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Coöperaties,	een	
oud	verhaal	dat	toch	
vernieuwing	brengt

Samen	bereik	je	meer	dan	in	je	eentje.	Die	basisregel	dragen	
coöperaties	van	boeren,	consumenten	en	werknemers	al	
meer	dan	een	eeuw	uit.	Vandaag	brengt	een	financiële	en	
economische	crisis	onze	opvattingen	over	ondernemen	
aan	het	wankelen.	Het	maakt	dat	gevestigde	coöperaties	
de	waarde	van	hun	principes	herontdekken	en	dat	nieuwe	
samenwerkingsverbanden	opduiken,	onder	meer	in	de	zorg.

Jozefien Van Huffel

EEn intErnationaal jaar, EEn kans om tE groEiEn

H et	 drijft	 de	 economie	 voort	 en	 beant-
woordt	 aan	 sociale	 verandering.	 Bo-
vendien	weerstaat	het	de	wereldwijde	

economische	crisis	en	creëert	het	banen	in	
alle	sectoren.	Volgens	de	Verenigde	Naties,	
die	 2012	 uitriepen	 tot	 het	 Internationaal	
Jaar	van	de	Coöperaties,	zijn	dat	de	troeven	
van	 het	 coöperatieve	 ondernemen.	 België	
telt	meer	dan	40.000	coöperaties	en	wereld-
wijd	 zijn	 er	 800	 miljoen	 mensen	 vennoot.	
Dat	is	niets	nieuws,	maar	toch	een	verhaal	
dat	vandaag	aan	belang	wint.

Een	coöperatie	is	een	economische	orga-
nisatie	 die	 eigendom	 is	 van	 haar	 leden	 en	
door	hen	wordt	bestuurd.	Het	eerste	doel	is	
voor	 die	 leden	 bepaal-
de	 voordelen	 te	 reali-
seren.	 „Consumenten	
verenigen	 zich	 bijvoor-
beeld	 in	 een	 coöpera-
tieve	 winkel	 omdat	 ze	
in	 groep	 kwalitatieve	
producten	 tegen	 een	
scherpe	 prijs	 kunnen	
aankopen”,	 zegt	 Caro-
line	Gijselinckx	van	het	
Onderzoeksinstituut	
voor	Arbeid	en	Samenleving	(HIVA)	van	de	
KU	Leuven.

En	 ze	 vervolgt:	 „In	 ondernemerscoöpe-
raties	 leveren	 de	 leden	 dan	 weer	 goederen	
die	ze	produceren	aan	de	coöperatie,	die	ze	
gezamenlijk	verwerkt	of	verkoopt,	of	ze	ko-
pen	gezamenlijk	goederen	of	diensten	aan.	
Bij	 een	 werknemerscoöperatie	 ten	 slotte	
creëren	mensen	gezamenlijk	hun	eigen	te-
werkstelling.	 Ze	 beslissen	 ook	 over	 de	 ar-
beidsvoorwaarden	 en	 de	 organisatie	 van	
het	werk.”	Sommige	coöperaties	combine-
ren	verschillende	types	leden.

In	België	bezit	ieder	lid	van	een	coöpera-
tie	 aandelen.	 Daar	 kun	 je	 niet	 mee	 specu-
leren.	 Maakt	 de	 onderneming	 winst,	 dan	
gaat	 die	 allereerst	 naar	 investeringen.	Ver-

volgens	 krijgen	 leden	 een	 coöperatieve	 te-
ruggave:	hoe	meer	ze	de	coöperatie	gebrui-
ken,	hoe	meer	ze	delen	in	de	winst.	Pas	na-
dien	 wordt	 eventueel	 een	 dividend	 uitge-
keerd,	volgens	het	aantal	aandelen	in	bezit.

