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Coöperaties: wat kunnen  
lokale besturen ermee?

HANNES HOLLEBECQ

‘Een coöperatie, is dat een échte onderneming? Wat moet ik daarmee als gemeentebestuur?’  
Wat is coöperatief ondernemen precies en wat is het belang ervan voor de lokale economie en het beleid? 

Voor TerZake formuleert Hannes Hollebecq een antwoord op deze vragen.

Hannes Hollebecq werkt als adviseur voor Coopburo, een dienstverlener rond coöperatief ondernemen

Toen het plaatselijke CM-gebouw 
in Hooglede verkocht dreigde te 
worden, kwam dat hard aan in het 

dorp. In dat ontmoetingscentrum verga-
derden namelijk heel wat verenigingen. 
Particulieren huurden het op hun beurt 
als feestzaal. Het duurde daarom niet 
lang vooraleer inwoners zich verzamel-
den in een dorpscoöperatie. Op nog geen 
drie maanden tijd vergaarde de kersver-
se coöperatie het nodige kapitaal, enkele 
honderdduizenden euro’s, om de zaal 
over te kopen. ‘CentruM’ cvba-so was 
geboren. Hun inkomsten? Verhuur aan 
de vennoten (= verenigingen en dorps-
bewoners), en aan een niet-vennoot: een 
lokale ondernemer die een deel van het 
gebouw huurt, wat uiteraard zorgt voor 
vaste inkomsten.

Door de vergrijzing krijgen thuisver-
pleegkundigen het steeds drukker. Die 
toenemende werkdruk, samen met het 

realiseren van verschillende schaalvoor-
delen, was voor een aantal onder hen een 
belangrijke motivatie om de werkersco-
operatie Thuisverpleging Meerdael cvba 
op te richten. En hoewel dit initiatief een 
aantal groeipijnen met zich meebracht, 
is de meerwaarde van deze coöperatie 
al duidelijk gebleken. Als je de werkdruk 
kan verdelen, blijft je work-life balance 
beter in evenwicht. Door rond de kerkto-
ren te werken, blijft het aantal gereden 
kilometers binnen de perken. Samen-
werken maakt het bovendien mogelijk 
om verschillende specialismen aan te 
bieden. Dat deed het aantal patiënten 
stijgen en de coöperatie kreeg er ook 
heel wat spontane sollicitaties van ver-
pleegkundigen bij.

Wat bindt deze twee inspirerende ver-
halen ondanks de grote verschillen? Het 
zijn allebei coöperaties.

BIJ EEN COÖPERATIE 
GAAT HET OM ‘DOEL-
MAXIMALISATIE’ IN 
PLAATS VAN ‘WINST-
MAXIMALISATIE’.
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Een volwaardig, specifiek en 
uniek ondernemingsmodel
Maar wat is een coöperatie? Geen ge-
makkelijke vraag om te beantwoorden. 
Het antwoord verschilt volgens de pet 
die men op heeft. Een jurist zou zeggen: 
‘de coöperatieve vennootschap is …’. 
Maar is het dat? Een juridische vorm om 
een vennootschap te structureren? Niet 
voor Coopburo. Het is veel meer dan een 
juridische vennootschapsvorm, en wel 
een specifiek en uniek ondernemings-

model. We spreken over een coöperatie 
of coöperatieve onderneming.

De Internationale Coöperatieve Alliantie 
(ICA) definieert een coöperatie als “een 
autonome organisatie van personen die 
zich vrijwillig verenigen om hun gemeen-
schappelijke economische, sociale en 
culturele behoeften en ambities te behar-
tigen door middel van een onderneming 
waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze 
democratisch controleren”.

Wat is hier zo specifiek aan? Coöperaties 
zijn ‘missie-gedreven ondernemingen’. 
En wat is hun missie? Het vervullen van 
de gemeenschappelijke behoefte(n) van 
hun vennoten. Dit kunnen heel diverse 
behoeften zijn:

• Burgers/consumenten vinden een 
bepaald goed of dienst niet in de 
markt, of denken dat het goedkoper 
of kwaliteitsvoller kan.

• Mensen willen (samen) werken/on-
dernemen.

• Ondernemingen (zelfstandige onder-
nemers, kmo’s, organisaties) zien in 
dat het beter is samen te werken 
rond een of meerdere aspecten van 
hun bedrijfsvoering.

