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Smaakmaker

“Liefde gaat door de maag. Het is een cliché, maar we hopen 
echt dat ons werk hier, en de zorg en de toewijding waarmee de 
maaltijden worden bereid, zich bij onze bezoekers vertalen in een 
warm gevoel vanbinnen.”
Tatyana (medewerker, restaurant De Drukkerij)

“Het restaurant is voor mij een tweede thuis.”
Lies (klant, restaurant De Drukkerij)

“Simpelweg door hier te zijn, beteken je al heel veel                                
voor de mensen.”
Eduard (vrijwilliger, restaurant De Drukkerij)

Tatyana, Lies en Eduard. Vroeger kenden ze elkaar niet. Nu komen ze elkaar bijna 
dagelijks tegen in het buurtrestaurant. Zoals in alle eetgelegenheden wordt daar 
lekker gegeten en gezellig getafeld. Maar een dorps- of buurtrestaurant biedt 
zoveel meer dan dat. Het is ook: andere mensen ontmoeten, samen lachen, 
leren over gezonde voeding, een nieuwe kans op zinvol werk, nuttige informatie 
oppikken, ...

DEEL 1 gaat dieper in op wat dat nu precies is, zo’n dorps- of buurtrestaurant. Aan de 
hand van drie uiteenlopende voorbeelden ontdek je hun verschillen, kansen en troeven.

Een dorps- of buurtrestaurant biedt niet alleen een gezonde maaltijd aan 
een betaalbare prijs, het is  ook een ontmoetingsplaats waar het makkelijk 
binnenstappen is voor alle buurtbewoners. Het richt zich daarbij uitdrukkelijk 
ook op diegenen die moeilijker aansluiting vinden: mensen die omwille van 
hun financiële situatie, hun leeftijd, hun fysieke of mentale problemen in onze 
maatschappij uit de boot dreigen te vallen. Verbondenheid creëren staat voorop bij 
deze restaurants. Want iedereen hoort er graag bij.
Daarnaast zorgen dorps- en buurtrestaurants dat nuttige informatie doorstroomt 
en dat lokale verenigingen en hulp- en dienstverlening toegankelijker worden. 
Ze bieden senioren de kans langer in hun eigen huis te wonen en creëren lokale, 
sociale tewerkstelling. Wie als vrijwilliger meewerkt, krijgt een nieuw perspectief op 
zinvolle arbeid en maakt actief deel uit van het buurt- of dorpsleven. 
Momenteel bereiken deze restaurants vooral senioren, maar ze streven naar een 
sociale mix. Zo creëren dorps- en buurtbewoners in hun eigen gemeenschap een 
meer solidaire samenleving voor iedereen. 
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DEEL 2 zet uitgebreid het dorps- en buurtrestaurant als coöperatieve onderneming in 
de kijker. 
Vlaanderen telt in 2014 meer dan honderd dorps- en buurtrestaurants. Meestal 
zijn het vzw’s of functioneren ze onder de vleugels van een lokaal OCMW. 
Deze publicatie laat nog een andere mogelijkheid zien: de coöperatieve 
organisatiestructuur. 
Bij een coöperatief dorpsrestaurant kunnen buurt- en dorpsbewoners, lokale 
verenigingen en ondernemers mee eigenaar worden. Niet het streven naar (zoveel 
mogelijk) financiële winst staat voorop, maar de noden en vragen van de vennoten. 
Vennoot is iedereen die een aandeel heeft en dus mede-eigenaar is. Waarden als 
solidariteit, verbondenheid, inspraak en democratie worden in een coöperatieve 
onderneming omgezet in praktijk. Doordat het restaurant helemaal van de 
gemeenschap zelf is, heeft het een grotere onafhankelijkheid tegenover de lokale 
overheid. Al kan die overheid natuurlijk zelf een aandeel kopen en zo vennoot 
worden.

DEEL 3 is een ontdekkingstocht in de keukens van BARAKA.
In Vlaanderen bestaan er nog geen dorps- en buurtrestaurants met een 
coöperatieve structuur. Elders zijn er wel voorbeelden. Bij onze buren in Roubaix 
(Frankrijk) werd in 2009 BARAKA opgericht, een coöperatie met onder meer een 
buurtrestaurant. BARAKA richt zich op het stimuleren van sociale verbondenheid en 
respectvol samenleven, en het creëren van werkgelegenheid. 

DEEL 4 biedt, aan de hand van twee fictieve voorbeelden, een praktische leidraad voor 
de oprichting van een coöperatief dorps- en buurtrestaurant.
Deze publicatie richt zich tot alle mensen en organisaties die bezig zijn met een 
dorps- of buurtrestaurant, of die overwegen er een op te richten. Dat kunnen 
mensen zijn die actief zijn in armoedebestrijding, plattelandsontwikkeling, 
vrijwilligerswerk, sociale economie, verenigingsleven, ... of buurt- en dorpsgenoten 
die samen aan de kar willen trekken. 
Cera wil hiermee de oprichting van nieuwe dorps- en buurtrestaurants stimuleren 
en de bestaande versterken. Deze inspirerende leidraad wil jou als initiatiefnemer 
heel graag helpen om te bepalen of de coöperatieve weg ook jullie weg kan zijn!

DEEL 5 Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, licht toe wat Cera doet op 
het vlak van coöperatieve dorps- en buurtrestaurants. En vooral: waarom. 

DEEL 6 Wie er maar niet genoeg van krijgt en na deze kennismaking zin heeft in meer, 
vindt hier een overzicht van relevante websites, publicaties en adressen.

“Eten, dat werkt altijd. Dat brengt mensen samen. 
Een activiteit met eten is gegarandeerd een topper!”

Johanna, De Pelikaan, Oudenaarde
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Dorps- en buurtrestaurants: Wat zijn dat?

Er bestaan in Vlaanderen meer dan honderd dorps- en buurtrestaurants. Vaak 
ontstaan ze vanuit het buurtwerk of neemt het OCMW of de gemeente het initiatief. 
Als ze deel uitmaken van een dienstencentrum heten ze niet altijd ‘dorps- of 
buurtrestaurant’, en ook elders dragen ze weleens een andere naam. 
Al deze dorps- en buurtrestaurants hebben hun eigen ontstaansgeschiedenis en 
structuur en hun specifieke manier van werken. Een aantal essentiële zaken hebben 
ze echter gemeen. 

Dorps- en buurtrestaurants:

• bieden gezonde en betaalbare, warme maaltijden 
• richten zich tot alle dorps- en buurtbewoners, met extra aandacht voor  
 diegenen die - omwille van leeftijd, financiële situatie, fysieke of mentale   
 problemen - geïsoleerd leven
• brengen mensen samen in een gezellige sfeer
• verlagen de drempel naar hulp- en dienstverlening
• doen een beroep op het engagement van vrijwilligers
• creëren soms werk voor wie elders niet zo gemakkelijk aan de bak komt
• brengen inspraak en vorming in de praktijk

Elk van deze elementen maakt een dorps- en buurtrestaurant tot een bijzondere 
plaats waar de droom van een meer solidaire en diverse samenleving heel concreet 
gestalte krijgt. Hoe dat er in de dagelijkse praktijk uitziet, wordt duidelijk aan de 
hand van drie voorbeelden:

Restaurant De Pelikaan in Oudenaarde, ingebed in het Lokaal Dienstencentrum 
De Vesting.
De Drukkerij, sociaal restaurant in Leuven, met als initiatiefnemer Leren 
Ondernemen vzw.
Dorpsrestaurant ZOHRA, een initiatief van het Sociaal Huis in Avelgem.

Zo uiteenlopend als ze zijn, inspireren ze elk op hun eigen manier. 

Deel 1
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De Pelikaan
Het eerste wat opvalt als je op het middaguur restaurant De Pelikaan binnenstapt, is 
het warme onthaal. Overal zie je vriendelijke gezichten en ook als nieuweling krijg 
je een oprechte glimlach cadeau. Wie hier binnenstapt, voelt zich altijd welkom!
De geur van kervelsoep en gebakken kip doet meteen watertanden. Het 
geroezemoes van babbelende mensen overstemt de achtergrondmuziek en hier 
en daar borrelt een lach omhoog. Alle tafeltjes zijn bezet. En dat mag niet verbazen: 
ook vandaag is het weer lekker en gezellig lunchen in De Pelikaan.

Gezond eten voor iedereen
De Pelikaan is ontstaan vanuit een initiatief van het OCMW en heeft als 
voornaamste doel alle bevolkingsgroepen toegang bieden tot betaalbare, gezonde 
voeding. 
Het restaurant mikt bewust op een sociale mix van klanten. Iedereen is welkom! 
Een aangepast tarief biedt minder kapitaalkrachtige inwoners de kans om hier 
dagelijks voor 3 euro een warme maaltijd te eten. 65-plussers van Oudenaarde, 
stadspersoneel en personeel en vrijwilligers van het OCMW betalen 7 euro. Alle 
anderen - en ook mensen van buiten Oudenaarde zijn welkom! - betalen 10 euro 
(tarieven van 2014). In de praktijk komen, naast mensen met een laag inkomen, veel 
alleenstaande ouderen eten.

“Door te mixen moet een kansarme persoon zich niet schuldig of beschaamd 
voelen om binnen te gaan in het restaurant. Je kunt je drempel ook zeer hoog 

maken door te zeggen: ‘Alleen wie kansarm is, mag hier binnen’. Maar ja, wie 
durft er dan nog komen?”

Stefaan Vercamer, voorzitter 

Identiteitskit
Restaurant De Pelikaan
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
055 46 05 28
www.de-vesting.be/restaurantdepelikaan

Doel: gezond eten voor iedereen

Bediening: zelfbediening, ook afhaalmaaltijden mogelijk

Open: alle werkdagen van 11.30 tot 13.30 uur

Aantal maaltijden: gemiddeld 120 per dag, op marktdag tot 200

Grote troef: gezellige sfeer, altijd veel volk over de vloer

Populair menu: wortelsoep, chipolata met Mexicaanse groenten en 
mosterdsaus, rijstpudding

© LDC de Vesting
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Om het restaurant bekend te maken, nodigt De Pelikaan maandelijks de nieuwe 
63-jarigen van de gemeente uit, met een menu en twee vrijkaarten voor een 
lunch in het restaurant. Daarnaast heeft het lokaal dienstencentrum, dat uit het 
restaurant ontstaan is, een eigen website - www.de-vesting.be - met een digitale 
nieuwsbrief en een aparte pagina voor De Pelikaan. Het menu en de tarieven staan 
hier vermeld. 

Pelikaan 
De naam van het restaurant houdt een subtiele verwijzing in naar het sociale accent 
van de eetgelegenheid. De pelikaan staat van oudsher symbool voor opofferende 
moederliefde. Het beeld van deze vogel, pikkend in de borst om haar jongen 
te voeden met haar eigen bloed, werd vroeger vaak gebruikt als logo voor de 
voorlopers van de OCMW’s. Restaurant De Pelikaan brengt deze symboliek op een 
originele manier opnieuw tot leven. 

Wie doet mee?
 Lokaal bestuur 

Restaurant De Pelikaan is opgericht onder de vleugels van het OCMW en valt 
dus onder de beslissingsbevoegdheid van het lokale beleid. De medewerkers 
krijgen wel de vrijheid om binnen een aantal richtlijnen de werking van het 
dorpsrestaurant zelf te organiseren. 
Door de link met het OCMW heeft De Pelikaan een vaste stek gekregen in een 
aparte ruimte van het woonzorgcentrum (vroeger beter bekend als ‘het rusthuis’). 
Dat heeft als groot voordeel dat er al een keuken, kook- en eetmateriaal en andere 
voorzieningen aanwezig zijn. 
Er is wel een duidelijke scheiding tussen De Pelikaan en het woonzorgcentrum: de 
bewoners van het centrum eten niet in het restaurant. Hierdoor blijft De Pelikaan 
een echt restaurant, met bijbehorende sfeer. 

	Sodexo

De uitbater van De Pelikaan is een kok-gerant in dienst van Sodexo, een 
onderneming die cateringdiensten levert. Het OCMW koos voor deze formule 
omdat Sodexo ook de maaltijden in het woonzorgcentrum verzorgt. 
De kok van Sodexo stelt het menu samen en koopt de ingrediënten aan. Hij 
behartigt ook alles in verband met voedselveiligheid en hygiëne. Sodexo is 
verantwoordelijk voor het aanwerven van personeel. 

“Het is belangrijk dat de kok-uitbater mee achter de idee en de eigenheid van 
het restaurant staat. Dat hij ook wil dat het een succes wordt. Onze chef geeft 

hier het goede voorbeeld.”

Guido, medewerker
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Koken kost geld 

	Investeringskost

De Pelikaan maakt gebruik van de keuken en het kookmateriaal van het woonzorg- 
centrum. Daardoor waren de investeringskosten bij de opstart beperkt. 
Andere kosten, zoals deze voor de installatie van een kleine bijkeuken en een toog 
voor zelfbediening, werden voornamelijk gedragen door het OCMW of nam Sodexo 
voor zijn rekening. 

   Dagelijkse werking

In 2013 betaalde De Pelikaan aan Sodexo per maaltijd 2,40 euro aan personeelskost 
en 2,97 euro aan voedingskost. Dat komt neer op een kostprijs van 5,37 euro per 
maaltijd. 
Sinds 2014 geldt een andere prijsafspraak: De Pelikaan betaalt nu aan Sodexo een 
vast bedrag van 4,91 euro per maaltijd. 

   Een welbesteed tekort

In 2013 verkocht De Pelikaan 35.201 warme maaltijden. Omdat in 2013 elke maal-
tijd voor De Pelikaan 5,37 euro kostte, betekende dit een uitgave van 189.029 euro. 
Deze maaltijden werden verkocht aan verschillende tarieven. Samen leverden al 
deze maaltijden 183.846 euro inkomsten op.  Het OCMW paste het verschil van 
5000 euro bij. In 2014 werden de prijzen van de maaltijden aangepast: het tarief 
voor mensen met een laag inkomen bleef hetzelfde, de andere prijzen werden in 
vergelijking met 2013 met 1 euro verhoogd. Bedoeling is uitgaven en opbrengst 
met elkaar in evenwicht te brengen. 

“Mochten wij het sociaal tarief niet toepassen en in plaats daarvan voor 
iedereen het gewone tarief rekenen, dan zouden we 25.000 euro uitsparen. Het 

verlies van 5000 euro zit in de toepassing van het sociaal tarief. Maar dat vind ik 
prachtig, want dat is onze opdracht.”

Guido, medewerker

De collega’s 
Met een voltijdse kok, een halftijdse kassabediende en een voltijdse medewerker 
om af te ruimen, is de personeelsbezetting van De Pelikaan eerder krap. Daarom 
worden er via het OCMW twee vrijwilligers ingeschakeld: mensen die niet 
terechtkunnen in de reguliere of sociale tewerkstelling.
Naast het feit dat deze vrijwilligers nuttig en nodig werk verzetten in het restaurant, 
laat dit engagement hun toe nieuwe vriendschappen op te bouwen en hun 
zelfvertrouwen weer op te krikken. 
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“Ik ben blij dat ik weer een beetje verantwoordelijkheid krijg, want ik heb 
altijd in een voetbalclub gezeten en ik was daar kapitein. Hier wordt er weer 

iets van mij verwacht. Ze wachten op mij. Dat alleen al is enorm belangrijk.”

Sven, vrijwilliger

De concullega’s
Doordat het restaurant met zijn sociale accent mikt op een ander cliënteel dan de 
klassieke restaurantganger, snoept het geen klanten af van de lokale horecazaken. 

Er zijn dan ook nooit klachten geweest in die zin.

“Ik ben ervan overtuigd dat de mensen die hier komen, niet op restaurant 
gingen. Wij hebben alleen maar de drempel verlaagd, waardoor senioren 

die niet die gewoonte hadden, nu al eens rapper een ander restaurant 
binnengaan.”

Johanna, medewerker

Extra
Uit het succes van het restaurant groeide later het lokaal dienstencentrum dat 
meerdere activiteiten overkoepelt: De Vesting. De Pelikaan is nu onderdeel van dit 
dienstencentrum. 
Naast de dagelijkse lunch organiseert De Vesting geregeld workshops 
budgetkoken. En het heeft ondertussen gezelschap gekregen van een nieuw 
sociaal initiatief: de Kaba, de sociale kruidenier. 

“Elke dag kom ik rond 10.30 uur mijn krant lezen in De Pelikaan. Daarna blijf 
ik voor het middageten. Da‘s gezelliger dan alleen thuis te eten. Er is zoveel 

keuze dat ook wie elke dag komt, toch iedere keer iets anders kan eten. Dat vind 
ik belangrijk. En verder maak ik hier vrienden, ook bij het personeel. Ik ben 

graag in De Pelikaan.”

José, klant
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De Drukkerij (Leren Ondernemen vzw)
Als de zon schijnt, valt ze vrolijk binnen in sociaal restaurant De Drukkerij. En 
anders ook. Grote ramen en een open keuken brengen licht en lucht in de ruimte. 
Blikvangers zijn het aluminium design, een Leuvense kachel en houten tafels met 
vintage betegeling. De sfeer in het restaurant is er een van gezellige drukte. Er komt 
heel wat volk over de vloer op een doordeweekse middag en al die mensen vinden 
een plaatsje aan een van de gezellige tafels. Eén grote huiskamer is het, met veel 
drukte en bedrijvigheid, de geur van lekker eten en een hartelijke sfeer. 

Van en voor mensen in armoede
Sociaal restaurant De Drukkerij bestaat al sinds 1996. Het ontstond uit Leren 
Ondernemen vzw, een vereniging van en voor mensen in armoede. Deze vzw werd 
opgericht door bewoners die de handen in elkaar sloegen om zelf iets te doen aan 
de armoede in hun buurt. Diezelfde buurtbewoners richtten later een coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op, CVBA De Valkerij. De coöperatie 
en de vzw lanceerden samen een hele reeks initiatieven, allemaal gebaseerd op 
coöperatieve principes en bedoeld om armoede en sociale uitsluiting uit onze 
maatschappij te bannen. Sociaal restaurant De Drukkerij is een van deze projecten.  
Het groeide uit tot het kloppende hart van zowel de werking van de vzw als van de 
buurt waar ze haar stek heeft.

Identiteitskit
Restaurant De Drukkerij 
(Leren Ondernemen vzw)
Valkerijgang 26
3000 Leuven
016 67 90 04
www.lerenondernemenvzw.org  

Doel: gezonde en betaalbare maaltijden voor mensen met een laag inkomen, 
in een warme, respectvolle en huiselijke sfeer + toegangspoort zijn tot 
vereniging waar armen het woord nemen

Bediening: buffetvorm gecombineerd met bediening aan tafel

Open: eten kan alle weekdagen van 12.45 tot 13.30 uur

Aantal maaltijden: dagelijks ongeveer 100 maaltijden

Grote troef: het warme thuis- en huiskamergevoel

Populair menu: broccolisoep, kip met frieten en verse rauwkost van de sociale 
kruidenier, vanillepudding

© Sofie Jans
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“Wij zijn een bonte bende mensen met heel verschillende achtergronden die 
samen armoede en sociale uitsluiting uit de wereld willen helpen. We proberen 
hier een plaats te creëren waar iedereen welkom is en iedereen zich goed voelt. 

Zo werken we aan een maatschappij waarin elk van ons waardig kan leven. Dat 
is een hele uitdaging die gepaard gaat met veel zoeken, vallen en opstaan.”

Fatima, medewerker

Iedereen is welkom in dit restaurant, al richt het zich in de eerste plaats naar 
gezinnen die in armoede leven. Zij vormen meer dan 90 % van het totaal aantal 
klanten. Ze betalen 2 euro voor een warme maaltijd en 1,8 euro voor soep + 
brood met beleg + groentebuffet. Kinderen betalen de helft van de prijs. Andere 
bezoekers, bv. mensen die in de buurt werken, betalen 5 euro voor een warme 
maaltijd en 3 euro voor het koude buffet. Het restaurant serveert ook halalbereide 
en vegetarische schotels.
Ook buiten de middaguren is De Drukkerij een ontmoetingsplaats waar mensen 
binnenspringen en welkom zijn voor gratis koffie of thee en een babbel. 

 “Ik kom hier vaak binnenlopen, zogezegd voor een kop koffie, maar eigenlijk 
vooral omdat er altijd iemand is om een babbeltje mee te slaan. Het breekt de 

dag en vaak krijg ik antwoord op vragen zonder dat ik ze echt hoef te stellen.”
Jos, klant

 

“Het sociaal restaurant is in de eerste plaats een ontmoetingsruimte 
waar iedereen welkom is. Kom dus gerust af: de koffie staat altijd 
klaar!”
Els, vrijwilliger

Protest
Uitgangspunt bij de start van dit sociaal restaurant is het begrip ‘noodhulp onder 
protest’. Dit houdt in dat noodhulp in de vorm van warme maaltijden alleen kan als 
ze uitdrukkelijk gekoppeld wordt aan protest tegen het feit dat onze maatschappij 
het recht op gezonde voeding niet garandeert. Je kunt niet zomaar eten uitdelen 
zonder op te komen voor het recht van iedereen om betaalbare, kwaliteitsvolle en 
gezonde voeding te kunnen kopen. Initiatieven rond voedselhulp moeten zo snel 
mogelijk overbodig worden.
In afwachting van structurele oplossingen biedt het sociaal restaurant veel meer 
dan gezonde maaltijden. Het brengt mensen samen. Ze krijgen hier een stem, ze 
worden gehoord en beter geïnformeerd. Op die manier, door sensibilisering en 
protest, kan noodhulp ook bijdragen tot structurele oplossingen voor armoede. 
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Wie doet mee?
De werking van het restaurant valt onder Leren Ondernemen vzw, de organisatie 
waaruit het ontstaan is. 
CVBA De Valkerij, met wie Leren Ondernemen nauw samenwerkt, is eigenaar van 
het gebouw waarin het restaurant is gehuisvest. De initiatiefnemers van de vzw zijn 
ook aandeelhouder van de cvba.
Ook het OCMW is betrokken partij. Sinds 2006 verstrekken zij via het restaurant 
noodhulp aan wie weinig middelen heeft. 
OCMW, de psychiatrische hulpverlening, Centrum Algemeen Welzijnswerk, 
buurtwerkingen, justitie, ... wijzen mensen de weg naar het sociaal restaurant. Al 
brengt vooral mond-tot-mondreclame nieuwe mensen tot in De Drukkerij. 

Koken kost geld

    Investeringskost

De Drukkerij heeft zijn vaste stek in een gebouw dat eigendom is van CVBA De 
Valkerij. In ruil voor inrichting en infrastructuur betalen ze hiervoor slechts een lage 
huurprijs. 
Voor terugkerende investeringskosten, zoals voor het vervangen van toestellen, 
herstellings- en onderhoudswerken, zoekt De Drukkerij middelen bij sponsors. 

   Dagelijkse werking

De Drukkerij is erkend als initiatief in de lokale diensteneconomie. Dit betekent dat 
het voorzien in betaalbare, gezonde voeding voor gezinnen in armoede samengaat 
met lokale tewerkstelling van werknemers en vrijwilligers die in onze maatschappij 
uit de boot dreigen te vallen. 
Zowel de federale als de Vlaamse overheid dragen bij tot de financiering van dit 
initiatief, net als de stad Leuven en de provincie.  
Daarnaast is er de bijdrage van de klanten. Die dekt de kostprijs van de voeding. 
Voor klanten die in heel moeilijke omstandigheden leven, draagt het OCMW deze 
kost. Verder is er een duurzame sponsoring door twee serviceclubs, met name 
Soroptimist Leuven en Lions Club Leuven. Samen vullen zij een tekort van 10.000 
euro aan.
Langs verscheidene kanalen wordt gratis of aan een lage prijs voedsel geleverd dat 
anders zou worden weggegooid. De Voedselbank, de groente- en fruitveiling van 
Sint-Katelijne-Waver, Bioplanet, Carrefour, KBC en andere zijn hierin belangrijke 
partners. 

  Balans

De financiering in evenwicht houden, is een grote uitdaging. Wie werkt voor 
klanten in armoede heeft niet veel inkomsten. Dat betekent dat er voor heel wat 
kosten extra financiering moet worden gezocht. Sponsoring door bedrijven, 
privépersonen en serviceclubs en subsidies van de verschillende beleidsniveaus 
bieden hier een oplossing. 
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De collega’s
De Drukkerij is voor veel mensen de plaats waar ze werken, niet in het minst voor 
mensen in armoede. Hier wordt bewust nagedacht over werk en waardigheid. 

“Als werkplek is het restaurant een innovatieplek bij uitstek. Hier denken we na 
over wat werk is en moet zijn.” 