Lieve	 Jacobs	 is	 coördinator	 van	 Coopbu-
ro.	Begin	dit	jaar	bracht	Cera,	zelf	een	coö-
peratieve	 investeringsmaatschappij,	 onder	
die	 naam	 haar	 initiatieven	 en	 diensten	 sa-
men	 die	 coöperatief	 ondernemen	 stimu-
leren.	 „Grote	 coöperaties	 leveren	 al	 jaren	
knap	 werk,	 maar	 ze	 praten	 er	 niet	 over”,	
meent	Jacobs.	„Denk	maar	aan	Brugge	Ka-
zen,	 waar	 een	 coöperatie	 van	 meer	 dan	
drieduizend	melkboeren	achter	zit.	Of	aan	

Selexion,	 waarin	 hon-
derden	zelfstandige	on-
dernemers	in	elektroni-
ca	 verenigd	 zijn.	 Vraag	
je	 hen	 om	 te	 vertellen	
over	 hun	 prachtige	 co-
operatieve	verhaal,	dan	
kijken	 ze	 raar	 op.	 Ze	
doen	het	al	zo	lang,	dat	
ze	 het	 als	 de	 norm	 be-
schouwen.	 Maar	 toch	
herontdekken	 ook	 zij	

tegenwoordig	hun	troeven.”
„Enerzijds	 keren	 bestaande	 coöperaties	

terug	naar	hun	identiteit,	anderzijds	schie-
ten	 nieuwe	 initiatieven	 als	 paddenstoelen	
uit	 de	 grond”,	 bevestigt	 Gijselinckx.	 „De	
crisis	in	de	financiële	wereld	heeft	daar	ze-
ker	iets	mee	te	maken.	Coöperaties	worden	
immers	altijd	uit	nood	geboren.	Uit	behoef-
ten	van	mensen,	of	omdat	bestaande	syste-
men	 falen	 en	 mensen	 op	 zoek	 gaan	 naar	
een	andere	richting.	Ook	de	overheid	speelt	
trouwens	een	rol.	Die	stelt	vast	dat	er	grote	
maatschappelijke	noden	zijn,	maar	slechts	
beperkte	budgetten.	Daarom	steunt	ze	ini-
tiatieven	van	de	basis.”

Ook	 meer	 dan	 anderhalve	 eeuw	 geleden	
ontstonden	coöperaties	uit	nood.	„Een	van	

de	 eerste	 was	 een	 winkel	 die	 in	 1844	 werd	
opgericht	door	wevers	in	Rochdale,	vlakbij	
Manchester	 in	 Groot-Brittannië”,	 vertelt	
Gijselinckx.	 „De	 directeur	 van	 de	 fabriek	
had	 daar	 een	 winkel	 en	 een	 café,	 zodat	 de	
arbeiders	 het	 weinige	 dat	 ze	 verdienden	
ook	 nog	 eens	 bij	 hem	 uitgaven.	 De	 wevers	
beslisten	 een	 eigen	 winkel	 op	 te	 richten,	
waar	 eerlijke	 producten	 tegen	 een	 eerlijke	
prijs	werden	verhandeld.	De	leden	deelden	
in	de	winst	als	ze	kwamen	kopen.”

De	 voorbije	 decennia	 ontdekken	 nieu-
we	 sectoren	 het	 coöperatief	 ondernemen.	
Een	voorbeeld	is	de	hernieuwbare	energie.	
Een	 groot	 deel	 van	 de	 windmolens	 in	 Bel-
gië	 werd	 gebouwd	 met	 coöperatief	 kapi-
taal.	„Daarnaast	 groeit	 het	 coöperatief	 on-
dernemen	 vooral	 in	 sectoren	 die	 voorheen	
minder	 commercieel	 waren	 gericht”,	 zegt	
Lieve	 Jacobs.	 „Cultuur,	 zorg	 en	 social profit	
bijvoorbeeld.	 Organisaties	 stellen	 vast	 dat	
ze	als	vzw	niet	ten	volle	kunnen	meedraai-
en	 op	 de	 markt.	 Een	 coöperatie	 is	 dan	 een	
goede	tussenweg.	Neem	nu	Inclusie	Invest.	
Die	coöperatie	verzamelt	geld	om	dat	te	in-
vesteren	 in	 huisvesting	 voor	 mensen	 met	
een	beperking.”

„Ziekenhuizen	 doen	 almaaar	 vaker	 aan	
samenaankoop.	 Er	 is	 onderzoek	 naar	 co-
operatieve	 thuiszorg	 en	 kinderopvang”,	
somt	 Caroline	 Gijselinckx	 op.	 „In	 Brussel	
ontwikkelt	het	Bilobahuis	een	concept	om	
huisvesting	en	zorg	te	bieden	aan	de	oude-
re	allochtonen	in	de	wijk.	Al	is	de	coöpera-
tie	nog	lang	niet	het	standaardmodel	in	de	
zorg,	er	komt	wel	een	dynamiek	op	gang.”

In	 Limburg	 doet	 PCBO,	 een	 koepel	 van	
zelfstandige	 initiatieven	 voor	 kinderop-
vang,	 onderzoek	 naar	 de	 mogelijkheden	
van	 coöperatief	 ondernemen	 in	 de	 sector.	
„De	 overheid	 stimuleert	 zelfstandige	 ini-
tiatieven,	 maar	 tegelijk	 zijn	 de	 kwaliteits-
eisen	 erg	 hoog”,	 legt	 Thomas	 Peeters	 uit.	
„Het	 is	 moeilijk	 om	 kinderopvang	 econo-

misch	 leefbaar	 te	 maken.	 Daarom	 zoeken	
we	nieuwe	manieren	van	ondernemen.”

Een	 bestaand	 initiatief	 in	 Tessenderlo	
ging	met	PCBO	in	zee	om	te	kijken	wat	de	
verschillende	partijen	die	belangen	hebben	
in	kinderopvang,	meer	kunnen	betekenen.	
Peeters:	„Ouders	zouden	enerzijds	zelf	een	
‘pedagogische’	rol	kunnen	spelen	bij	de	op-
vang.	 Anderzijds	 kunnen	 ze	 aandeelhou-
der	 zijn.	 Bedrijven	 die	 lid	 zijn,	 zouden	 in	
ruil	 voor	 voordelige	 diensten	 en	 goederen	
voorrang	 kunnen	 krijgen	 voor	 hun	 werk-
nemers.”	 Daarnaast	 bekijkt	 PCBO	 ook	 de	
mogelijkheid	 van	 een	 ondernemerscoöpe-
ratie,	 waarbij	 de	 leden	 samen	 de	 aankoop	
van	 goederen	 zoals	 luiers	 en	 voeding,	 en	
diensten	zoals	vorming	organiseren.

Kan	 het	 Internationaal	 Jaar	 van	 de	 Co-
operaties	 een	 stimulans	 betekenen?	 Deze	
week	brengt	Cera	de	coöperatieve	sector	al-
vast	samen	met	een	academische	zitting	en	
een	 symposium,	 om	 elkaar	 te	 ontmoeten,	
van	elkaar	te	leren	en	te	discussiëren.

„Het	klimaat	in	België	is	gunstig”,	meent	
Gijselinckx.	 „Er	 is	 een	 gedegen	 wettelijke	
basis.	 Coöperaties	 die	 bepaalde	 principes	
naleven,	krijgen	een	erkenning	van	de	Na-
tionale	 Raad	 voor	 de	 Coöperatie.	 Er	 zijn	
ook	 stevige	 voorbeelden	 om	 inspiratie	 uit	
te	putten.	De	organisatie	van	de	sector	kan	
evenwel	 beter.	 Kennis	 uitwisselen,	 van	 el-
kaar	leren	–	pas	de	jongste	jaren	neemt	het	
schoorvoetend	toe.	De	sector	van	de	wind-
energie	doet	het	bijvoorbeeld	wel.	2012	zou	
het	jaar	moeten	zijn	waarin	het	coöperatie-
ve	netwerk	verder	vorm	krijgt.”

