekomstige maatschappelijke 

uitdagingen 

De drie praktijkvoorbeelden geven al een aan-

duiding van de meerwaarde die het coöpera-

tieve model als ondernemingsvorm kan reali-

seren en waar er nog versterking dient aange-

bracht. Tijdens het panelgesprek gevoerd op 6 

mei met vertegenwoordigers van het kabinet 

Van den Bossche, de Nationale Raad voor de 

Coöperatie en ondersteuningsstructuren voor 

coöperatief ondernemen werden acties naar 

voren geschoven ter verdere ondersteuning en 

versterking van dit coöperatieve model als 

mogelijk antwoord op huidige en toekomstige 

maatschappelijk uit-

dagingen.

In aansluiting op de 

voorstelling van de 

case Maison Biloba Huis werd het belang van 

waakzaamheid voor coöperatief ondernemen 

in regelgeving en beleid onderkend. Om haar 

potentieel ten volle te kunnen waarmaken, 

moet in de reglementering met betrekking tot 

erkenningen en subsidiëring rekening gehou-

den worden met het coöperatieve statuut. 

Ook dient de reglementering ten aanzien van 

de vso verbeterd. Uiteraard hangt de realisatie 

van die coöperatieve kracht niet enkel af van 

organisatie-externe factoren, zoals overheids-

reglementering, maar in de eerste plaats van 

de coöperatieve organisaties zélf en de men-

sen die ze vorm geven en gebruiken.

Om deze praktijk verder te versterken en te 

ondersteunen, werden door de panelleden ver-

schillende sporen voorgesteld: (1) ondersteu-

ning door wetenschappelijk onderzoek (nieuwe 

niches, sterkten en uitdagingen); (2) verstrek-

ken van eerstelijnsadvies aan individuele en 

collectieve coöperaties; (3) tweedelijnsadvies 

aan individuele coöperaties; (4) promotie van 

de coöperatieve ondernemingsvorm en –filo-

sofie; (5) netwerking en forum om het coöpe-

ratieve denken verder uit te diepen, te verster-

ken en zichtbaar te maken. Het kabinet Van 

den Bossche, bij monde van adviseur Soetkin 

Kesteloot, benadrukte dit alles te willen onder-

steunen. Andere belangrijke elementen die 

bijdragen tot bekendheid van de coöperatieve 

vennootschap zijn meer aandacht voor de coö-

peratieve principes in secundair en hoger 

onderwijs en in permanente vorming, ener-

het hoofdstuk  september 2010

De coöperatie laat toe een bedrijfsmodel 

te combineren met een sociaal of 

maatschappelijk doel.
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 ! Evers, A. (1990), Im intermediaren Bereich. 

Soziale Trager und Projekte swischen 

Hanshalt, Staat und Markt. Journal fur 

Sozialforschung, 2 (30): 189-210.

 ! Evers, A. (1995), Part of the welfare mix: 

The third sector as an intermediate area. 

Voluntas, 6(2): 119-39.

 ! Gijselinckx, C. & W. Van Opstal (2008), 

Coöperatief verantwoord ondernemen. 

E-note 5. Cera Steunpunt Coöperatief 

Ondernemen (www.cooperatiefonderne-

men.be).

 ! Gijselinckx, C. & W. Van Opstal (2010), 

Coöperatieve kinderopvang. Een verken-

ning. CoopDIRECT 0110. Cera Steunpunt 

Coöperatief Ondernemen (www.coopera-

tiefondernemen.be).

 ! Van Opstal, W. (2008), Coöperaties in de 

Social Profit? Een verkenning, in: Verso, 

Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2008-

2009, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 

p. 76-82.

 ! Van Opstal, W., C. Gijselinckx & P. 

Develtere (2008), Coöperatief onderne-

men in België: theorie en praktijk. Leuven: 

Acco.

zijds, en de promotie van coöperatief onderne-

men als een ‘sterk merk’, anderzijds.

Referenties

 ! Develtere, P., K. Meireman & P. Raymaekers 

(2005), Coöperatief en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. De plaats van 

de vennoot binnen de coöperatie. Leuven: 

HIVA/Cera, p. 35-36.

 ! Eme, B. (1991), Les services de proximité. 

Informations sociales, August-September, 

13: 34-42.

 ! Evers A. (2001), The significance of social 

capital in the multiple goal and resource 

structure of social enterprises. In: 

Borzaga, C. Defourny, J. (Eds.) The emer-

gence of social enterprise. London and 

New York: Routledge.

 ! Evers, A. & Laville, J.-L. (2004), Defining 

the Third Sector in Europe. In: Evers, A. & 

Laville, J.-L. (eds.) The Third Sector in 

Europe. Cheltenham, UK, & Northampton, 

USA: Edward Elgar.

 ! Evers, A. & Laville, J.-L. (eds.) (2004), The 

Third Sector in Europe. Cheltenham and 

Northampton: Edward Elgar.

   september 2010  het hoofdstuk

> Coöperatief ondernemen: werkbaar en weerbaar <

1. www.hefboom.be
2. www.milcobel.be
3.  www.maisonbilobahuis.be
4.  Emancipatie via Arbeid.