Erkan, medewerker

Een enthousiaste ploeg werknemers en vrijwilligers zet zich elke dag in om van 
De Drukkerij een gezellige plek te maken. Mensen in armoede zijn de spil van die 
ploeg. Ze werken er als gesubsidieerde werknemer of als vrijwilliger. Samen zetten 
zij de schouders onder hùn restaurant en verzorgen ze de dagelijkse werking. 
Als betaalde werknemer vullen zij met meerdere mensen het equivalent van zes 
voltijdse jobs. 
De vrijwilligers zijn talrijk. Sommigen onder hen leven in armoede en werden 
doorverwezen door sociale organisaties. Anderen komen er terecht via 
doorverwijzing door psychiatrische instellingen, justitie, ... 
Daarnaast omkaderen twee vaste medewerkers dit uitgebreide team van vrijwillige 
en betaalde krachten. Een van hen werkt 4/5, de andere halftijds. Hun jobs worden 
gesubsidieerd vanuit de lokale diensteneconomie: een regeling die lokale noden 
van de buurt invult door tewerkstelling van kwetsbare mensen uit diezelfde buurt. 
Omdat hiervoor telkens opnieuw projecten moeten worden ingediend, is deze 
tewerkstelling redelijk onzeker. 

“Ons restaurant stelt niets voor zonder de mensen die er werken en die er elke 
dag weer 100 % voor gaan. En allemaal streven ze hetzelfde doel na: gezonde 
voeding bieden aan mensen die kwetsbaar zijn in onze maatschappij.”
Tatyana, medewerker

De concullega’s
De Drukkerij ligt in een klein, doodlopend straatje aan de rand van de stad. Wie hier 
niet woont of op bezoek komt bij Leren Ondernemen passeert hier niet. Toeristen of 
studenten op zoek naar een café of eetgelegenheid vind je hier evenmin. In die zin 
vormt De Drukkerij geen concurrentie voor de lokale horeca. Bovendien richt het 
sociaal restaurant zich op een heel specifiek publiek en is het om die reden vooral 
bekend bij organisaties in de welzijnssector. 
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Extra 

De Drukkerij organiseert geregeld ‘Proevertjes’, momenten waarop de mensen 
kunnen proeven van seizoensgroenten en vergeten groenten. De ploeg kweekt 
eigen groenten en fruit in projecttuintjes. In 2010 werd in het verlengde van de 
werking van het sociaal restaurant de sociale kruidenier opgestart. Met zijn lage 
prijzen biedt die een alternatief voor liefdadige voedselbedeling en noodhulp. De 
producten worden aangekocht door Leren Ondernemen vzw en aangevuld met 
voedsel dat geschonken wordt door lokale grootwarenhuizen. 

 “Sociaal restaurant De Drukkerij is een begrip. Het is het hart van Leren 
Ondernemen vzw. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen 

thuiskomen, waar het alle dagen gonst van het leven.”
 Amina, medewerker
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ZOHRA 
Dat de bezoekers hier komen eten om eens onder de mensen te zijn en een 
babbeltje te doen, blijkt meteen als je dorpsrestaurant ZOHRA binnenstapt. Er 
wordt druk gekeuveld en hoewel het rustig is, wordt het geen moment stil.
De bezoekers zijn voornamelijk 65-plussers, maar het is hier allesbehalve een grijze 
bedoening. De tafeltjes voor vier zijn gezellig gedekt met decoratieve onderleggers 
en lentegroene servetten. Rode bloemetjes en een kaarsje zorgen voor de finishing 
touch. In deze knusse sfeer genieten de bezoekers van het restaurant van lekker 
eten en elkaars gezelschap. En het lijkt alsof iedereen elkaar al heel lang kent.

Samen eten: zoveel leuker en lekkerder
ZOHRA staat voor ‘Zorg aan Ouderen en Hulpbehoevenden in het Rurale gebied 
Avelgem’. Deze dorpsdienst, een gezamenlijk initiatief van gemeente en OCMW, 
steekt via vrijwilligers een handje toe bij senioren en andere mensen die hulp nodig 
hebben.
Omdat die vrijwilligers vaak signaleren dat deze mensen eenzaam zijn, is vanuit 
ZOHRA en in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, het 
dorpsrestaurant opgericht. Het restaurant is uitsluitend bedoeld voor 65-plussers 
en andere mensen die nood hebben aan wat extra zorg en sociaal contact. 

“Thuis eet ik niet veel, maar door het gezelschap hier, is mijn bord leeg voor ik 
het besef.”

Jos, klant

Identiteitskit
Dorpsrestaurant ZOHRA
Residentie Scheldezicht
Leopoldstraat 26 A
8580   Avelgem
056 65 30 36
www.avelgem.be/producten/zohra-dorpsrestaurant

Doel: eenzaamheid doorbreken van senioren en andere mensen die 
geïsoleerd leven

Bediening: bediening aan tafel

Open: elke dinsdagmiddag

Aantal maaltijden: gemiddeld 17 à 20, maximaal 24

Grote troef: extra informatie in de vorm van Bubbels en Babbels

Populair menu: tomatensoep met balletjes, biefstuk, sla met frietjes, ijs
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Iedere dinsdagmiddag kunnen mensen in het dorpsrestaurant terecht om samen 
met anderen te lunchen in een gemoedelijke restaurantsfeer. Iedereen betaalt 
dezelfde prijs: 7,50 euro per maaltijd. Er is bediening aan tafel, wat de eters erg 
waarderen. En wie niet zo mobiel is, wordt door vrijwilligers gratis opgepikt en weer 
thuisgebracht. 

                                 “We worden hier bediend als koningen!”
      Yvonne, klant

Wie doet mee?
Als onderdeel van ZOHRA valt het dorpsrestaurant onder het lokale bestuur. 
Daardoor kan het gebruikmaken van de polyvalente ruimte van de serviceflats van 
het OCMW. Ook personeel en kleinere werkingskosten betaalt het OCMW. 
Bij elke maaltijd is een vaste medewerker van ZOHRA aanwezig. Als een soort ‘loket 
op verplaatsing’ vormt die een makkelijk aanspreekpunt voor restaurantbezoekers 
die vragen hebben. Tegelijkertijd heeft deze medewerker oog voor wat er leeft bij 
de mensen en pikt hij of zij eventuele noden op.

“De mensen die naar het dorpsrestaurant komen weten dat wij van het 
Sociaal Huis zijn. En we zeggen altijd: ‘Wil je thuis een warme maaltijd? 

Heb je een vraag over je mazouttoelage? Of een formulier dat je zelf niet kan 
invullen? Vraag het gerust aan ons’.”

 Isabelle, medewerker 

Koken kost geld 

Investeringskost

Door de samenwerking met het woonzorgcentrum kon ZOHRA met een relatief 
klein bedrag opstarten. Het restaurant mag gebruik maken van de polyvalente 
ruimte van de serviceflats en borden, bestek, glazen die daar zijn. 
Het eten wordt klaargemaakt in de keuken van het woonzorgcentrum. Voor de 
vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(de zogenaamde ‘Voedselinspectie’) was enkel een uitbreiding nodig.
Voor de overige opstartkosten kon het dorpsrestaurant rekenen op 5000 euro van 
de Koning Boudewijnstichting. 

“De samenwerking met het woonzorgcentrum en het financiële duwtje in de rug 
van de Koning Boudewijnstichting maakten het mogelijk om dat wat in onze 

hoofden zat ook effectief uit te voeren.”
Veerle, medewerker
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 Dagelijkse werking

Loon en keukenmateriaal worden niet verrekend in de kosten van de dagelijkse 
werking omdat niet het dorpsrestaurant maar het OCMW die betaalt. De voedings-
kost bedraagt 5,73 euro per maaltijd. Hierin zijn de lonen van het keukenpersoneel 
wel verrekend. Klanten betalen 7,50 euro voor soep, hoofdgerecht, dessert en 
koffie. Deze prijs is hetzelfde voor iedere bezoeker. Alleen de vrijwilligers betalen 
slechts 3,50 euro voor hun maaltijd. 

 Klein verschil

Een maaltijd die 5,73 euro kost en verkocht wordt aan 7,50 euro levert 1,77 euro 
inkomsten op. Na betaling van alle kosten komt het verschil tussen uitgaven en 
inkomsten op jaarbasis neer op een tekort van 400 euro.

Bubbels en babbels
... is een gezellige naam voor een gezellig moment: een korte informatiesessie 
gekoppeld aan het aperitief. Iemand van het Sociaal Huis of van een andere 
dienst of organisatie komt dan een kwartiertje spreken over onderwerpen waar 
een ouder publiek baat bij kan hebben, bijvoorbeeld medische schoenen of de 
verwarmingstoelage.  
Dit ‘loket op verplaatsing’ waar mensen met hun vragen terechtkunnen, slaat erg 
aan.

“Tijdens Bubbels en Babbels gaf iemand van het gemeentehuis eens uitleg over 
de LEIF-kaart van het LevensEinde InformatieForum (LEIF). Dat sprak mij wel 

aan. Een tijdje daarna heb ik zo’n kaart aangevraagd in het gemeentehuis. Zo 
zijn die Bubbels en Babbels wel nuttig. En ook gezellig, met een glaasje erbij!”

Yvette, klant 

De collega’s
Het dorpsrestaurant kan op dit moment maximaal 24 klanten bedienen. Een 
professionele medewerker van het Sociaal Huis en twee vrijwilligers leiden alles in 
goede banen. Een derde vrijwilliger zorgt voor vervoer. De vrijwilligers zijn allemaal 
dorpsbewoners, meestal 60-plussers. 

“Het is nodig dat er een professionele medewerker aanwezig is. Je kunt niet 
alles aan vrijwilligers overlaten. En die vrijwilligers moeten ook begeleid 
worden.” 
Isabelle, medewerker
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Wat sociale tewerkstelling betreft, is één collega aangeworven onder artikel 60. Dit 
betekent dat deze persoon, door mee te werken in het dorpsrestaurant, opnieuw 
wordt ingeschakeld in het reguliere arbeidscircuit en in de sociale zekerheid. 

De concullega’s
Helemaal in het begin maakten lokale verenigingen zich zorgen over de activiteiten 
van ZOHRA: zouden die geen leden van hen afnemen? Nadat de medewerkers 
aan deze verenigingen uitlegden wat precies de bedoeling is, was dat vooroordeel 
snel van de baan. Om te vermijden dat de lokale horeca zou klagen over oneerlijke 
concurrentie, heeft het lokale bestuur beslist dat de vaste prijs van een maaltijd in 
het dorpsrestaurant niet lager mag liggen dan 7,50 euro. Er is nooit een negatieve 
reactie geweest.

Extra
Naast het dorpsrestaurant organiseert ZOHRA kookactiviteiten voor gezinnen 
met weinig middelen. Elke tweede donderdag van de maand koken en eten deze 
gezinnen samen in het Sociaal Huis.

“Ik kom naar het dorpsrestaurant om in gezelschap te eten en mensen te 
ontmoeten. In gezelschap smaakt het des te lekkerder!”

Jacques, klant
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Veelzijdig en divers
Eén belangrijk element hebben dorps- en buurtrestaurants met elkaar gemeen: 
het samen eten van een warme maaltijd staat overal centraal. Verder verschillen 
ze onderling op meerdere punten. Dat blijkt uit de voorbeelden die we hier 
beschreven. 

Doel 
De Pelikaan heeft als voornaamste doel alle stadsbewoners toegang bieden tot 
betaalbare, gezonde voeding. De Drukkerij wil in de eerste plaats mensen met een 
laag inkomen gezonde maaltijden serveren aan een haalbare prijs. Het doel van 
restaurant ZOHRA is het doorbreken van sociaal isolement bij 65-plussers en andere 
kwetsbare mensen. 
Naast deze voorbeelden zijn er nog andere doelen denkbaar: het creëren van 
sociale tewerkstelling, het bevorderen van sociale verbondenheid, de promotie van 
gezonde, lokale voeding, ...
Het doel bakent meteen het doelpubliek af: dat kan bv. zo ruim zijn als ‘alle 
stadsbewoners’ of zich beperken tot mensen met een laag inkomen, 65-plussers of 
mensen die op de arbeidsmarkt niet aan de bak komen. 

Grootte
De Pelikaan bereidt door de week dagelijks minstens 120 maaltijden, op 
marktdagen zelfs tot 200. De Drukkerij voorziet elke werkdag in ongeveer 100 
maaltijden. Restaurant ZOHRA is kleinschaliger en biedt één maal per week plaats 
aan maximaal 24 eters. Zowel het aantal plaatsen als de openingstijden variëren. 
Die openingstijden zijn ook afhankelijk van doel en doelpubliek. Als men senioren 
uit hun isolement wil halen, zal er waarschijnlijk ‘s middags gegeten worden. Als 
men alleenstaande, werkende ouders wil samenbrengen, is het beter om ‘s avonds 
open te doen. 

Prijzen
De prijzen die een eter in deze restaurants betaalt, lopen uiteen. In onze 
voorbeelden variëren ze van 2 tot 10 euro voor een warme maaltijd. De Pelikaan en 
De Drukkerij hebben verschillende tarieven voor verschillende klanten, bij ZOHRA 
betaalt iedereen dezelfde prijs. Bij toepassing van verschillende tarieven voor 
verschillende klantengroepen wordt er nauwlettend en op respectvolle manier op 
toegezien dat dit correct gebeurt. 
Om oneerlijke concurrentie te voorkomen is het belangrijk dat de prijzen 
vergelijkbaar zijn met de tarieven van andere horecazaken in de buurt. Als het 
restaurant verschillende tarieven hanteert voor verschillende groepen van klanten, 
is het hoogste tarief best marktconform.
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Conclusie 
Dorps- en buurtrestaurants zijn een flexibel en veelzijdig begrip. Hoe ze er 
concreet uitzien en praktisch georganiseerd zijn, hangt af van de plaatselijke 
context, de beslissingen van lokale initiatiefnemers, de concrete omstandigheden 
op een bepaald moment. Alles draait om maatwerk. De keuze om een dorps-  of 
buurtrestaurant een coöperatieve organisatiestructuur te geven, kan onderdeel zijn 
van dit maatwerk. Het draagt bovendien bij tot nog meer verscheidenheid. Wat die 
keuze allemaal inhoudt, lees je in volgend deel. 
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Coöperatieve dorps- en buurtrestaurants:
Inspiratie voor een bijzondere ondernemingsvorm
Van de meer dan 100 dorps- en buurtrestaurants die Vlaanderen rijk is, koos er tot 
nog toe niet een voor een coöperatieve ondernemingsvorm. Terwijl een coöperatie 
nochtans een eigentijds alternatief biedt, een unieke organisatievorm met heel wat 
voordelen. 
In dit deel bekijken we wat de keuze voor een coöperatieve ondernemingsvorm 
kan betekenen voor een dorps- of buurtrestaurant. En of een coöperatie misschien 
een geschikt model is voor jullie (toekomstige) dorps- of buurtrestaurant.

Een coöperatie, wat is dat?
De theorie in acht zinnen

De start van een coöperatie ligt altijd bij een groep mensen die een bepaalde nood 
hebben en die samen het heft in handen nemen om daar iets aan te doen. Om die 
reden starten ze een coöperatieve onderneming op.
Bij een coöperatie staat het creëren van een oplossing voor hun 
gemeenschappelijke nood centraal, niet het maken van zoveel mogelijk financiële 
winst. De onderneming staat ten dienste van de mensen en niet andersom. 
De mensen die een coöperatieve onderneming op touw zetten, zijn samen 
eigenaar. 
Daarnaast maken ze gebruik van de producten of diensten die de coöperatie 
aanbiedt. Ze zijn dus ook klant. 
Bovendien controleren zij op een democratische manier de werking van hun eigen 
onderneming. 

De praktijk volgens Willy, Peggy en ons moeder 

Hoe die theorie er in de praktijk uitziet en volgens welke principes zo’n coöperatie 
werkt, vertellen Willy, Peggy en ‘ons moeder’ in het verhaal ‘Winst voor Iedereen’. 
Het speelt zich af anno 2014, in een Vlaams dorp dat niet nader genoemd wordt. 
Wel weten we dat de andijvie er bijzonder goed gedijt en dat een verpleger met 
gespierde torso er in goede aarde valt.  

Deel 2
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Winst voor iedereen 

  Iedereen die zich kan herkennen in de doelstelling van de coöperatie kan 
vrijwillig lid (=vennoot) worden.

  Alle vennoten hebben inspraak en beslissen mee. De werkwijze van de 
coöperatie kan door elke vennoot mee gecontroleerd worden.
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  Vennoten zijn tegelijkertijd klant en eigenaar. Ze nemen deel aan de 
economische activiteit van hun coöperatie.

  De coöperatieve onderneming is onafhankelijk van lokale overheden of andere  
 structuren buiten de organisatie. De vennoten bepalen de koers van hun  
 coöperatie.
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  De coöperatie vormt en informeert haar leden, de vennoten. Zo kunnen die  
 effectief meewerken aan de ontwikkeling van hun eigen onderneming.

  Coöperaties werken samen en leren van elkaar. Samen zorgen ze ervoor dat hun  
 manier van ondernemen meer bekend wordt.
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  Coöperaties dragen zorg voor de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken.

De zeven principes, zoals hierboven vermeld in het verhaal van de 
andijviecoöperatie, maken van coöperatief ondernemen veel meer dan ‘samen 
ondernemen’. Een coöperatie kiest voor een àndere manier van ondernemen. 
Zelfhulp, eigen verantwoordelijkheid, democratie, gelijkwaardigheid, 
rechtvaardigheid en solidariteit zijn daarbij de basiswaarden.
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Thopegem en zijn coöperatieve dorpsrestaurants
Als Willy, Peggy en ons moeder zo gewonnen zijn voor de coöperatie, biedt deze 
ondernemingsvorm misschien ook kansen en een vernieuwend alternatief voor de 
organisatie van jouw (toekomstig) dorps- of buurtrestaurant?
Twee fictieve voorbeelden 

Omdat ze in Vlaanderen (nog!) niet bestaan, hebben we in het fantastische 
dorp Thopegem twee fictieve coöperatieve dorpsrestaurants op poten gezet. 
Geïnspireerd op de praktijkverhalen van de vele dorps- en buurtrestaurants die 
Vlaanderen rijk is, geven zij een idee van hoe de toekomst er uit kan zien.

Klein maar Fijn

Coöperatief dorpsrestaurant ‘Klein maar Fijn’ is ontstaan uit een zorgnetwerk, een 
aanvullend aanbod van hulp en ondersteuning door vrijwilligers (meer info over 
zorgnetwerken: www.ontknoop.be).
‘Klein maar Fijn’ ligt in een afgelegen wijk met 1200 inwoners. Het maakt gebruik 
van de zaal en de keuken van het woonzorgcentrum. 
Het dorpsrestaurant draait bijna volledig op vrijwilligers van het zorgnetwerk. Om 
dit vrijwilligerswerk mogelijk te maken werd in de statuten vastgelegd dat er geen 
dividend wordt uitgekeerd. Het dividend is een deel van de financiële winst dat de 
vennoten kunnen ontvangen. Hier krijgen ze dat niet. In plaats daarvan wordt het 
geïnvesteerd in het restaurant. 

Identiteitskit
Klein maar Fijn
Verderwegwijk 
Thopegem

Doel: Eenzaamheid van kwetsbare senioren doorbreken

Vorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met 
sociaal oogmerk (cvba-so)

Open: Twee avonden per week

Aantal maaltijden: maximaal 30 per avond

Grote troef: excellente kok en centrale ligging in Verderwegwijk

Populair menu: Kervelsoep - linguini met scampi in paprikasaus – ijs
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Samen aan Tafel

Coöperatief dorpsrestaurant ‘Samen aan Tafel’ werd opgericht door het lokale 
strijkatelier (een dienst binnen de sociale economie), een plaatselijke traiteur 
en de vzw ‘Gezond en Fit’. Deze vzw sensibiliseert rond gezond koken en leven. 
Het restaurant ligt midden in het centrum van Thopegem, een dorp met meer 
dan 11.000 inwoners. Er moest een nieuwe keuken geïnstalleerd worden in een 
bestaande ruimte, wat een grote investeringskost meebracht. De kernploeg bestaat 
uit betaalde werknemers in de sociale tewerkstelling. Daarnaast zijn er vrijwilligers 
die instaan voor het onthaal, de bediening en het opruimen achteraf. Deze 
vrijwilligers vallen onder de werking van vzw ‘Gezond en Fit’. Enkel de vennoten 
eten aan een lager tarief. Zij kunnen ook een beperkt dividend (deel van de 
financiële winst) ontvangen.

Een andere manier van ondernemen: de coöperatieve principes 
Zoals we vertelden bij het verhaal van de andijviecoöperatie, zijn er zeven 
belangrijke coöperatieve principes. Hoe laten die zich vertalen naar de werking van 
deze twee coöperatieve dorpsrestaurants?

1) Vrijwillig en open lidmaatschap

Iedereen die zich herkent in de visie en missie van het coöperatieve dorps- of 
buurtrestaurant kan vennoot worden, d.w.z. lid worden van de coöperatie.
Potentiële vennoten voor ‘Klein maar Fijn’ en ‘Samen aan tafel’ zijn alle mensen, 
lokale organisaties en instanties die belang kunnen hebben bij het bestaan van het 
dorpsrestaurant. Alle partijen dus waarmee je als onderneming rekening moet of 
wil houden.  

Identiteitskit
Samen aan Tafel
Centrumwijk
Thopegem

Doel: Sociale verbondenheid voor alle dorpsbewoners, met bijzondere 
aandacht voor gezinnen met kinderen

Vorm: cvba-so

Open: 6 dagen per week, ’s middags en ’s avonds

Aantal maaltijden: gemiddeld 100, elke middag en elke avond

Grote troef: Terras met speeltuintje in de zomer en enthousiaste vrijwilligers

Populair menu: Uiensoep – rode kool met spek – chocoladepudding
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Bijvoorbeeld:

Individuen
• dorpsbewoners, zeker diegenen die extra behoefte hebben aan de zorg en het 

sociale contact dat een dorpsrestaurant biedt
• mensen die (sociaal) tewerkgesteld zijn in het restaurant
• vrijwilligers van het restaurant

Lokale sociale organisaties
• OCMW, gemeente, lokaal dienstencentrum, ...
• verenigingen die bezig zijn met armoedebestrijding en verenigingen waar 

armen het woord nemen
• samenlevingsopbouw, welzijnsschakel, Centrum voor Algemeen Welzijn, ...
• voedselbedelers met een sociale opdracht: bv. sociale kruidenier en 

voedselbank
• verenigingen en vormingswerk: bv. Landelijke Gilden, KWB-afdelingen, 

Femma, verenigingen voor pariochiale werken, jeugdbewegingen, 
seniorenverenigingen, KVLV, VELT, ...

• dienst- en hulpverleners: Ziekenzorg, Familiehulp, buitenschoolse 
kinderopvang, ... 

• bestaande sociale economie: strijkatelier, kringloopcentrum, sociale traiteur, ...

Lokale bedrijven en organisaties met infrastructuur of verwante producten
• organisaties met horeca-infrastructuur of lokalen: lokale school, instelling voor 

Bijzondere Jeugdzorg, woonzorgcentrum, ...
• horeca: traiteur, pizzeria, brasserie, ...
• boeren en voedselproducenten
• kleinhandel zoals bakker, slager, krantenwinkel, bloemist, ...

Geldschieters
• financiers en fondsen met doelen en een visie die vergelijkbaar zijn met die van 

het dorpsrestaurant

En niet te vergeten
• coöperatieve ondernemingen in dezelfde regiodernemingen in dezelfde regio

Niet al deze mogelijke betrokkenen moeten vennoot worden. Wie wel en wie niet, 
is afhankelijk van het doel van het coöperatieve dorps- of buurtrestaurant en hangt 
ook samen met de lokale context. Als initiatiefnemer beslis je zelf wie vennoot kan 
worden en tot welke groepen je je richt. 

2) Democratische controle door de vennoten
Alle vennoten van het coöperatieve dorpsrestaurant zijn lid van de Algemene 
Vergadering. Zij controleren de werkwijze van hun onderneming en de Raad van 
Bestuur. Ze beslissen mee. Op welke manier het stemmen verloopt, ligt vast in de 
statuten. 
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Een coöperatie kan kiezen tussen twee stemformules:
• 1 vennoot 1 stem d.w.z.: iedereen is gelijkwaardig betrokken.
• 1 aandeel 1 stem d.w.z.: wie veel investeert, heeft meer zeggenschap.

3) Economische participatie door de vennoten
Ook in Thopegem zijn de vennoten van beide dorpsrestaurants tegelijkertijd klant 
en eigenaar van hun coöperatie.

4) Autonomie en onafhankelijkheid
‘Klein maar fijn’ en ‘Samen aan Tafel’ bepalen zelf hun koers en kiezen met wie ze 
samenwerken. 
Ze zijn daarbij onafhankelijk van de lokale overheid. Die is een van de vele 
vennoten, maar niet de instantie die alles bepaalt. Het zijn alle leden samen die 
keuzes maken en democratische controle uitoefenen. 

5) Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
De mensen die mede-eigenaar worden van deze coöperatieve dorpsrestaurants 
moeten voldoende gewapend zijn om goede beslissingen te nemen, zowel op 
financieel vlak als wanneer het gaat over de aansturing en ontwikkeling van de 
coöperatie. Daarom voorzien de coöperaties in onderwijs en vorming. 
Daarnaast bieden beide dorpsrestaurants aan het OCMW van Thopegem, de 
gemeentediensten en plaatselijke verenigingen kansen om de dorpsbewoners op 
een makkelijke en informele manier te bereiken. 

6) Coöperatie tussen de coöperaties
Het is voor een coöperatief dorps- of buurtrestaurant interessant om samen te 
werken met andere coöperatieve ondernemingen. Er is meer begrip voor de 
eigenheid van het ondernemingsmodel en het biedt kansen om van elkaar te leren.
Ook samenwerking met andere organisaties is interessant omdat de doelgroepen 
waarop deze restaurants zich richten, bv. dorpsbewoners met financiële 
beperkingen, vaak met heel wat andere instanties in contact komen. 

7) Aandacht voor de gemeenschap
Doordat ‘Klein maar Fijn’ en ‘Samen aan Tafel’ ontstonden vanuit een behoefte 
van de dorpsbewoners, kregen ze een vaste plaats in het leven van de 
dorpsgemeenschap. Ze dragen bij tot een groter gemeenschapsgevoel en 
verhogen de kwaliteit van het leven in Thopegem.
Omdat beslissingen genomen worden door de rechtstreeks betrokkenen, namelijk 
de dorpsbewoners en lokale organisaties en bedrijven, bestaat er een sterke link 
tussen de coöperatieve dorpsrestaurants en de gemeenschap van Thopegem. 

Waarom kiezen voor een coöperatie?
Enkele hele goede redenen
Coöperatief ondernemen is geen wondermiddel, maar heeft wel een aantal 
troeven. 
Wat hebben ‘Klein maar Fijn’ en ‘Samen aan Tafel’ als coöperatief dorpsrestaurant te 
bieden? 
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 Ze verhogen de levenskwaliteit in Thopegem
Beide dorpsrestaurants hebben hun vennoten en de inwoners van Thopegem veel 
meer te bieden dan gezonde en betaalbare maaltijden: 

- een ontmoetingsruimte
- de kans voor senioren om langer in hun eigen huis te blijven wonen
- het gevoel erbij te horen en mee te tellen, ook (en zeker) voor mensen die  
 vaak uit de boot dreigen te vallen
- (sociale) tewerkstelling en vrijwilligerswerk
- extra vergaderruimte voor lokale verenigingen
- vorming en informatie
- respect voor iedereen, solidariteit en democratisch samenwerken 
- ...

 Ze creëren oplossingen door samen te werken 

Als diensten en voorzieningen in kleinere dorpen verdwijnen, kan samenwerking 
tussen dorpsbewoners een oplossing bieden voor hun noden. Bijvoorbeeld door 
een aanbod van gezonde maaltijden te combineren met sociaal contact in een 
gezellige omgeving.

 Ze maken de economie meer weerbaar
Een grotere variatie in ondernemingsvormen leidt tot een meer weerbare 
economie. Zeker de coöperatie is in die verscheidenheid een aanwinst omdat die 
andere doelen nastreeft dan enkel zoveel mogelijk financiële winst. 

 Ze bieden de dorpsbewoners een oplossing die lokaal verankerd is
De coöperatieve dorpsrestaurants zijn gestart vanuit de behoeften van hun 
vennoten. Omdat de dorpsbewoners tegelijkertijd eigenaar, klant en controleur zijn 
van de coöperatie, is het dorpsrestaurant echt van hen en van Thopegem. Daarom 
kan een buitenstaander het niet zomaar overplaatsen of overnemen. 

 Ze zorgen voor de lokale gemeenschap
Ze helpen bij het uitbouwen van de lokale infrastructuur en verhogen zo de 
leefbaarheid van het dorp. Dit komt uiteindelijk alle dorpsbewoners ten goede.
Beide coöperatieve restaurants hebben bovendien bijzondere aandacht voor 
dorpsbewoners die makkelijk uit de boot vallen. 

 Ze creëren schaalvoordelen
Door samen te werken in coöperatief verband kun je schaalvoordelen creëren. 
De twee dorpsrestaurants kunnen bv. samen aankopen doen, samen opleidingen 
organiseren, hun boekhouding gezamenlijk uitbesteden, ... Dit drukt de kosten, 
versterkt hun slagkracht bij onderhandelingen en opent extra toegangen tot de 
markt.
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Coöperatie versus vzw

Een vzw-structuur heeft ernstige beperkingen voor dorps- en 
buurtrestaurants

Een vzw-vorm is niet altijd even geschikt voor organisaties 
• die veel kapitaal nodig hebben (voor investeringen)
• waarvan een groot deel van de activiteiten handelsactiviteiten zijn

Afhankelijk van het doel van de vzw laat de rechtspraak bepaalde 
handelsactiviteiten toe, maar alleen als die ‘ondergeschikt zijn aan de andere 
activiteiten van de vzw’. Maar hoe ondergeschikt moeten ze dan precies zijn? 
Een vzw die werkt in een handelsomgeving bevindt zich in een situatie die 
heel rechtsonzeker is. Ze loopt altijd het risico te worden gedagvaard (zelfs in 
kortgeding) door iemand die in de activiteiten van de vzw oneerlijke concurrentie 
ziet en zich benadeeld voelt.
Een coöperatie kan de sociale aspecten van een vzw perfect en zonder beperking 
combineren met handelsactiviteiten. 

Maar: een coöperatie heeft juridische problemen met vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn het hart van elk dorps- of buurtrestaurant. Volgens de wet 
mogen zij enkel worden ingezet door verenigingen of rechtspersonen zonder 
winstoogmerk. Een vzw bijvoorbeeld.
Coöperaties zoals de eetgelegenheden in Thopegem mogen niet zomaar met 
vrijwilligers werken. Dat kan enkel wanneer de statuten uitdrukkelijk vermelden dat 
de vennoten geen financiële winst (= dividend) krijgen uitgekeerd. Die moet in de 
onderneming blijven en voor de onderneming worden gebruikt.
Een samenwerking tussen een vzw en een cvba biedt hier uitkomst: de 
handelspraktijk kan dan gescheiden worden van de vzw, die op haar beurt wel een 
vrijwilligerswerking mag hebben. Zo heeft ‘Klein maar Fijn’ zijn vrijwilligerswerking 
ondergebracht in het zorgnetwerk en ‘Samen aan tafel’ bij de vzw ‘Fit en gezond’. 

Coöperatie versus werken onder de vleugels van 
het lokale beleid

 Lokale beleidsmakers zijn onmisbare partners

• ze stellen bestaande infrastructuur ter beschikking
• ze bieden financiële ondersteuning
• ze geven restaurants een plaats in de structuur van beleidsuitvoering
• ze kennen de kwetsbare dorpsbewoners
• ze bieden toegang tot bestaande communicatiekanalen
• ze creëren sociale tewerkstelling
• ...
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 Toch zijn er ook nadelen en risico’s verbonden aan samenwerken met hen

• Afhankelijkheid van het lokale beleid 
• Als het koken wordt uitbesteed, moet dat vaak via een openbare  

aanbesteding. Worden de groenten dan aangekocht bij plaatselijke  
producenten en is er nog kans op (sociale) tewerkstelling voor mensen uit de  
regio zelf?

• Als het dorps- of buurtrestaurant onder het OCMW valt, kan het ‘imago’ van het  
OCMW voor sommige mensen een drempel zijn om binnen te stappen. 

De nieuwe weg: de coöperatie, met het OCMW als een van de vennoten

 Voordelen

Alle eerder vermelde voordelen van werken onder de vleugels van een OCMW 
blijven dan gelden: beschikbaarheid van infrastructuur, financiële steun, sociale 
tewerkstelling, ...
Een bijkomend voordeel is dat een coöperatief dorps- of buurtrestaurant in principe 
niet moet werken met openbare aanbestedingen. Bovendien is het restaurant dan 
niet ‘van het OCMW’ maar ‘van het dorp’. Dat klinkt niet alleen veel leuker, maar 
maakt het veel makkelijker om binnen te stappen. 
Bovendien bieden coöperatieve restaurants de mogelijkheid om 

• kapitaal in te zamelen 
• met meerdere OCMW’s samen een coöperatie op te richten 

 Risico’s 

De dubbele rol van vennoot en lokaal bestuur kan verwarring creëren en brengt 
mogelijk tegengestelde belangen met zich mee. Wat als het belang van het 
coöperatieve dorps- of buurtrestaurant niet samengaat met de plannen van het 
OCMW?
Kan het lokale bestuur, met zijn grote financiële inbreng, zijn rol als (slechts) 
een van de vennoten aanvaarden? Het vraagt extra waakzaamheid om de 
democratische beslissings- en controlebevoegdheid van het geheel van de 
vennoten te laten doorwegen. 

Klaar voor vernieuwend pionierschap?
Een coöperatie is geen wondermiddel en een coöperatief dorps- en buurtrestaurant 
geen garantie op succes. Maar ze bieden wel belangrijke voordelen en ethische 
pluspunten die waardevol genoeg zijn om te overwegen voor jullie dorps- of 
buurtrestaurant. 

Misschien wordt jullie restaurant wel een van de pioniers die het rijkgeschakeerde 
landschap van dorps- en buurtrestaurants in Vlaanderen nog kleurrijker maakt.
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Allesbehalve fictie: BARAKA
In Thopegem hebben we ze zelf bedacht. Maar in het buitenland zijn coöperatieve 
dorps- en buurtrestaurants meer dan fictie en fantasie. In Argentinië bijvoorbeeld 
richtten groepen collega’s die tijdens de economische crisis in 2001 werkloos 
werden, La Cacerola en Bar Mu op. Dichter bij huis, in het Franse Roubaix, is er het 
coöperatieve wijkrestaurant BARAKA.
Coop Tour, een initiatief van Coopburo (www.coopburo.be) waarbij geïnteresseerde 
landgenoten langs inspirerende coöperaties in het buitenland reizen, ging in 
februari 2014 een kijkje nemen bij BARAKA. Hongerig en nieuwsgierig staken de 
deelnemers er op een koude winteravond de voeten onder tafel. En kregen zo veel 
meer dan een lekkere maaltijd. 

Carmen, een van de deelnemers, vertelt.

Warmte
“Het regende die avond en het was koud. Omdat onze bus in de smalle straten van 
Roubaix niet tot bij BARAKA geraakte, moesten we nog een eindje te voet. We liepen 
door een donkere buurt, geen uitstalramen of horecazaken te bespeuren. Een vergeten, 
kansarme wijk. Het contrast was groot toen we van de donkere, natte straat de 
gezelligheid van BARAKA binnenstapten en meteen werden ondergedompeld in licht 
en warmte. Alsof we bij vrienden arriveerden. 
Het gebouw waarin BARAKA zijn stek heeft, is een ruim hoekhuis, met twee 
verdiepingen, een daktuin en muren die aan de buitenkant van onder tot boven zijn 
afgewerkt met hout. Een van de verantwoordelijken legde uit dat BARAKA een 
passiefhuis is, d.w.z. een huis dat een groot deel van het jaar niet actief verwarmd 
wordt en op die manier geen CO2-uitstoot produceert. De warmte wordt gehaald bij 
warmtebronnen die al voorhanden zijn: de zon, de aanwezige mensen en apparatuur 
allerhande. Daarnaast wordt er enkel natuurlijk bouwmateriaal gebruikt en heel veel 
gerecycleerd. Het gebouw is dan ook een voorbeeldproject voor ecologisch bouwen. 
Op verscheidene plaatsen in muren en plafonds kan je de constructies trouwens zien. 
Wie wil, kan hier inspiratie en deskundigheid komen halen.