• …

Door het heft in eigen handen te nemen 
en samen te ondernemen realiseren 
ze hun doel. Alleen zou dit niet of veel 
slechter lukken.

De toenemende werkdruk was voor deze thuisverplegers een belangrijke motivatie om werkerscoöperatie Thuisverpleging Meerdael op te richten.

HET IS BELANGRIJK OM DE VOORDELEN EN 
KANSEN VAN DIT MODEL BEKEND TE MAKEN 
BIJ DE LOKALE GEMEENSCHAP.

© Stef Gilissen
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Doelmaximalisatie
Een van de grote verschillen tussen een 
coöperatie en een andere onderneming 
is het feit dat coöperaties een specifiek 
doel hebben: een zo goed mogelijke 
dienstverlening opzetten voor hun ven-
noten in functie van de gemeenschap-
pelijke behoeften. Een coöperatie wil 
waarde creëren voor haar vennoten: de 
gebruikers1.

Het is niet de bedoeling om op het ni-
veau van de coöperatie zo veel mogelijk 
bedrijfswinst te maken in functie van 
een maximale vergoeding van het kapi-
taal. Waarom niet? Omdat die aandeel-
houders net de gebruikers zijn van die 
dienstverlening. Dit is de reden waarom 
het bij een coöperatie gaat over ‘doel-
maximalisatie’ in plaats van winstmaxi-
malisatie. Uiteraard maakt ook een co-
operatie best winst: verlies maken is lo-
gischerwijs niet duurzaam. Bovendien is 
het goed om je solvabiliteit te versterken. 
Of een spaarpotje op te bouwen voor toe-
komstige investeringen om zo een nog 
betere dienstverlening te kunnen opzet-
ten voor haar vennoten.

Deze doelmaximalisatie, het missie-
gedreven ondernemen, wordt mogelijk 
door de ‘drievoudige relatie van de ven-
noot’ met haar coöperatieve onderne-
ming:
• Transactierelatie: de vennoten ge-

bruiken de dienstverlening van de 
coöperatie. Dat kan als klant, leve-
rancier of werk(nem)er, … zijn. Deze 
‘transactierelatie’ staat centraal, 
want dit is de bestaansreden van de 
coöperatie. Het is op basis van de 
behoefte dat men in- en uittreedt als 
vennoot.

• Eigenaarsrelatie: de vennoten in-
vesteren risicokapitaal zodat de on-
derneming de dienstverlening kan 
opzetten. Ze zijn dus samen eige-
naar.

• Zeggenschapsrelatie: de vennoten 
controleren en (sommigen) besturen 
de coöperatie democratisch. Reali-
seert deze onderneming nog steeds 
ons doel?

Het is de combinatie van deze drie re-
laties die resulteert in een aparte dy-
namiek en uniek ondernemingsmodel: 
gebruiker = eigenaar = ‘controleur’ of 
‘user-benefit, user-owner, user-con-
trol’. ‘It meets your needs, because it is 

owned by you’ (ICA). De 7 ICA-principes 
zijn een logisch gevolg van dit onderne-
mingsmodel en moeten gebruikt worden 
als een kompas in de bedrijfsvoering.

Types coöperaties
Er zijn heel diverse types van coöperatie-
ve ondernemingen. Zij verschillen onder 
meer volgens sector, activiteit, grootte 
(van 3 tot 400.000 vennoten) en de be-
hoeften van deze vennoten. Die behoef-
ten kunnen zuiver onderling en/of ook 
maatschappelijk en zelfs altruïstisch 
zijn. Uit deze opdeling komt ook dikwijls 
de keuze over de modaliteit ‘vennoot-
schap met sociaal oogmerk’ voort (Ja-
cobs, 2016).

Coopburo deelt coöperaties in op basis 
van wie er vennoot is. Zo komen we tot 
vier grote groepen van coöperaties.

1. Werkerscoöperaties
Een werkerscoöperatie is van en voor 
‘werkers’. Het zijn mensen die samen 
werken en ondernemen binnen hun ge-
meenschappelijke onderneming, waar 
zij dus ook de aandeelhouder van zijn. 
De redenen kunnen divers zijn: zelfstan-
digen die inzien dat ze beter kunnen sa-
menwerken, de kracht van mede-eige-

EEN COÖPERATIE OPRICHTEN ‘IN DE PLAATS 
VAN EEN ANDER’ HEEFT GEEN ZIN, ALS 
GEMEENTE MOET JE ER MINSTENS ZELF EEN 
BELANG BIJ HEBBEN.

