
                                                                                                                   
 

De coöperaties die we leren kennen: 
 
 Coöperaties Helpgewoon en Schoongewoon, werkerscoöperaties  

Helpgewoon is onderdeel van een netwerk van werkerscoöperaties, waarin mensen kleinschalig 
werken, met passie hun vak uitoefenen, eigen regie hebben, in hun kracht staan en met volle aandacht 
te werk gaan. Schoongewoon is een schoonmaakbedrijf, waar de schoonmakers het voor het zeggen 
hebben en die de opbrengsten eerlijk en in overleg verdelen. Het is een organisatie zonder 
management waarin alle werknemers beslissingsrecht hebben: gelijkheid, rechtvaardigheid en een 
eerlijke winstverdeling. 
We krijgen er inspiratie over: 

- de verdienmodellen in de zorg 
- het anders organiseren van uitvoerend werk  
- het geven van autonomie aan laaggeschoolden 
- het organiseren van een werkerscoöperatie 

Meer info? https://www.youtube.com/watch?v=wS_rHNCT76U, 
https://cleantotaal.nl/artikelen/werknemerscooperatie-schoongewoon-vernieuwing-in-denken/ en 
www.schoongewoon.com. 
 
 Coöperatie ZorgRondom Zuidoost Utrecht, ondernemingencoöperatie 

ZorgRondom is een pril multidisciplinair samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een 
afgebakende regio. De beide oprichters willen dit model patenteren en verder uitrollen over andere 
regio’s in Nederland. 
We krijgen er inspiratie over: 

- het samenwerken rond bepaalde topics zonder de autonomie en identiteit te verliezen 
- het samenwerken met collega’s uit dezelfde en uit andere disciplines vanuit dezelfde missie 

en visie 
- het vermarkten van je pionierservaring en opzetten van coöperaties ’van bovenaf’ 
- het organiseren van een ondernemingencoöperatie 

Meer info? http://wijksnieuws.nl/lokaal/unieke-samenwerking-van-lokale-zorgaanbieders-door-
oprichting-van-co%C3%B6peratie-zorgrondom en http://www.zorgrondom.com/. 
 
 Coöperatie Zorg & Co, ondernemingencoöperatie 

Zorg & Co is een samenwerkingsverband van zelfstandige zorgverleners, die liever niet alleen willen 
ondernemen. Zorg & Co ondersteunt hen op diverse vlakken (opleiding, administratie, vervanging en 
verzekering bij ziekte, innen van facturen, … ). Zo kan de zelfstandige zorgverlener zich volledig 
focussen op de essentie van zijn activiteit. Vanuit de coöperatieve gedachte ‘samen sta je sterker’ stelt 
Zorg & Co zich als doel bij veranderingen in de sector oplossingen te vinden om voor al haar leden de 
omzet en opdrachten in de zorg te behouden of te creëren. 
We krijgen er inspiratie over: 

- het vraaggestuurde benaderen van de zorgmarkt 
- het regionale opsplitsen van een organisatie 
- het organiseren van werkers- en ondernemingencoöperatie 

Meer info? https://www.youtube.com/watch?v=XcNEwyyy5sg, http://us3.campaign-
archive1.com/?u=4d0e7aaa7146e854042e8b6e3&id=b6e44a3318 en www.zorgenco.nl/organisatie. 
 

Cera Coop Tour Nederland 
17-18 mei 2017 

Meer informatie over het programma  
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 Coöperatie Slimmer Leven 2020, ondernemingencoöperatie 

Slimmer Leven 2020 is een coöperatie van kennisinstellingen, overheden, bedrijven, zorginstellingen, 
ziekenhuizen, eerstelijnsorganisaties en welzijnsorganisaties, ontwikkelmaatschappijen en 
woningbouwcorporaties. Haar doel is zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, 
wonen en welzijn die op de lange termijn kostenbesparend zijn voor de maatschappij en economische 
meerwaarde opleveren. Met Slimmer Leven 2020 beogen de samenwerkingspartners een doorbraak in 
het behouden en versterken van een hoge levenskwaliteit voor mensen, door waardetoevoegende 
technologische en innovatieve concepten te ontwikkelen voor de burgers. 
We krijgen er inspiratie over: 

- het doorgroeien van een projectmatige samenwerking naar een structurele samenwerking 
- het inzetten van ICT in de sector zorg en welzijn 
- het samenbrengen van verschillende belangen in dezelfde organisatie 
- het organiseren van ondernemingencoöperatie 

Meer info? http://www.slimmerleven2020.org/nieuws/meer-dan-200-inwoners-brainport-regio-
ervaren-mogelijkheden-e-health, http://www.slimmerleven2020.org/over-slimmer-leven-2020 en 
https://www.youtube.com/watch?v=7YeHg-0hjqQ. 
 
 Zorgcoöperatie Hoogeloon, burgercoöperatie 

Hoogeloon is een van de pioniers als het gaat over het regelen van zorg in eigen beheer. 
Hulpbehoevende ouderen in Hoogeloon, een klein kerkdorp met goed tweeduizend inwoners, wilden 
graag in hun eigen dorp oud worden. Met die gedachte werd in Hoogeloon in 2005 de eerste 
zorgcoöperatie van Nederland opgericht.  
We krijgen er inspiratie over: 

- het participatief omgaan met burgers 
- het scheiden van wonen en zorg 
- het organiseren van burgercoöperatie 

Meer info? http://zorgcooperatie.nl/, https://www.youtube.com/watch?v=WnQa81BqAYM, 
https://www.youtube.com/watch?v=85yt3LFfDRk en http://www.summer-
foundation.org/nl/Initiatieven/Zorgco%F6peratie-Hoogeloon. 
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Praktisch: 
 
Datum Wat Waar 

woensdag 17 mei 2017  

Vertrek bus naar 's-Hertogenbosch Station Turnhout, België 

Toelichting NCR over coöperaties in 
Nederland 

Verkadefabriek, 
Boschdijkstraat 45, 5211 
VD 's-Hertogenbosch 

Coöperaties Helpgewoon en 
Schoongewoon 

Lunch en rondleiding 

Vertrek bus naar hotel in Vught  

Aankomst hotel en inchecken 

Hotel Landgoed Huize 
Bergen, Glorieuxlaan 1, 
5261 SG Vught 

Coöperatie ZorgRondom Zuidoost 
Utrecht 

Pauze 

Coöperatie Zorg & Co 

Diner 

donderdag 18 mei 2017  

Ontbijt en uitchecken 

Vertrek bus naar Eindhoven  

Coöperatie Slimmer Leven 2020 Emmasingel 11, 5611 AZ 
Eindhoven 

Lunch Usine, Eindhoven 

Zorgcoöperatie Hoogeloon Gemeenschapsruimte, 
Maalderij 3, Hoogeloon 

Vertrek bus naar Turnhout  

Aankomst in Turnhout Station Turnhout, België 

 
Meer info: 
 
Peggy Mommaerts 
016 27 96 28 
peggy.mommaerts@cera.be 
 
Een organisatie van Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen 

mailto:peggy.mommaerts@cera.be
http://www.coopburo.be/over-coopburo

	De coöperaties die we leren kennen:
	 Coöperaties Helpgewoon en Schoongewoon, werkerscoöperaties
	 Coöperatie ZorgRondom Zuidoost Utrecht, ondernemingencoöperatie
	 Coöperatie Zorg & Co, ondernemingencoöperatie
	 Coöperatie Slimmer Leven 2020, ondernemingencoöperatie
	 Zorgcoöperatie Hoogeloon, burgercoöperatie
	Praktisch:
	Meer info:

