
Coöperaties, een antwoord op de 
uitdagingen in de zorgsector?

Hannes Hollebecq, Cera



Meerderheid Nederlandse zorgorganisaties 
wil omvormen naar een coöperatie 

Bron: skipr.nl
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Waarom?

Diverse redenen om na te denken over organisatievorm

1. patiënt als actieve partner in de zorg

2. multidisciplinaire zorgpaden/ ketens 

3. schaarste op de arbeidsmarkt

4. regionale samenwerkingen 

⇒ Coöperatie van zorgprofessionals 

Of coöperatie van samenwerkende zorgaanbieders?

⇒ Zijn er verschillende coöperaties?

Bron: thenews.coop
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Coöperatief ondernemen: wat is het? En waarom ervoor kiezen?

Een coöperatie is…

“…een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke
economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming
waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren (ICA, 1995).”

GEMEENSCHAPPELIJKE BEHOEFTEN & AMBITIES
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‘Gebruiker’/’user’ > klant
Types coöperaties

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUgMyts_7UAhXMPRQKHUJMCiEQjRwIBw&url=http://dev.ica.coop/en/alliance/coop&psig=AFQjCNEPi-I5vsgc0SzFUkJbuTLWTofddg&ust=1499765318297128
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Types coöperaties

• Werkerscoöperatie (werknemers/ zelfstandigen)  ‘alles’

• Ondernemingencoöperatie (zelfstandigen/bedrijven/ 
organisaties)  ‘een of meerdere facetten van 
bedrijfsvoering samen’ 

 incl. producentencoöperatie

• Consumenten(2.0)-/burgercoöperatie

 incl. buurt- en dorpscoöperatie

• Multistakeholdercoöperatie

www.cera.coop/Cooperaties/Over-cera-en-cooperaties/Types-
cooperaties

http://www.cera.coop/Cooperaties/Over-cera-en-cooperaties/Types-cooperaties


Werkerscoöperaties

• Wie: zelfstandigen en/of werknemers 

• Wat: mede-eigenaars van hun gezamenlijke 
(zorg)onderneming

- Mede-eigenaarschap
- Participatie
- Verantwoordelijkheid, langetermijndenken
- Risico- en resultaatsdeling: positief EN negatief
- Persoonlijke ontwikkeling
- Efficiënt(er), leven lang(er), meer plezier. 

• Bedrijfsoverdracht aan medewerkers: naderende 
pensionering zaakvoerder kmo’s

• Hoe kan dat werken? Impact en succesfactoren van 
werkers- & ondernemingencoöperaties. Hollebecq 
(2019)

⇒ Belang formeel én cultuur van mede-eigenaarschap



Ondernemingencoöperaties

• Wie: zelfstandigen, kmo’s -in de zorgsector - die deel 
van hun bedrijfsvoering samen doen

• Wat: krachten bundelen, in functie van:

- markttoegang & -macht
- schaal-(scale), bereik-(scope) & focusvoordelen 
- productinnovatie
- kwaliteitszorg
- kennis en informatie, vorming personeel

• ‘Samenwerken en toch je zelfstandige identiteit 
behouden’



Consumenten(2.0)-/ 
burgercoöperaties
• Wie: zorgbehoevenden; of hun naasten

• Wat: werken aan een tekort in zorgaanbod of een 
ander zorgconcept wensen

⇒ kwaliteitsvolle zorgen tegen een eerlijke prijs met 
inspraak

• ‘Als de zorgaanbieders niet naar ons dorp willen 
komen, doen we het gewoon zelf’



Multistakeholdercoöperaties

• Wie: diverse stakeholders met diverse belangen–
zorgbehoevenden &/of zorgorganisaties &/of 
zorgprofessionals

• Wat: overstijgen van ‘tegenstrijdige belangen’. 
Participatie van zorgbehoevende/patiënt. 

• ‘Sociale coöperaties’ Italië, Canada, Japan, …    -
diverse zorgdiensten, o.a. ziekenhuis!

geen vervanging, wel aanvullend!
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Een specifiek ondernemingsmodel 

Met diverse uitdagingen/nadelen:

• Niet gekend – incl. vooroordelen & argwaan - bij burgers, 
organisaties en beleid. 