(1) ‘Gebruikers’ betekent hier veel meer dan consumenten of eindgebruiker. Afhankelijk van het doel van de coöperatie kunnen dit ook werkers, leveranciers 
of klanten zijn. Dit valt dus samen met het type coöperatie. Zie verder.
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naarschap door de medewerkers. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid 
van bedrijfsoverdracht van een kmo 
aan de medewerkers. Arbeidsrechte-
lijk kunnen de vennoten-medewerkers 
zowel werknemers als zelfstandigen 
zijn. Thuisverpleging Meerdael (zie inlei-
ding), maar ook Houtcreaties (creatieve 
en duurzame schrijnwerkers) zijn hier 
voorbeelden van.

2. Ondernemingencoöperaties
Een ondernemingencoöperatie is van en 
voor zelfstandige ondernemers, bedrij-
ven of organisaties. Zij verenigen zich 
om een of meerdere activiteiten van hun 
waardeketen/bedrijfsvoering samen te 
doen. Zoals bijvoorbeeld samen aanko-
pen van goederen en diensten, samen 
vermarkten, delen van activa zoals ge-
bouwen, machines of IT, gedeelde mar-
keting, R&D of HRM. Aangezien men 
hier samenwerkt rond slechts een of en-
kele activiteiten, kan men als individuele 
onderneming de zelfstandige identiteit 
behouden. Voorbeelden hiervan zijn To-
mabel (groente- en fruittelers), Febelco 
(apothekers) en Group Meno (hande-
laars bouwmateriaal).

3. Consumenten(2.0)- en burgercoöpe-
raties
Een consumentencoöperatie is een on-
derneming die eigendom is van de klan-
ten. Het is wellicht het oudste type van 
een coöperatie en werd vaak opgericht 
om de prijs van het product/de dienst te 
verlagen en/of de kwaliteit ervan te ver-
hogen. Sinds enkele decennia verenigen 
burgers zich ook in een coöperatie om 
een nieuw product of dienst op de markt 
te zetten. Consumenten worden dan 
vaak zelf producenten. Daarom spreken 
we veeleer over ‘prosumenten’ of consu-
menten 2.0. Een gekend voorbeeld zijn 
de energiecoöperaties. Inclusie Invest 
cvba-so is een coöperatie die aange-
paste woonvormen creëert voor mensen 
met een beperking. Ze bouwen de wo-
ningen dicht bij het bestaande, sociale 
en familiale netwerk aan een betaalbare 
huurprijs.

3.1. Dorps- en buurtcoöperaties
Een dorps- of buurtcoöperatie is van en 
voor het dorp/de buurt. Meestal is het 
ook een burgercoöperatie, al kan het ze-
ker ook een multistakeholdercoöperatie 
zijn (zie verder). De geografische afba-
kening maakt hier het verschil: de inwo-

ners verenigen zich in een coöperatie om 
in te spelen op een lokale behoefte, die 
heel divers kan zijn. Denk aan een lokale 
energievoorziening zoals Malempré: ‘la 
chaleur d’y vivre’ – een inspirerend voor-
beeld rond een lokaal warmtenet. Maar 
ook een ontmoetingsruimte zoals in 
Hooglede is een voorbeeld (zie inleiding).

4. Multistakeholdercoöperaties
In een multistakeholdercoöperatie ver-
enigen zich verschillende belangheb-
benden in één onderneming: van le-
veranciers, werkers en klanten tot de 
overheid. Hiervan bestaan (nog) niet veel 
voorbeelden. Geen evident model uiter-
aard, want je haalt allerlei conflicten die 
normaal extern – ‘op de markt’ – worden 
beslecht in de onderneming. Denk maar 
aan een discussie over de prijszetting 
tussen leveranciers en consumenten. 
Maar om diezelfde reden kan het model 
ook net enorm waardevol zijn.

Zo is Het Hinkelspel een coöperatieve 
kaasmakerij in eigendom van de wer-
kers (kaasmakers), de leveranciers (bio-
melkboeren) en de consumenten. Green 
On Wheels is er ook een2.

HET IS DE COMBINATIE VAN DE RELATIE 
GEBRUIKER – EIGENAAR - CONTROLEUR DIE 
RESULTEERT IN EEN APARTE DYNAMIEK EN 
UNIEK ONDERNEMINGSMODEL.