Met liefde bereid
De eerste ruimte waar je binnenstapt, is het restaurant. Erg groot is het niet: er 
kunnen 30 à 40 mensen zitten. Het houten meubilair is duidelijk gerecycleerd - geen 
twee dezelfde stoelen te bespeuren - en het menu staat eenvoudig op een bord aan de 
muur geschreven. Er is dagelijks keuze uit drie gerechten. En een uitgebreide drank- 
en wijnkaart ontbreekt natuurlijk nooit in Frankrijk! De prijzen, die voor iedereen 
hetzelfde zijn, kun je vergelijken met die van andere horecazaken. Al liggen ze wel 
lager dan die van restaurants met een uitgebreide kaart. Een groot aanbod brengt 
meer kosten met zich mee, wat de prijzen omhoog drijft. En dat vermijdt BARAKA heel 
bewust. 
Helemaal in de lijn van hun ecologische bouwwijze bereiden ze hun maaltijden zoveel 
mogelijk met biologische ingrediënten. Hun streefdoel is om over enkele

Deel 3
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jaren 100 % biologisch te zijn, maar op dit moment vervangen ze wat te duur is door 
gewone ingrediënten. Die worden wel ambachtelijk geproduceerd door boeren uit de 
omgeving. Zonder biolabel, maar met een heel lage ecologische voetafdruk. En lekker, 
dat kan ik je verzekeren! De kip met couscous die ik die avond gegeten heb, was 
perfect. Sappig, zacht gekruid, heel verfijnd. 
Het menu wordt trouwens uitgebreid toegelicht aan tafel. En hoe! Met veel trots 
vertelde de dame die ons bediende, wat ze in de keuken klaarmaken. ‘Dit is mijn 
lievelingsgerecht,’ vertelde ze enthousiast, ‘een absolute aanrader! En dan is er nog 
deze schotel waarop de chef heel trots is, gemaakt volgens een oud familierecept. En 
voor wie halal wil eten, is er dit heerlijk gerecht met kip.’ Ze bracht het met ontzettend 
veel passie en overtuiging. Wat ik heel belangrijk vind in een restaurant. Eten moet uit 
het hart komen, er moet liefde in zitten. En dat is in BARAKA zeker het geval. 

Een gewaagde keuze
Deze superenthousiaste serveerster bleek later een van de mensen te zijn die BARAKA 
in het kader van sociale economie tewerkstelt. Zij gaan heel ver in de invulling van 
dat ‘sociale’: ze werken vooral met personeelsleden die helemaal uitgesubsidieerd 
zijn. Mensen die alle begeleidingstrajecten doorlopen hebben, niet doorstromen naar 
de reguliere economie en dan nergens meer terechtkunnen. De meest kwetsbare dus. 
BARAKA kiest ervoor om deze mensen toch een plaats in hun onderneming te geven. 
En dat zonder enige vorm van subsidie. Voor die uitgesproken en heel gedurfde 
keuze bewonder ik BARAKA enorm. Zeker als ik zie hoe de dame die ons bediende 
- een vrouw die al overal uit de boot gevallen is en op de arbeidsmarkt als niet-
bemiddelbaar wordt beschouwd - met trots en plezier haar werk doet. Voor haar maakt 
deze keuze van BARAKA een wereld van verschil. Dat vind ik fantastisch. 
En wat meer is: hun voorbeeld toont dat zo’n gewaagde keuze voor tewerkstelling van 
hele kwetsbare mensen financieel haalbaar is, ook zonder subsidies. BARAKA maakt 
misschien geen winst, maar ze draaien wel break even en stààn er. 

Slimme link
Hoe ze dat doen? Ze hebben een heel slim ondernemingsplan, met een waaier aan 
activiteiten. Met sommige van die activiteiten richten ze zich tot kapitaalkrachtige 
bedrijven. Vanuit het principe ‘wie (meer) kan en wil betalen, betaalt (meer)’ zorgt 
deze samenwerking voor winst. Met de winst van deze commerciële activiteiten 
financieren ze de niet-commerciële. Zo maken ze het geheel zelfbedruipend. 
Een belangrijke winstgevende activiteit is de verhuur van twee vergaderlokalen 
waar je CO2-vrij  kan vergaderen. Zalen die BARAKA trouwens ook verhuurt voor 
tentoonstellingen, optredens, buurtmaaltijden, ... De bedrijven die hiervan gebruik 
maken, scoren goede punten op het vlak van hun C02-uitstoot. Wat ze maar al te graag 
willen: het is een opsteker voor hun imago, zowel binnen het bedrijf als tegenover 
hun aandeelhouders en mogelijke partners. Bovendien bieden ze samen met de 
vergaderruimte catering aan, in de vorm van biologische maaltijden. Ook dat brengt 
geld in het laatje. En op vraag geven ze een extra uiteenzetting over passief bouwen en 
ook daarvoor worden ze betaald. Slim, hè, die link naar het bedrijfsleven.
Door het sociale aspect van hun werking samen met het ecologische in een goed 
doordacht ondernemingsplan te gieten, slaagt BARAKA erin om zonder subsidies 
te overleven en zelfbedruipend te zijn. Zo zie je dat je met een slim en degelijk 
ondernemingsplan iets kan realiseren dat je vanuit het beleid niet meer gesubsidieerd 
krijgt. En dat het sociale en economische wel degelijk kunnen samengaan.  
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Ik bewonder het enorm dat BARAKA erin slaagt heel principieel te werken - zowel 
in de gedurfde keuze voor het sociale als voor het ecologische - én tegelijkertijd een 
hand uitsteekt naar het bedrijfsleven. En naar de buurt!

Kiezen voor respect
Het wijkrestaurant BARAKA vertrekt sterk vanuit de behoeften van de wijk waarin 
het gevestigd is. Alles wat ze doen, is erop gericht de leefbaarheid van de buurt te 
verbeteren en de bewoners te versterken in hun eigenwaarde. Deze coöperatie levert 
niet alleen voordelen op voor haar aandeelhouders, ze betekent winst voor de hele 
wijk.
Een van de activiteiten waarin dat heel sterk naar voren komt, is het Fab Lab, hun 
creatief laboratorium. In dit atelier kunnen mensen uit de buurt creatief aan de slag, 
met materiaal en machines die ter beschikking staan en onder de gepassioneerde 
begeleiding van een deskundige. BARAKA gelooft in de kracht van de buurtbewoners 
en in hun creativiteit. Ze benadert hen niet als inwoners van een probleemwijk, maar 
als bekwame en creatieve individuen. Die respectvolle houding blijft me heel erg bij. 
Datzelfde respect vind je trouwens terug in de flexibele houding tegenover hun 
werknemers. Die krijgen de kans hun kinderen van school af te halen. Of op het laatste 
moment een dag vrij te nemen, als ze door een verandering in de bezoekregeling hun 
kinderen, die ze al lang niet meer zagen, plots kunnen hebben. De medewerkers van 
BARAKA zijn niet enkel werknemers. Ze worden evenzeer gewaardeerd in andere 
rollen, bv. als ouder. Dat respect voor mensen en die zorg voor het evenwicht tussen 
privéleven en werk vind ik hartverwarmend. 

De coöperatie: een echte onderneming
Al die inspirerende elementen hangen nauw samen met hun keuze om als coöperatieve 
onderneming te werken. En dat betekent ook: als echte onderneming, met een 
degelijk en doordacht ondernemingsplan dat ervoor zorgt dat hun goede bedoelingen 
worden omgezet in harde resultaten. Het idee om met hun winstgevende activiteiten 
de niet-commerciële aspecten van hun werking te financieren is gewoon heel slim. 
En doorbreekt de grote afhankelijkheid van subsidies waaraan zoveel goedbedoelde 
initiatieven lijden. 
Een belangrijk verschil tussen BARAKA en de niet-coöperatieve dorps- en 
buurtrestaurants in Vlaanderen zit dan ook in de autonomie van BARAKA. Ze zijn 
niet afhankelijk van het beleid of van geld van buitenaf om hun doel te realiseren. Zij 
kunnen echt zelf beslissen, zonder dat ze daarvoor eerst toestemming moeten krijgen 
van wisselende en soms ook wispelturige overheden. 
Als coöperatie moet BARAKA zich ook niet verantwoorden tegenover hogere 
instanties, wel tegenover de vennoten. BARAKA is echt eigendom van de wijk, 
iets waar de buurtbewoners trots op zijn. Dat betekent ook dat er geen stigma aan 
BARAKA kleeft. Het is een onderneming als een andere en je hoeft je niet te schamen 
om daar deel van uit te maken. Integendeel: je kunt er als buurtbewoners zelf 
engagement opnemen en je steentje bijdragen. En daar trots op zijn. 
Ik heb die ene avond dat we op bezoek waren niet alles kunnen zien, maar ik heb 
BARAKA uitgebreid bestudeerd en alles gelezen wat er over hen te vinden was. En het 
is duidelijk dat hun coöperatieve bedrijfsstructuur veel meer is dan enkel een juridisch 
vehikel. De werking van BARAKA vertrekt echt vanuit coöperatieve waarden en 
normen: respect voor elke mens, solidariteit, democratie.
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Doen!
Ik heb veel vertrouwen in BARAKA. Zowel in hun project als in het coöperatieve 
model waarvoor ze gekozen hebben. En ik ben ervan overtuigd dat wat BARAKA doet 
ook in België haalbaar is. En voor wie daar nog aan twijfelt: ga gewoon eens kijken. 
Roubaix is vlakbij, je bent er zo. En de deur van BARAKA staat altijd open!”

Carmen

Identiteitskit
Restaurant BARAKA
Rue Sébastopol 20
F – 59100  Roubaix (FR)
www.cooperativebaraka.fr

Bedrijfsvorm: Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Open: van maandag t.e.m. vrijdagmiddag + vrijdagavond

Prijzen:  van 11,50 euro tot 18,50 euro

Biologische keuken, met dagelijks drie schotels waarvan één vegetarisch.        
Het vlees is halal.

Grote troef:  verhuur van CO2-vrije vergaderlokalen

Doel

BARAKA wil: 
• sociale verbondenheid creëren en een warme vorm van samenleven en werken.
• bijdragen aan het opnieuw uitvinden van een manier van wonen en leven die 

respectvol omgaat met de planeet, met de mensen van nu en later en met alle 
andere levende wezens.

Waarom kiest BARAKA voor een coöperatieve 
ondernemingsvorm?
Deze keuze vloeit voort uit de waarden die BARAKA actief steunt en die bovendien 
de identiteit van de onderneming uitmaken. 
De belangrijkste hiervan zijn: 

• democratie, solidariteit en respect voor elke mens
• sociale, economische en culturele integratie
• open lidmaatschap, met als doel het gemeenschappelijke belang
• recht op toegang tot informatie
• recht op creativiteit en inventiviteit
• transparantie en gerechtvaardigde macht
• duurzaamheid van onderneming
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Wie zijn de vennoten van BARAKA?
BARAKA is opgericht door een groep individuen in samenwerking met ‘L’Association 
l’Univers’, een organisatie die maaltijden en douchegelegenheid biedt aan wie dat 
niet heeft en niet kan betalen. 
Er zijn verschillende groepen vennoten: 

• de stichtende organisatie
• de stichtende individuen
• werknemers
• ‘gebruikers’
• de regionale unie van coöperaties

Er zijn ongeveer 100 vennoten in totaal. De prijs van de aandelen varieert van 20 
euro voor de klanten/gebruikers tot 5000 euro voor de stichtende leden. 

‘Fabrique des biens communs’
BARAKA omschrijft zichzelf als ‘fabrique des biens communs’. Hiermee zetten 
ze zich op één lijn met andere producenten, de fabrieken zoals wij die kennen. 
Tegelijkertijd onderscheiden ze zich daarvan door te verwijzen naar hun originele 
en eigenzinnige product. 
BARAKA fabriceert namelijk niet zozeer materiële goederen, maar wel ‘producten’ 
voor de gemeenschap en in het algemene belang. Zij produceren wat voor iedere 
mens belangrijk is en waar iedereen recht op heeft: een warme maaltijd, een 
gezonde manier van leven, respect voor mens en milieu, ruimte om creatief te  
zijn, ... Ze creëren een boel sociale extra’s: gemeenschapsgevoel, samenhorigheid 
en verbondenheid. 

Menu van maandag 25 augustus 2014
Voorgerecht

Krokant slaatje
met vinaigrette op basis van sesam

geparfumeerd met munt en koriander
~

Hoofdschotels
Worst en linzen in tomatensaus

of
Vlaams stoofvlees met bier en gegratineerde aardappelen

of
Penne met groenten en pesto van peterselie

~
Dessert

Appeltaart met amandelen
of

Chocolade moelleux met crème anglaise
of

Witte kaas met gedroogd fruit en coulis
geparfumeerd met oranjebloesem
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Deel 4
Zelf aan de slag: stappenplan
Zin om er aan te beginnen? Hoe pak je dat best aan? Omwille van de grote 
verscheidenheid aan vormen en doelen, is de oprichting van een coöperatief dorps- 
of buurtrestaurant niet zomaar in één scenario te vatten. ‘Form follows function’ is 
hier zeker van toepassing: functie en doel bepalen de vorm. Toch zijn er een aantal 
stappen die iedereen moet zetten. We overlopen hier de belangrijkste. Voor meer 
persoonlijk advies, helemaal op maat van jullie coöperatieve restaurant, verwijzen 
we  graag naar Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera. Coopburo 
begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties en heeft een 
uitgebreid vormingsaanbod.
Meer info vind je op www.coopburo.be

Stap voor stap
Stappen 1 en 2 leggen de fundamenten voor jullie coöperatieve dorps- of 
buurtrestaurant. Zij moeten eerst gezet. De volgorde van de andere stappen kun je 
vrij kiezen. 

