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Deze publicatie is een uitgave van Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera. Met de ‘Coopburo Papers’ bekijken we een 

thema rond coöperatief ondernemen. We staan even stil bij een bepaald type coöperatie of bekijken de haalbaarheid en bijdrage 

van het coöperatief model bij een maatschappelijke of economische uitdaging. Gelieve deze publicatie te citeren als ‘Coopburo 

(2016) Coopburo Paper: Coöperatief ondernemen en deeleconomie. Leuven.’ 

Weg met coöperaties, leve deeleconomie! Of nee, weg met deeleconomie, leve coöperaties?  

Wat kan de meerwaarde zijn van het coöperatieve ondernemingsmodel bij deeleconomie?  

 

‘”Coöperatieve ondernemers delen en geven, nieuwe deeleconomie zoals Uber of AirBnB ontvangt”, zo klonk het in 

een interessant opiniestuk van de Nederlandse professor Roland van der Vorst (TU Delft) in een opiniestuk in Het 

Financieel Dagblad in april 2015.  Redenen genoeg voor Coopburo om er eens over na te denken. Te meer omdat we 

met Coopburo steeds meer sociale ondernemers begeleiden die met beide ondernemingsdelen aan de slag willen. De 

gelijkenissen tussen beide ondernemingsmodellen zijn er wel degelijk, maar de verschillen eveneens.  

Wat is ‘collaboratieve economie’? 

Er zijn véél verschillende visies en verschillende definities. De termen ‘deeleconomie’, ‘peer economie’, ‘collaboratieve 

economie’, ‘collaboratieve consumptie’ en ‘co-creatie’ worden door elkaar gebruikt, maar betekenen andere dingen. 

Consensus ontbreekt momenteel. 

Er zijn wel enkele gemeenschappelijke kenmerken (Stokes e.a., 2014):  

- toegang i.p.v. eigendom,  

- collectieve i.p.v. solitaire inspanningen,  

- gedecentraliseerde netwerken i.p.v. gecentraliseerde instituties 

- gebruik maken van ongebruikte of ondergebruikte middelen (‘idle assets’).  

- bouwen op grote netwerken van mensen en middelen – en de technologie die zulke netwerken kan bouwen en 

onderhouden. 

Het is niet moeilijk om een lange traditie te vinden van activiteiten die voorlopers zijn van de collaboratieve economie: 

badhuizen, bibliotheken, wasserettes… Activiteiten geassocieerd met de collaboratieve economie zijn niet nieuw. 

Doorheen de geschiedenis hebben mensen goederen, diensten en tijd geleend, geleased, gehuurd, gedoneerd en 

gedeeld. Wat nieuw is, zijn de internettechnologieën die mensen en groepen mensen met elkaar verbinden (Stokes 

e.a., 2014). 

Mensen hebben al altijd (hun) eigendom met elkaar gedeeld. De digitale deeleconomie laat hen nu toe om dit te doen 

met mensen die ze nog nooit ontmoet hebben, maar met wie ze online in contact kunnen komen. Vertrouwen is een 

sleutelcomponent van de deeleconomie: online reputatie wordt steeds belangrijker. Consumenten en werkers 

moeten vertrouwen hebben in de gebruikte platforms en in de mensen met wie ze in contact komen. De deelplatforms 

nemen vertrouwen erg serieus. Velen hebben beoordelingssystemen, sommigen controleren zelfs het strafblad van 

de gebruikers (Wosskow, 2014).  

Rooselaer (2014) stelt voor om te spreken over een economisch model gebouwd op netwerken van mensen, 

gebaseerd op het vrijwillig delen van diensten of goederen in ruil voor bevredigende voordelen voor de betrokkenen 

(psychologisch, sociaal, financieel of anders).  

 

 

 



 

 
 

Coopburo (2016) Coopburo Paper: Coöperatief ondernemen en deeleconomie. Leuven. 