• ‘Ondernemen’  zorg
• Geen wondermiddel 
• Coöperatieve cultuur
• Werk aan gedeelde en gedragen missie en visie
• Eigen aan het coöperatieve model + specifiek type coöperatie:

- Vrijbuitersgedrag
- Solidariteitsvraagstuk
- Ledenrechten en – plichten: wederkerigheid
- Cooperative governance
- ….

⇒Maar, ‘alleen ga je sneller, samen ga je verder’
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Waarom wel?
Troeven coöperatief model
1. vennoten participeren economisch in de coöperatie
2. de coöperatie wordt democratisch bestuurd door haar vennoten

⇒ 1&2 in combinatie met andere kenmerken: doelmaximalisatie + 
sterke(re) betrokkenheid

3. inspelen op deeleconomie 
4. het verzamelde kapitaal is lokaal verankerd
5. een coöperatie opereert binnen een internationaal gedragen kader van 

waarden en normen: ICA-principes en waarden
6. je hebt veel juridische vrijheid: maatwerk 
7. zeggenschap kan losgekoppeld worden van financiële inbreng

Afhankelijke van type coöperatie…
8. het eigenaarschap is gericht op de realisatie van de

doelstelling, eerder dan op het winstoogmerk 
⇒ kansen voor marktniches, sociale innovatie en ondernemerschap,…

9. het sociale doel kan verankerd worden in de statuten
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Waarom wel? 
Troeven coöperatief model (2) 

10. je kan samen werken en ondernemen: zelfstandigen, freelancers, 
vrijeberoepers + werknemers worden mede-eigenaars 
⇒ Werkerscoöperatie
11. je kan samenwerken – markttoegang & -macht + schaal-, bereik-
en focusvoordelen - met behoud van je identiteit
⇒ Ondernemingencoöperatie
12. internaliseren van externaliteiten
⇒ o.a multi-stakeholdercoöperaties
13. …

We hebben zorg ‘ontwikkeld’ binnen de welvaartstaat, maar 
deze  staat onder druk. Is het coöperatieve model een deel 
van de oplossing? https://www.cera.coop/nl/Cooperaties/Kalender/2017/170517-

Coop-Tour-Nederland

https://www.cera.coop/nl/Cooperaties/Kalender/2017/170517-Coop-Tour-Nederland
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Cera, dienstverlening 
coöperatief ondernemen
Informeert, inspireert en adviseert over coöperatief ondernemen                     
3 opdrachten:

1. Informeren & sensibiliseren 
https://www.cera.coop/Cooperaties/Vorming-en-Ontmoeting

2. Onderzoek & ontwikkeling
www.cera.coop/Cooperaties/Info-en-Onderzoek

3. Adviesverlening, coaching & vorming 
www.cera.coop/cooperaties/Advies-op-maat

Meer weten? www.cera.coop/cooperaties , of 016/27.96.88
Neem deel aan de ‘Cera Coop Workshop: starten met een coöperatie’

https://www.cera.coop/Cooperaties/Vorming-en-Ontmoeting
http://www.cera.coop/Cooperaties/Info-en-Onderzoek
http://www.cera.coop/cooperaties/Advies-op-maat
http://www.cera.coop/cooperaties




www.cera.coop

Cera investeert in maatschappelijke projecten

@ceracoop

#ceragram

Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en 
beleid over coöperatief ondernemen. 
Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde 
coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Cera een uitgebreid 
vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke 
uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief 
ondernemen. 

Meer info over coöperatief ondernemen: www.cera.coop/cooperaties

Contactpersoon:
hannes.hollebecq@cera.coop
+32 496 92 85 92 

http://www.cera.coop/cooperaties
mailto:hannes.hollebecq@cera.coop

	Coöperaties, een antwoord op de uitdagingen in de zorgsector?��					Hannes Hollebecq, Cera��
	Meerderheid Nederlandse zorgorganisaties wil omvormen naar een coöperatie 
	Waarom?
	Coöperatief ondernemen: wat is het? En waarom ervoor kiezen?�
	Types coöperaties
	Werkerscoöperaties
	Ondernemingencoöperaties
	Consumenten(2.0)-/ burgercoöperaties�
	Multistakeholdercoöperaties��
	Een specifiek ondernemingsmodel 
	Waarom wel?�Troeven coöperatief model
	Waarom wel? �Troeven coöperatief model (2) 
	Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen
	Slide Number 14
	Slide Number 15