Stap 1: Stel missie en visie scherp
Wat is de bestaansreden van jullie coöperatieve dorps- of buurtrestaurant? 
Het antwoord op deze vraag vormt de basis en het startpunt van jullie nieuwe 
onderneming. Het uitklaren van een gedeelde missie en visie is dan ook het eerste 
wat moet gebeuren. 

• De missie: Waarvoor staat jullie initiatief? Wat wil jullie coöperatieve dorps- of 
buurtrestaurant betekenen voor de vennoten en voor de gemeenschap?

• De visie: Waarvoor willen jullie gaan? 
 Een visie is een duidelijk omschreven beeld van wat jullie coöperatie wil  
 bereiken. Ze is richtinggevend en moet gedragen worden door alle  
 betrokkenen. 

 Stap 2: Maak een analyse van alle betrokken partijen

  Wie is belanghebbende? 

Het is heel belangrijk dat een coöperatief dorps- of buurtrestaurant door veel 
mensen en organisaties gedragen wordt. Daarom is het nodig een grondig 
overzicht te maken van alle individuen, lokale organisaties en instanties die je bij je 
opzet kunt betrekken of waarmee je als onderneming wil samenwerken of rekening 
houden.
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Voor elk van deze betrokkenen ga je op zoek naar een antwoord op volgende 
vragen: 

• Welke belangen heeft deze partij bij jullie initiatief?
• Zijn deze belangen verzoenbaar met jullie visie en doelen?

Wie wordt vennoot?

Niet alle betrokken partijen zullen later vennoot worden. Bij de vraag wie wel of 
niet, is het antwoord op volgende vragen bepalend:

• Heeft deze persoon of deze organisatie als gebruiker baat bij de oprichting van 
het dorps- of buurtrestaurant? 

• Kan en wil hij mee eigenaar worden en delen in alle risico’s en voordelen?
• Kan en wil hij mee de coöperatie besturen en controleren?
• Heeft hij een meerwaarde voor het project?

Als het antwoord telkens ‘ja’ is, komt deze partij zeker in aanmerking als vennoot.  
Ook wie geen vennoot wordt, kun je betrekken bij je project, bv. als vrijwilliger, 
leverancier, externe raadgever, ... Samenwerken is troef.

Vergeet niet wie weinig middelen heeft

Heel wat coöperatieve dorps- en buurtrestaurants zullen zich (onder meer) richten 
op mensen die het financieel moeilijk hebben. Nu hebben deze mensen vaak niet 
het nodige geld om aandelen te kopen. Een formule waarbij vennoten sparen 
voor hun aandeel of waarbij aandelen aan een lager tarief worden aangeboden, 
is dan het overwegen waard. Hoe je dit concreet aanpakt, vertellen ze je graag bij 
Coopburo: www.coopburo.be.
Daarnaast kun je je als initiatiefnemer zeker richten tot verenigingen die mensen in 
armoede samenbrengen. Samen staan ze sterker!

Schrijf je eigen verhaal

De analyse van belanghebbenden verschilt van dorp tot dorp en van buurt tot 
buurt. Kijk heel concreet in je éigen omgeving naar interessante partners en 
vennoten. De voorbeelden van ‘Klein maar Fijn’ en ‘Samen aan Tafel’ kunnen je 
hierbij alvast inspireren. 

Stap 3:  Creëer een structuur op maat

Voor een goede werking heeft een coöperatie een aantal structuren nodig. We 
zetten alvast de belangrijkste op een rij. Bij de concrete vormgeving hiervan 
beschik je als initiatiefnemer over heel wat juridische vrijheid.
Om de volgende toelichting toegankelijk te houden, gaat de tekst niet in op details 
en juridische bijzonderheden. Ook hier geeft  Coopburo je graag de exacte en 
gedetailleerde juridische informatie.
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Algemene Vergadering (AV)

• bestaat uit alle vennoten en die hebben allemaal stemrecht
• bepaalt de koers van het coöperatieve dorps- of buurtrestaurant
• werkt met de stemformule één vennoot = één stem of één aandeel = één stem 

(dit laatste voor zover niemand van de vennoten - die meerdere aandelen 
kunnen bezitten - beschikt over meer dan 10 % van de aanwezige stemmen/
aandelen)

• ziet toe op het bestuur

Raad van Bestuur (RvB)

• wordt benoemd door de AV
• de leden kunnen wel of geen vennoot zijn: als de nodige competenties 

aanwezig zijn bij de vennoten, heb je geen externe bestuurders nodig, anders 
wel

• belangrijk: kies competente en gemotiveerde bestuurders en zorg dat alle 
nodige competenties vertegenwoordigd zijn in de RvB

Dagelijks bestuur

Wordt gevormd door een beperkte groep leden van de Raad van Bestuur

Andere

Deze basisstructuur kun je waar nodig aanvullen met werkgroepen per domein (bv. 
voor onthaal, eetzaal, vrijwilligerswerking, ...) en met advies- en inspraakorganen. 

Sociaal Oogmerk

Bij een coöperatief dorps- of buurtrestaurant is het aan te raden het sociale doel 
uitdrukkelijk op te nemen in de statuten. Dit kan door te kiezen voor een coöperatie 
met sociaal oogmerk (cvba-so). Hiermee voorkom je dat toekomstige vennoten 
het coöperatieve dorpsrestaurant kunnen omvormen tot een regulier restaurant 
zonder sociaal doel. Tegelijkertijd zorg je er op die manier voor dat de financiële 
meerwaarde altijd wordt gebruikt om dat sociale doel te realiseren. 

Ter inspiratie: De structuren van de coöperatieve dorpsrestaurants in 
Thopegem 

Hoe divers deze structuren er uitzien, tonen de voorbeelden van ‘Klein maar Fijn’ en 
‘Samen aan Tafel’.
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Klein maar Fijn Samen aan Tafel
Kleinschalige, maar complexe organisatie Grootschalige, maar eenvoudige organisatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en sociaal oogmerk (cvba-so)

Coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en sociaal oogmerk (cvba-so)

Drie initiatiefnemers richten de coöperatie op:
-   zorgnetwerk
-   OCMW
-   woonzorgcentrum

Drie initiatiefnemers richten de coöperatie op:
-   strijkatelier (sociale economie)
-   lokale traiteur
-   vzw Fit en Gezond

Twee categorieën aandeelhouders: 
- oprichters en organisaties  
     (aandeel 500 euro, maximaal 10 per    
     aandeelhouder)
- gebruikers, vrijwilligers, 
     medewerkers,  sympathisanten, ...    
     (aandeel 100 euro, maximaal 1 per persoon )

+ spaarsysteem voor mensen in armoede

Twee categorieën aandeelhouders: 
-   de oprichtende en eventueel later  
     toetredende organisaties 
- personeelsleden aandeel kost 2500    
     euro, geen maximum

-> is een coöperatie van organisaties

Vrijwilligers, personeel en gebruikers kunnen 
aandeelhouder worden 

Personeelsleden moeten ook de kans krijgen een 
aandeel te kopen. Dit is wettelijk bepaald voor alle 
vennootschappen met sociaal oogmerk.

RvB
- minimaal vijf, maximaal negen                     
     bestuursleden 
- voorzitter heeft extra stem als stemming        
     50/50 is
- bevoegdheden: toetreding nieuwe     
     vennoten + uittreding + uitsluiting      
     vennoten

RvB
- gevormd door drie  
      initiatiefnemers,  met advies vanuit     
      gebruikersgroep die één persoon  
     afvaardigt
- bevoegdheden: alles wat nodig is  
      om de coöperatie te besturen, zoals  
      aankopen, strategie, samenwerking  
      met leveranciers, aanwerving 
      personeel, ...

 AV
- één vennoot = één stem 
- gewone meerderheid + meerderheid in elke  
     groep
- stemming geldig ongeacht het aantal  
     aanwezigen

AV
- één aandeel = één stem 
- niemand mag meer dan 10 % van de  
     aanwezige of vertegenwoordigde stemmen       
     uitbrengen (of 5 % van zodra er  
     personeelslid is toegetreden)
- geen volmachten
- 3/4 van vennoten moet aanwezig zijn voor 
     geldige stemming

Binnen het dorpsrestaurant is er een gebruikersraad 
die advies geeft en iemand afvaardigt naar de RvB. Hier 
kunnen o.a. mensen in armoede hun stem laten horen.  

De gebruikersraad in vzw ‘Fit en Gezond’ brengt 
gebruikers, vrijwilligers en personeelsleden van het 
dorpsrestaurant samen. Ze geven advies en 
vaardigen iemand af naar RvB. Hier kunnen o.a. 
mensen in armoede hun stem laten horen. 

Erkend voor NRC (Nationale Raad voor de 
Coöperatie)

Erkend voor NRC (Nationale Raad voor de 
Coöperatie)

Voor de concrete uitwerking van deze structuren kun je een beroep doen op de 
diensten van Coopburo. Zij denken graag met je mee.

Stap 4:  Werk een degelijk financieel plan uit
Een financieel plan is een instrument om de financiële haalbaarheid van een 
onderneming te onderzoeken. Het is een overzicht van de verwachte financiële 
resultaten voor de eerste drie jaren.
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Essentiële vragen hierbij zijn:

• Hoeveel geld is er nodig om het coöperatieve dorps- of buurtrestaurant op 
poten te zetten en te laten draaien?

• Welke investeringen (gebouwen, materiaal, voorraad, ...) zijn daarvoor nodig?
• Waar haal je dit geld vandaan? 
• Op welke vaste en variabele inkomsten kun je rekenen?
• Met welke vaste en variabele uitgaven moet je rekening houden?
• ... 

Kortom: is dit project financieel haalbaar en zal de zaak rendabel zijn? Een 
financieel plan bevat minimaal een voorlopig geraamde balans, een gedetailleerde 
resultatenrekening en een kasstroomberekening. 

Voor meer concrete informatie en voor begeleiding bij het opstellen van zo’n plan 
kun je terecht bij Coopburo.

Stap 5:  Stippel een respectvol personeelsbeleid uit
De kwaliteit van een onderneming wordt bepaald door de kwaliteit van haar 
medewerkers. Zorg dragen voor het ‘menselijk kapitaal’ van een bedrijf is (zeker) 
voor een coöperatief dorps- of buurtrestaurant heel belangrijk. 

Sterkte-zwakteanalyse

Een sterkte-zwakteanalyse kan hierbij heel behulpzaam zijn. Ga na welke 
competenties sterk of zwak aanwezig in jullie coöperatie en hoe je ze kunt 
versterken. 

Respect

Respect is heel belangrijk, des te meer als je samenwerkt met kwetsbare mensen. 
Wat betreft respectvol omgaan met kwetsbare groepen biedt de ervaring van 
bepaalde sociaal-economische initiatieven waardevolle inspiratie. Meer hierover 
lees je op de website van KOMOSIE vzw, www.komosie.be.

Oog voor sociale tewerkstelling

De overheid ontwikkelt diverse instrumenten om werkgevers aan te moedigen 
kwetsbare groepen aan te werven. Deze maatregelen wijzigen voortdurend, maar 
een actueel en volledig overzicht vind je op www.aandeslag.be. 
Bij aanwerving van iemand uit een kansengroep kun je een beroep doen op de 
dienst jobcoaching van VDAB om deze medewerker te begeleiden: 

http://www.vdab.be/werkinzicht/jobcoaching.shtml
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 Vrijwilligersbeleid

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 

Dit steunpunt biedt heel wat nuttige informatie over wetgeving, verzekering, beleid 
i.v.m. vrijwilligers (www.vrijwilligersweb.be).

Specifiek rond het werken met kwetsbare vrijwilligers vind je bij hen volgende 
inspirerende publicaties:

• Hambach, E. (Ed.). (2013). Respectvol vrijwilligen: Positief omgaan met 
kwetsbare mensen. Politeia: Brussel.

• Mathijssen, C. & Hambach, E. (Eds). (2011). Inschakelen van kwetsbare 
vrijwilligers: Resultaten van het Project Vrijwilligerswerk Versterkt. Politeia: 
Brussel.