 

4 verschillende activiteiten binnen collaboratieve economie 

Het is mogelijk om de collaboratieve economie in te delen in 4 pijlers van activiteiten, afhankelijk van hun doel (Stokes 

e.a., 2014; Botsman, 2015; Vanloqueren, 2014): 

1. Collaboratieve consumptie: Het gaat om het toegang krijgen tot goederen, diensten, tijd en vaardigheden door 

ruilen, huren, lenen, leasen, uitwisselen, herverkopen… Toegang gaat hier boven eigenaarschap – gebruik boven 

eigendom. Collaboratieve consumptie is de heruitvinding van traditionele ‘market behaviors’ zoals huren, lenen, 

ruilen, delen, geven… doorheen nieuwe technologie (online platforms), op nieuwe manieren en op een grotere 

schaal die voor de ontwikkeling van het internet niet mogelijk was. Dit kan voorheen ongebruikte of 

ondergebruikte middelen ontsluiten. Het laat een verschuiving toe van het bezitten van dure middelen naar het 

betalen ervoor enkel op de momenten dat je ze nodig hebt.  

2. Collaboratieve productie: Groepen of netwerken van individuen werken samen om goederen te ontwerpen, te 

produceren of te verdelen. Het gaat om (groepen) burgers en/of bedrijven die actief samenwerken in de 

collectieve en participatieve productie van goederen. Technologische vooruitgang speelde hier een belangrijke 

rol: digitale platforms en sociale netwerken, die voor ieder toegankelijk zijn, vergemakkelijken de samenwerking 

tussen ontwerpers en programmeurs in verschillende locaties. Verder speelde de ontwikkeling van 3D-printers 

een grote rol. Fablabs en 3D-printers kunnen ingezet worden bij verschillende doelen: van hyper-consumentisme 

(vb. iedere maand een andere hoes voor je smartphone) tot lokalisering en terug toe-eigenen van lokale 

burgerinitiatieven (vb. repair cafés 2.0). 

3. Collaboratief leren: Leerervaringen zijn open voor iedereen. Mensen delen bronnen en kennis om samen te leren. 

Dat is de collaboratieve of open kennis. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn Wikipedia en ‘open source’ 

programma’s. De principes hiervan zijn eenvoudig: het is gratis, en de reproductie van de kennis is niet onderhevig 

aan juridische of technologische restricties. Het gaat om het creëren en verspreiden van diverse kennis op een 

open en participatieve manier: cartografie, wetenschappelijke kennis, openbare databanken, allerlei publicaties, 

juridische nieuwe oplossingen… 

4. Collaboratieve financiering: Lenen, investeren, funding… buiten de traditionele financiële instituties zoals via 

crowdfunding, peer-to-peer leningen, alternatieve munten… Het kan gaan om crowdfunding van giften, maar ook 

om crowdfunding van leningen. Er bestaan leningen tussen individuen: zowel commercieel (met interest) als 

solidair (zonder interest). 

Wanneer is collaboratieve economie ook coöperatief? 

Collaboratieve economie en coöperatieve economie zijn géén synoniemen. Dat in de collaboratieve economie 

tussenpersonen worden vermeden, wil niet zeggen dat de gecreëerde waarde gedeeld wordt. Het tegenovergestelde 

gebeurt vaak: de online platformen slorpen de gecreëerde waarde op zonder dat ze zelf investeren in de gebruikte 

goederen. De gebruikers en/of werkers hebben soms geen macht qua governance en krijgen geen winstdeling in de 

economische resultaten. Dan is collaboratieve economie dus het tegenovergestelde van coöperatieve economie, waar 

werknemers en/of gebruikers wel macht hebben in de onderneming, en waar de resultaten gedeeld worden na het 

aanleggen van reserves (Hugues, 2015). 
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Als we beiden vergelijken aan de hand van de drievoudige relatie tussen vennoot en coöperatie, worden de 

gelijkenissen en verschillen zichtbaar: 

1. Het ‘user-benefit’-principe: Coöperaties zijn gericht op dienstverlening, en hebben als doel het tegemoetkomen aan 

noden van vennoten, en het verstrekken van voordelen aan haar vennoten. De focus ligt hier op de economische 

relatie. De coöperatie verstrekt voordelen aan haar gebruikers, die door individuele inspanningen niet of niet in 

dezelfde mate kunnen gerealiseerd worden. ‘User-benefit’ is dus iets anders dan louter financiële winst. De gebruikers 

genieten van de dienstverlening van de coöperatie.  Hier zit de sterkste overeenkomst tussen coöperaties en 

collaboratieve economie. 