Vijf	van	deze	windmolens	langs	de	E314	kwamen	er	dankzij	de	bijna	vierduizend	Limburgers	die	lid	zijn	van	Limburg	wind.		©	Aspiravi

„Cultuur, zorg, social profit. 
Vooral sectoren die tot nu 
toe minder commercieel 
gericht waren, ontdekken 
coöperatief ondernemen”

DE Droom om Voor Elkaar tE zorgEn

s tel	 dat	 je	 de	 huizen	 in	 een	 woonwijk	
vanuit	de	lucht	zou	bekijken.	„In	elke	
tuin	 zou	 je	 een	 trampoline	 of	 zand-

bak	zien.	En	dat	is	absurd”,	stelt	Vanya	Ver-
schoore	 van	 het	 coöperatief	 woonproject	
De	Bazuin.	„Kinderen	willen	samen	spelen.	
Ze	 zoeken	 elkaar	 op	 en	 springen	 op	 één	
trampoline.”	„We	zien	onze	privacy	als	een	
rijkdom,”	vult	Kristin	Leroy	aan,	„maar	ei-
genlijk	is	onze	rijkdom	de	gemeenschap.”

Het	plan	voor	De	Bazuin	ontstond	bij	De	
Stap,	 een	 pastoraal	 initiatief	 in	 Aalbeke.	
Gezinnen	 van	 meerdere	 christelijke	 strek-
kingen	 deelden	 er	 de	 wens	 om	 voor	 ande-
ren	te	zorgen.	„Alles	gaat	vlug	in	de	samen-

leving.	 Te	 vlug	 om	 noden	 van	 anderen	 te	
zien.	Maar	als	je	de	tijd	neemt,	merk	je	dat	
die	niet	ver	weg	zijn”,	zegt	Verschoore.	Le-
roy:	„Zo	veel	mensen	hebben	nood	aan	an-
deren,	omdat	ze	eenzaam	zijn	of	het	finan-
cieel	moeilijk	hebben.	Als	christenen	willen	
we	graag	echt	plaats	voor	hen	maken.”

De	gezinnen	geloven	dat	ze	beter	voor	el-
kaar	 en	 voor	 anderen	 kunnen	 zorgen,	 als	
ze	 samen	 zouden	 wonen.	 Die	 droom	 bleef	
jaren	 sluimeren,	 maar	 vorig	 jaar	 lanceer-
de	 de	 Vlaamse	 Overheid	 een	 subsidie	 voor	
vernieuwende	 coöperatieve	 projecten.	 Het	
dossier	 van	 De	 Bazuin	 werd	 goedgekeurd	
en	Verschoore	en	Leroy	zijn	nu	een	jaar	lang	
in	dienst	van	De	Bazuin	
om	 alle	 aspecten	 van	
een	 coöperatief	 woon-
project	te	onderzoeken.	

„In	 België	 is	 dat	 pio-
nierswerk.	 In	 Berlijn	 is	
tien	procent	van	de	wo-
ningen	 coöperatief	 be-
zit,	maar	hier	kun	je	bij-
voorbeeld	 geen	 lening	
afsluiten	 voor	 aande-
len	 in	 een	 wooncoöpe-
ratie”,	zegt	Verschoore.	„Het	doel	is	dat	wij	
een	blauwdruk	maken,	waar	andere	projec-
ten	mee	aan	de	slag	kunnen.	We	hopen	de	
microbe	te	verspreiden,	al	is	het	naar	buren	
die	muren	tussen	hun	tuinen	afbreken.”

Vijf	 gezinnen	 uit	 de	 groep	 belangstel-
lenden	 denken	 en	 onderzoeken	 intensief	
mee.	Ze	bezochten	al	andere	initiatieven	en	
werken	aan	de	visie	van	De	Bazuin.	„Een	lo-
catie	hebben	we	nog	niet.	De	concrete	uit-
werking	hangt	natuurlijk	daarvan	af”,	legt	
Verschoore	 uit.	 „Een	 aantal	 gezinnen	 zou	
vast	 in	 De	 Bazuin	 wonen,	 andere	 mensen	
zouden	 er	 tijdelijk	 terechtkunnen.	 Naast	
privéwoningen	 zouden	 we	 graag	 een	 ge-
meenschappelijk	 huis	 bouwen.	 Met	 een	
eetruimte,	 speelkamer,	 een	 gemeenschap-

pelijke	kantoorruimte	voor	wie	thuis	werkt	
en	eventueel	zelfs	kinderopvang.”

Bij	de	meeste	gezamenlijke	woonprojec-
ten	 betaalt	 ieder	 gezin	 zijn	 huis.	„Mensen	
met	 minder	 middelen	 kunnen	 dan	 onmo-
gelijk	deelnemen”,	zegt	Verschoore.	„In	re-
ligieuze	 gemeenschappen	 legt	 iedereen	
dan	weer	zijn	loon	samen.	Wij	zijn	op	zoek	
naar	wat	daar	tussenin	ligt.”	De	Bazuin	zou	
bijvoorbeeld	de	grond	coöperatief	kunnen	
aankopen,	maar	de	vaste	gezinnen	hun	ei-
gen	huis	laten	betalen.

De	Bazuin	zoekt	nog	andere	gezinnen	die	
een	stuk	van	hun	leven	aan	het	project	wil-
len	geven.	„We	willen	niet	enkel	samenwo-

nen	 om	 onszelf	 te	 ver-
beteren”,	 vervolgt	 Ver-
schoore.	 „We	 hebben	
in	het	Westen	al	zoveel.	
Als	 we	 het	 met	 minder	
doen,	 kunnen	 we	 tijd	
en	 geld	 aan	 anderen	
besteden.	 In	 de	 Bijbel	
lezen	 we	 over	 het	 con-
cept	 van	 het	 Jubeljaar.	
Elke	 vijftig	 jaar	 wer-
den	 grond	 en	 bezittin-

gen	herverdeeld.	Zo	ver	gaan	wij	niet,	maar	
het	inspireert	wel.”	Leroy:	„Je	bent	als	mens	
niet	geslaagd	als	je	een	mooi	huis	hebt.	Wel	
als	je	almaar	meer	op	God	gaat	lijken.”

Terwijl	 Verschoore	 vooral	 de	 juridische,	
financiële	en	administratieve	aspecten	van	
coöperatief	 wonen	 onderzoekt,	 houdt	 Le-
roy	zich	bezig	met	het	groeien	in	gemeen-
schap.	 „Samen	 delen,	 doet	 je	 ontdekken	
wie	je	zelf	bent.	Dat	is	het	leuke	aan	een	ge-
meenschap,	maar	het	is	soms	ook	moeilijk.	
Daarom	deden	we	al	een	persoonlijkheids-
test	en	gingen	we	samen	op	weekend.”

Voor meer info kijkt u op www.debazuin.be of 
richt u zich tot De Bazuin, De Knok 17, 8560 
Gullegem.

„Door met onze gezinnen 
en met kwetsbare mensen 
samen te wonen, willen we 
een beetje meer als Chris-
tus in het leven staan”

De	gezinnen	van	De	Bazuin	onderzoeken	op	allerlei	manieren	hoe	hun	plan	te		
verwezenlijken.	Ze	gaan	onder	meer	op	bezoek	bij	andere	initiatieven.		©	De	Bazuin

grootouDEr En klEinkinD 
inVEstErEn in winD

V ier	keer	werd	vorig	jaar	een	nieuwe	lo-
catie	 gezocht	 voor	 de	 allereerste	 alge-
mene	vergadering	van	de	coöperatieve	

vennootschap	 Limburg	 wind.	 Telkens	 een	
grotere.	 „Als	 je	 mensen	 uitnodigt,	 weet	 je	
nooit	 hoeveel	 er	 komen”,	 zegt	 bestuurder	
Dirk	 Dalle.	 „Het	 bleken	 er	 meer	 dan	 drie-
honderd	 te	 zijn.	 Ook	 de	 sfeer	 was	 goed.	 Je	
brengt	 mensen	 samen	 met	 dezelfde	 doel-
stellingen.	Een	algemene	vergadering	is	een	
van	de	mooiste	momenten	van	het	jaar.”