(2) In het maartnummer van TerZake Magazine gaan we hier via een vervolgartikel verder op in.
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Moeten lokale besturen een 
lans breken voor coöperaties?
Geloven lokale besturen in de meer-
waarde van dit model? Coopburo alvast 
wel, voor de verschillende types coöpe-
raties:
• Werkerscoöperatie: als de mede-

werkers ook eigenaar zijn van hun 
onderneming, zullen zij er zich meer 
verantwoordelijk voor voelen, het is 
immers hun onderneming. De lange 
termijn is voor hen belangrijk. Het 
kan bijvoorbeeld ook een antwoord 
zijn bij het opvolgingsprobleem van 
‘vergrijzende kmo-bazen’, wat zeker 
een uitdaging is voor lokale bestu-
ren. Het zijn verankerde onderne-

mingen die voor lokale welvaart zor-
gen, ook op de lange termijn. En er 
is een grote kans dat deze mensen 
groot belang hechten aan een goede 
relatie met de lokale gemeenschap.

• Ondernemingencoöperatie: zelfstan-
dige ondernemingen en organisaties 
kunnen zich wapenen tegen grote 
spelers en tegelijk hun zelfstandige 
en lokale identiteit bewaren. Dat is 
belangrijk voor de lokale welvaart en 
tewerkstelling, maar zeker ook voor 
de toegankelijkheid van goederen en 
diensten.

• Consumenten(2.0)- en burgercoö-
peratie, inclusief buurt- en dorps-
coöperaties: deze types coöperaties 

kunnen een antwoord bieden op 
zowel diverse maatschappelijke en 
economische uitdagingen als noden:
o Een terugtredende overheid
o Een dalende toegankelijkheid, 

kwaliteit en betaalbaarheid van 
goederen en diensten

Ze bieden tegelijk positieve kansen en 
opportuniteiten zoals:

o Decentralisering van productie, 
vraag en aanbod

o Zelfregie: ‘participatiemaat-
schappij’ – ‘doe-democratie’

Denk bijvoorbeeld aan een lokale ener-
gievoorziening, een ontmoetingsruimte, 
een winkel en zorgbehoeften, …

Deze lokale energievoorziening is een inspirerend voorbeeld van een dorpscoöperatie rond een lokaal warmtenet.
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Welke rol kunnen lokale  
besturen spelen?
In eerste instantie lijkt het ons belangrijk 
om de voordelen en de kansen van dit 
model bekend te maken bij de lokale ge-
meenschap. Meer bepaald bij (starten-
de) ondernemers, zowel georganiseerd 
in vennootschappen als in verenigingen3. 
Dit kan bijvoorbeeld via ondernemers-
loketten, ondernemersorganisaties, ad-
viesraden of overlegorganen. Maar ook 
bij burgers, bijvoorbeeld via adviesraden. 
Hierbij kan Coopburo helpen.

Kan een gemeente zelf toetre-
den tot een coöperatie of er een 
oprichten?
Eerdere adviesopdrachten van Coopburo 
wijzen uit dat het ontzettend belangrijk 
is dat er een gemeenschappelijke nood/

uitdaging is. Als mensen of ondernemers 
die niet voelen en ervaren, is de kans op 
succes heel klein. Zowel de transactie- 
als de zeggenschapsrelatie zal verwa-
teren: de betrokkenheid, gedragenheid 
en verantwoordelijkheid is onvoldoende 
of zelfs niet aanwezig. Het coöperatieve 

model moet sterk uitgebouwd zijn. Om 
dan nog te zwijgen over andere moeilijk-
heden van het samenwerken. Een coö-
peratie oprichten ‘in de plaats van een 
ander’ heeft volgens ons dan ook geen 
zin, als gemeente moet je er minstens 
zelf een belang bij hebben4.
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Coopburo
Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, informeert, inspireert en 
adviseert mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Coop-
buro begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse 
sectoren. Daarnaast biedt Coopburo een uitgebreid vormingsaanbod aan en 
verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmo-
gelijkheden voor coöperatief ondernemen. 
www.coopburo.be

(3) Denk hierbij vooral aan de sectoren zorg en welzijn, en sociale economie.

(4) In het volgende nummer gaan we dieper in op voorbeelden uit de praktijk, waar steden en gemeenten participeren in coöperaties, vooral in de sector van 

hernieuwbare energie.