2. Het ‘user-owned’-principe: De coöperatie is eigendom van haar gebruikers, die samen voordelen hebben van hun 

lidmaatschap, maar ook de risico’s van de onderneming delen. De gebruikers hebben een aandeel in de 

kapitaalsstructuur. Op het einde van het boekjaar is er soms een vergoeding of dividend voor hun ingebrachte kapitaal, 

en/of een coöperatieve teruggave voor hun transacties met de coöperatie. Dit kan ook in de vorm van een sociale 

return zoals kookcursussen, educatieve uitstappen…  Dit is niet het geval bij vele ondernemingen in de 

collaboratieve economie. 

3. Het ‘user-controlled’-principe: De coöperatie wordt gecontroleerd door haar vennoten. De vennoten bepalen de 

missie, visie en doelen van de coöperatie en oefenen daar democratische controle op uit. Het democratische gehalte 

van een coöperatie hangt af van het actieve engagement van haar vennoten.  Ook dit is niet vaak het geval bij 

ondernemingen in de collaboratieve economie. 

 

 

 

Inspirerende voorbeelden waarbij ‘collaboratieve economie’ tegelijkertijd ook coöperatief is? 

Collectief Goed is tegelijkertijd een multistakeholdercoöperatie en een voorbeeld van collaboratieve consumptie. Het 

doel van deze radicale vernieuwer in de vorm van een coöperatief woonmodel is geschikte, kwalitatieve en betaalbare 

woningen verhuren aan kwetsbare gezinnen. Collectief Goed renoveert woningen op een creatieve, degelijke manier 

en verhuurt ze nadien aan lage prijs. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Dienstenthuis en CAW Antwerpen 

bundelen hiertoe hun krachten. 

Partago is tegelijkertijd een burgercoöperatie en een voorbeeld van collaboratieve consumptie. Partago wil bijdragen 

tot een duurzame samenleving met minder luchtvervuiling, minder lawaai en meer plaats in de stad door het leveren 

van mobiliteitsoplossingen in de vorm van elektrisch autodelen. De coöperanten van Partago krijgen toegang tot 

elektrische wagens tegen een faire prijs. Ze hebben ook inspraak in de coöperatie. 

GOW (Green On Wheels) is tegelijkertijd een multistakeholdercoöperatie en een voorbeeld van collaboratieve 

consumptie. Het gaat om een publiek aardgastankstation in Ieper. Er zijn vele betrokkenen: de stad Ieper, de 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, GreenPointSupplies, Westgas Ieper… Door plaatselijke 

investeerders te zoeken werd een draagvlak gecreëerd, waardoor de kans groter wordt dat een aantal bedrijven, 

overheden en particulieren overschakelen op ‘rijden op aardgas’. De ambitie is om ook op andere plaatsen in (West-

)Vlaanderen aardgastankstations op te richten om zo een bijdrage te leveren tot het uitbouwen van een basisnetwerk. 

Een tweede ambitie betreft de mogelijkheid om op termijn op biogas (groengas) te rijden. 

 

Collaboratieve 
economie, 

die OOK 
coöperatief is 

Collaboratieve 
economie, 

die NIET 
coöperatief is 

http://collectiefgoed.be/over-ons/
http://www.coopburo.be/types-cooperaties/multistakeholdercooperaties
http://www.partago.be/de-cooumlperatie.html
http://www.coopburo.be/types-cooperaties/consumenten2-0-en-burgercooperaties
http://www.greenonwheels.com/home/word-vennoot/
http://www.coopburo.be/types-cooperaties/multistakeholdercooperaties
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Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en 
beleid over coöperatief ondernemen. Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in 

diverse sectoren. Daarnaast biedt Coopburo een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele 
maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. 

 
http://www.coopburo.be/over-coopburo 
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