
 

Stel tijdens een elektronische sessie van 1 uur vrijblijvend vragen over de oprichting van jouw     
coöperatie aan één van onze experten. Daarna ontvang je een beknopt geschreven advies. 

 

 

         Brussel, 08 september 2022 

 

Campagne: Plannen om een coöperatie op te richten? Stel vrijblijvend jouw 

vragen aan één van onze experten tijdens een individueel onlinegesprek! 

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de campagne: 

Titel van de campagne: ‘Plannen om een coöperatie op te richten? Stel vrijblijvend jouw 

vragen aan één van onze experten tijdens een individueel onlinegesprek! 

Wat? 
Heb je vage, wilde of concrete plannen om een coöperatie op te richten? Uit ervaring weten de 

experten van ons coöperatief adviesbureau Febecoop dat je dan wellicht vele prangende vragen hebt 

zoals is de coöperatie wel de juiste ondernemingsvorm? Wat zijn de coöperatieve principes waarnaar 

zo vaak verwezen wordt? Of hoe begin ik aan het opstellen van statuten? …  
Voor de slaagkansen van jouw project is het onontbeerlijk dat je meteen de juiste antwoorden krijgt. 
Bij Febecoop ga je in gesprek met experten, mensen die vertrouwd zijn met alle aspecten van de 
coöperatieve vennootschap. Zo krijg je snel de juiste antwoorden op al jouw vragen. Maak daarom 
gebruik van deze uitgelezen kans! 
 

 
 

 
30 startende ondernemers die overwegen een coöperatie te starten krijgen de kans om gedurende 1 

uur online vragen te stellen aan één van onze experten over hun coöperatief project (idee). Achteraf 

ontvangen zij een beknopt geschreven advies.  

Wanneer? 
De campagne loopt van 15 september tot 15 december.  
  



 
 

Waar? 
Onlinegesprek  
Schrijf je via onderstaande link in vanaf 15 september, waar je alle informatie over de campagne 
terugvindt. 
 
Link naar de campagne pagina: 
https://vlaanderen-brussel.febecoop.be/workshops-en-events/plannen-om-een-cooperatie-op-te-
richten-stel-vrijblijvend-jouw-vragen-aan-een-van-onze-experten-tijdens-een-individueel-online-
gesprek/ 
 
(De link staat online maar zonder de knop ‘Aanmelden’ waar zij zich kunnen inschrijven; vanaf 15/09 
zal deze knop toegevoegd worden) 
 
 

Voorwaarden campagne 

- Deze campagne loopt van 15 september tot en met 15 december; 

- We bieden in deze periode 30 slots van 1 uur advies per coöperatief project aan, volgens het 

principe ‘first come, first served’; 

- Na het gesprek bezorgen we een adviesnota; 

- Beperk je bij voorkeur tot maximum drie vragen en stel ze in de volgorde van belangrijkheid, 

want na 1 uur sluiten wij het gesprek onverbiddelijk af; 

- Het adviesgesprek leidt tot geen enkel engagement vanwege de aanvrager ten aanzien van 

Febecoop Vlaanderen-Brussel vzw; 

- Febecoop Vlaanderen vzw garandeert de anonimiteit van de aanvrager en de 

vertrouwelijkheid van de inhoud van onze onlinegesprekken. Wij houden evenwel het recht 

voor om de antwoorden op de interessantste vragen te gebruiken in onze externe 

communicatie (website, nieuwsbrieven, …). 

 

Informatie 

Karine De Baets 

k.debaets@febecoop.be 

0493 40.56.76 

_________________ 
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