Limburg	wind	werd	opgericht	in	mei	2010.	
Het	werft	coöperatief	kapitaal	en	investeert	
dat	 in	 hernieuwbare	 energie,	 allereerst	 in	
windmolenparken.	 Aspiravi	 en	 Limburg	
Wind(t)	 voeren	 de	 pro-
jecten	 uit.	 Onder	 meer	
windturbines	 langs	 de	
E314,	 bij	 Halen	 en	 Diest	
en	 aan	 de	 Willemsvaart	
in	 Maaseik	 kwamen	 tot	
stand.	 Samen	 leveren	
die	 turbines	 energie	 om	
tienduizend	gezinnen	te	
bevoorraden.

Dirk	 Dalle	 is	 ook	 bestuurder	 bij	 Hef-
boom.	 Die	 coöperatieve	 vennootschap	
steunt	 andere	 coöperaties,	 zoals	 Limburg	
wind,	 met	 kapitaal,	 advies	 en	 dienstverle-
ning.	„In	de	zomer	van	2011	stelden	we	het	
kapitaal	 van	 Limburg	 wind	 voor	 het	 eerst	
open.	 Mensen	 belden	 massaal	 voor	 inlich-
tingen”,	vertelt	Dalle.	„Op	een	ochtend	von-
den	we	meer	dan	tweehonderd	boodschap-
pen	op	het	antwoordapparaat.”

Intussen	telt	Limburg	wind	bijna	vierdui-
zend	 coöperanten.	„Een	 coöperatie	 brengt	
dynamiek	 voort.	 Vooral	 in	 de	 gemeenten	
bij	de	projecten	is	de	betrokkenheid	groot”,	
zegt	 Dalle.	„Hele	 families	 investeren.	 Nie-
mand	 mag	 meer	 dan	 2.500	 euro	 bijdra-
gen,	maar	sommigen	willen	duidelijk	meer	
doen.	Grootouders	kopen	dan	bijvoorbeeld	
aandelen	voor	kleinkinderen.”

Op	 de	 algemene	 vergadering	 keuren	
de	 aandeelhouders	 de	 rekeningen	 goed	
en	 spreekt	 zich	 uit	 over	 de	 toekomst.	 Dal-
le:	 „Beslissingen	 over	 de	 dagelijkse	 wer-
king	neemt	de	raad	van	bestuur,	maar	ook	
daarin	heeft	 iedere	aandeelhouder	zijn	in-

breng.	Vorig	jaar	waren	
er	 drie	 plaatsen	 vrij	 in	
het	bestuur.	Vijftien	co-
operanten	 stelden	 zich	
kandidaat	 en	 op	 de	 al-
gemene	 vergadering	
stemden	 de	 aandeel-
houders.”

Op	 de	 vergadering	
komt	 er	 een	 spreker.	

„De	evolutie	in	de	harten	van	de	mensen	is	
gebeurd.	Ze	zijn	gevoelig	voor	hernieuwba-
re	energie	en	blij	erbij	te	horen”,	meent	Dal-
le.	„Hun	kennis	kan	echter	nog	groeien.	Dit	
jaar	krijgen	de	coöperanten	tips	over	wat	ze	
in	hun	eigen	leven	kunnen	doen.	Een	coö-
peratie	creëert	aldus	kansen	om	mensen	ge-
voelig	te	maken.	Ook	dat	is	haar	kracht.”

Info via 011 353 868 of www.limburgwind.be.

„De algemene vergadering 
met de aandeelhouders  
is een van de mooiste  
momenten van het jaar”