Netwerk Tegen Armoede 

Deze organisatie heeft jarenlange praktijkervaring in het werken met kwetsbare 
vrijwilligers (www.vlaams-netwerk-armoede.be).

Zij publiceerden hierover onder meer het dossier ‘Vooruit in vrijwilligerswerk’. Dat 
vind je op http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/onze-mening/werk-en-sociale-
economie/dossiers.

Kwadraet 

Kwadraet biedt een breed scala aan cursussen, onder meer rond vrijwilligerswerk 
en het begeleiden van kwetsbare vrijwilligers. Je leest er alles over op www.
kwadraet.be. 

(Klik op: Op Vraag -> Specifiek aanbod -> Aanbod vrijwilligerswerk).

Stap 6:  Bereid je goed voor
 Hulp van de horecacollega’s

Bij Horeca Vlaanderen, een organisatie van en voor de horeca, vind je nuttige 
gidsen en brochures (onder meer een startersbrochure) om je op weg te zetten  
(www.horecavlaanderen.be).

Horeca Vlaanderen biedt ook een overzicht van opleidingen, fiscale en sociale tips, 
een open forum, ... (www.horecablackbox.be).

Een ruim aanbod van horecagerelateerde opleidingen vind je bij Horeca Vorming 
Vlaanderen (www.fanvanhoreca.be/horecavormingvlaanderen).

Ondersteuning door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de  Voedselketen)

De voorschriften rond voedselveiligheid vind je bij het FAVV (Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid van de Voedselketen). Zij geven ook een gratis opleiding over de 
regelgeving (www.favv.be).
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Nuttige publicaties 

Er bestaan uitstekende, praktische draaiboeken voor dorps- en buurtrestaurants en 
sociale restaurants, bijvoorbeeld

 • Dorpsrestaurants op het menu. 

 Samengesteld door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en RIMO  
 Limburg. (Beschikbaar op www.samenlevingsopbouw.be en www.rimo.be).

Stap 7:  Stel een wervend marketingplan op
Bij het opstellen van een marketingplan zijn de antwoorden op volgende vragen 
richtinggevend: 

• Welk product of dienst bied je aan? En waarin onderscheidt jullie product of 
dienst zich?

• Op welke markt wil je jullie onderneming plaatsen? Wie zijn de andere spelers 
op die markt? Hoe ga je je daarvan onderscheiden?...

• Op welke klanten richt jullie restaurant zich? Hoeveel mogelijke klanten zijn er? 
Hoe vaak zullen ze komen eten?...

Denk daarnaast goed na over ligging, inrichting en uitstraling van jullie coöpera-
tieve restaurant en profileer je met een herkenbare huisstijl (in vormgeving, logo,  
website,...). 

Het logo op pagina 1 van deze publicatie is speciaal ontwikkeld voor coöperatieve 
dorps- en buurtrestaurants. Je mag het vrij gebruiken voor jullie initiatief. 

Stap 8:  Besteed zorg aan je communicatie
In elke communicatie moet duidelijk naar voren komen welke voordelen het voor 
dorps- en buurtbewoners oplevert om mee te doen. Communiceer ook duidelijk en 
helder over de coöperatieve vorm, het financiële luik ervan en hoe iemand vennoot 
kan worden. 
Coöperatieve communicatie is helder, bevestigend en ondersteunend. Ze gaat niet 
in debat, maar in dialoog. Vermijd zeker stigmatiserende communicatie. 

Stap 9:  Check altijd de gevolgen voor mensen in armoede 
Als jullie coöperatieve dorps- of buurtrestaurant zich (ook) richt naar mensen in 
armoede is het zinvol je onderneming te onderwerpen aan een armoedetoets. Dat 
is een grondige en respectvolle reflectie over de mogelijke gevolgen van bepaalde 
beslissingen voor mensen in armoede. 
Voor een armoedetoets: zie de uitgebreide versie van ‘Samen eten werkt’ op de 
website van Coopburo (http://www.coopburo.be/info-en-onderzoek/blauwdruk-
cooperatieve-dorpsrestaurants).
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Enkele concrete vragen en hun antwoord

Hoelang duurt de voorbereiding van de opstart? 
Reken zeker 6 à 12 maanden om je grondig en diepgaand genoeg voor te bereiden.

Waar kunnen we terecht voor advies en begeleiding? 
• Vraag raad aan andere coöperaties.
• Steek je licht op bij bestaande dorps- en buurtrestaurants.
• Doe een beroep op coöperatieve dienstverlening zoals Coopburo:  

www.coopburo.be

Waar halen we ons startkapitaal? 
• In de eerste plaats zamel je - door de verkoop van aandelen - kapitaal in bij de 

vennoten. 
• Als dat niet voldoende oplevert, kun je een beroep doen op giften (bv. via de 

Koning Boudewijnstichting).
• Je kunt ook een lening aangaan.  

Hoe vermijden we oneerlijke concurrentie?

Om concurrentievervalsing en klachten daarover te voorkomen, is het aan te raden 
te werken met gedifferentieerde tarieven. Zorg er daarbij voor dat het hoogste 
tarief overeenkomt met de gangbare prijzen in de horeca, met andere woorden dat 
het marktconform is.
              
Kan een coöperatief dorpsrestaurant failliet gaan? 

Ja, ook een coöperatief dorps- of buurtrestaurant kan failliet gaan. Dit betekent dat 
het kopen van aandelen neerkomt op een investering in risicokapitaal. Wie mede-
eigenaar is, deelt zowel in de voordelen als in de risico’s. Communiceer dit duidelijk 
naar kandidaat-vennoten. 

Mag je als uitkeringsgerechtigde vennoot worden?

In principe wel. Iemand die afhankelijk is van een uitkering (ziekte- of 
werkloosheidsuitkering, pensioen, leefloon) mag vennoot worden. Dit heeft 
normaal gezien geen invloed op de uitkering die hij of zij ontvangt. 
Voor meer details check je altijd vooraf bij RVA, mutualiteit, OCMW, Rijksdienst voor 
Pensioenen, ...

Moet je als coöperatief dorpsrestaurant btw betalen?

Ja. Net als andere restaurants is ook het coöperatieve dorps- of buurtrestaurant 
btw-plichtig.  
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Nabeschouwing door Franky Depickere, gedelegeerd 
bestuurder van Cera

Cera wil reëel bijdragen tot het verminderen van armoede en sociale uitsluiting in 
België. Volgens Cera is structureel werken het meest effectief wanneer het gebeurt 
samen met beleid, praktijk, onderzoek en mensen in armoede zelf. Cera streeft 
ernaar deze actoren samen te brengen en hen te versterken.

Waar staat Cera voor?
Cera staat voor ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’. 

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen 
we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen, creëren we samen 
economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:
• We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC  
 Groep
• We realiseren positieve impact in onze samenleving
• We genieten van unieke voordelen

Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen samenwerking, 
solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor ons 
ondernemerschap.

Alle informatie over Cera lees je op www.cera.be.

Waarom gelooft Cera in coöperatieve dorps- en buurtrestaurants?
Vanuit haar visie engageert Cera zich om te investeren in structurele armoede-
bestrijding en sociale inclusie: het mee opnemen in onze maatschappij van 
groepen die vaak buitengesloten worden. 
De keuze voor dit engagement ligt helemaal in de lijn van de wortels en 
ontstaansgeschiedenis van Cera: de oprichting van de eerste spaar- en krediet-
coöperaties in België in 1892. Die boden de boeren en plattelandsbewoners van 
toen een uitweg uit de armoede. 
Ook vandaag wil Cera haar bijdrage leveren om armoede en sociale uitsluiting te 
bannen. Ze doet dat onder meer door alle betrokken partijen samen te brengen, 
hen aan te moedigen om structureel samen te werken en advies en financiële steun 
te verlenen. 
Omdat (coöperatieve) dorps- en buurtrestaurants een effectief middel zijn om 
mensen die financieel en anderszins uit de boot vallen toch deel te laten uit maken 
van de gemeenschap en hen daarin een plaats en een stem te geven, steunt Cera 
graag de ontwikkeling en bekendmaking hiervan.

Deel 5
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Vanuit haar ruime ervaring met coöperatief ondernemen biedt Coopburo, 
de coöperatieve dienstverlener van Cera, graag ondersteuning aan wie een 
coöperatief restaurant wil oprichten.

Samenwerking en overleg zijn noodzakelijk. Breek muren af of kijk toch minstens 
over het muurtje heen. Samenwerken, afstemmen, overleggen en netwerken staan 
centraal.

Franky Depickere
gedelegeerd bestuurder van Cera

Contact
www.cera.be 
www.coopburo.be 
Mgr. Ladeuzeplein 15 - 3000 Leuven - België
Tel 070 69 52 42 - Fax 070 69 52 41
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Deel 6
Meer weten?
Coopburo

Heb je na het lezen van deze leidraad en inspiratiebron zin om zelf aan de slag te 
gaan? Wil je meer weten over coöperatief ondernemen? 
Eén adres: www.coopburo.be. 

Blauwdruk

Op http://www.coopburo.be/info-en-onderzoek/blauwdruk-cooperatieve-
dorpsrestaurants vind je ook de blauwdruk voor coöperatieve dorpsrestaurants als 
hefboom in de strijd tegen sociale uitsluiting op het platteland.

Aanbevolen

Vandevoort, L. (2013). Sociaal aan de slag met voedseloverschotten.     

Een publicatie in opdracht van Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. 

Je kunt dit doe-boek gratis downloaden op http://www.welzijnsconsortium.be/nl/
Voedselhulp_onder_protest/Sociaal_aan_de_slag_met_voedseloverschotten/

Coöperatieve 
dorpsrestaurants
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Dankwoord
Heel veel dank aan iedereen die betrokken was bij de creatie van deze publicatie.

ESF Vlaanderen en haar medewerkers, de collega-ontwikkelaars die we ontmoetten 
in de ondersteunende sessies van ESF, begeleiders Wim Van Opstal en Lieve Jacobs. 
Hartelijk dank voor de inspirerende oproep en verrijkende input.

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Leren Ondernemen Leuven, Sinergiek 
Kortrijk en RIMO Limburg. Hartelijk dank voor de open uitwisseling en de 
vruchtbare intervisie. 

Alle medewerkers en geïnterviewden van de dorps- en buurtrestaurants waar we 
te gast waren: De Pelikaan in Oudenaarde, ZOHRA in Avelgem, Dorpsrestaurant in 
Schoonbeek-Bilzen, Sinergiek Kortrijk, De Drukkerij en Leren Ondernemen vzw in 
Leuven, restaurant BARAKA in Roubaix. Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en 
openheid, un grand merci à BARAKA.

Horeca Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad en de Vlaamse Vereniging voor 
Steden en Gemeenten (VVSG). Hartelijk dank voor de input en jullie onmisbare hulp 
tijdens de workshops van het Cooplabo.

De deelnemers van het Cooplabo over coöperatieve dorps- en buurtrestaurants: 
Porticus, Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Dienst Werk stad Gent, 
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Als het gaat over armoede, sociale uitsluiting en 
maatschappelijke kwetsbaarheid in België beginnen 
de alarmlichten danig te knipperen. (Recente cijfers 
zeggen dat 1 Belg op 7 in armoede leeft). Dorps- en 
buurtrestaurants zijn een veelbelovende hefboom 
voor armoedebestrijding op het platteland en in 

Vlaanderen alleen tellen we er meer dan honderd. Allemaal veelzijdig 
en divers, maar één ding hebben deze restaurants gemeen: het samen 
eten van een warme maaltijd in een gezellige sfeer staat centraal. Cera 
gelooft in dorpsrestaurants en buurtrestaurants. 

Maar Cera zou Cera niet zijn als we niet zouden aansturen op het 
oprichten van coöperatieve dorps- en buurtrestaurants. Ze zijn een 
veelbelovende hefboom bij het bouwen aan sociale samenhorigheid, 
bij de strijd tegen armoede en eenzaamheid, bij het stimuleren 
van vrijwilligerswerk en sociale tewerkstelling … en zo veel meer. 
Bovendien is een coöperatie een eigentijdse ondernemingsvorm 
met heel wat voordelen. En een coöperatie staat ten dienste van de 
mensen, en niet andersom.

Wie de smaak te pakken krijgt om in eigen buurt een coöperatief 
dorps- of buurtrestaurant op te richten vindt vast inspiratie in deze 
publicatie. Aan de hand van enkele voorbeelden, ‘tips and tricks’ en  
een uitgewerkt stappenplan kun je zelf aan de slag … 

Cera CVBA, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven

Coöperatieve 
dorpsrestaurants


