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Social Profit Beleid en strategie

et is ondertussen meer dan 150 jaar 
geleden dat de eerste coöperaties 
werden opgericht om de levensstan-

daard van arbeiders en boeren te verbeteren. 
De jongste jaren begint men de coöperatie 
echter opnieuw te ontdekken als instrument 
om economische activiteiten te combineren 
met sociale doelstellingen. In deze bijdrage 
belichten we de rol die coöperaties spelen 
binnen het activiteitenspectrum van de 
social profit in een internationaal kader en 
staan we stil bij de vraag of dit ook voor 
Vlaanderen een interessant alternatief kan 
bieden.

De meeste activiteiten binnen de socialprofitsector 
spelen zich af op een terrein waarin de overheid en 
de private forprofitsector eveneens als aanbieder aan-
wezig zijn. Socialprofitondernemingen weten echter 
een privaatrechtelijk statuut te combineren met een 
maatschappelijk doel dat niet de maximalisering van 
de aandeelhouderswaarde, maar het ontwikkelen 
van een dienstverlening voor mens en maatschappij 
inhoudt. Daardoor maakt de social profit mee deel 
uit van wat in de literatuur ook wel als de ‘Derde 
Sector’ omschreven wordt. Daar waar in Vlaanderen 
de social-profitsector hoofdzakelijk uit vzw’s bestaat, 
is dit in andere landen niet noodzakelijk het geval. 
In deze bijdrage belichten we dan ook de rol die een 

andere werkvorm uit deze ‘Derde Sector’ kan spelen 
binnen de social profit: de coöperatie.

Een coöperatie is een onderneming die in eerste 
instantie opgericht wordt om de economische, sociale 
en/of culturele doelstellingen van haar leden te behar-
tigen. De coöperatie is daarbij in handen van haar 
leden, en dit zowel op het vlak van eigendom als van 
controle. Men spreekt van een consumentencoöpera-
tie (of gebruikerscoöperatie) wanneer de coöperatie 
de samenaankoop van goederen en diensten verricht 
voor haar leden. Bij een werknemerscoöperatie zijn 
werknemers eigenaar en bestuurder van hun onder-
neming. Een producentencoöperatie is dan weer een 
organisatievorm waarbij de coöperatie zorgt voor de 
afzet, de verwerking en/of de distributie en promotie 
van de productie van de leden. Binnen een multista-
keholdercoöperatie, tot slot, bestaat het lidmaatschap 
uit een combinatie van meerdere actoren zoals 
gebruikers, werknemers, leveranciers, maar eventueel 
ook verenigingen of sociale organisaties.

Het is ondertussen meer dan anderhalve eeuw 
geleden dat de eerste coöperaties werden opgericht 
om de levensstandaard van arbeiders en boeren te 
verbeteren. Ook op het terrein van de socialprofit-
sector zijn coöperaties al meer dan een eeuw actief 
en doen er zich tal van interessante ontwikkelingen 
voor. In wat volgt, overlopen we de aanwezigheid 
van coöperaties doorheen het activiteitenspectrum 
van de socialprofitsector, belichten we de achterlig-
gende motivering voor de keuze van een coöpera-
tieve formule en gaan we na of deze formule ook 
voor Vlaanderen interessant zou zijn.
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Coöperaties op het terrein van de social profit

Gezondheidszorg
Even ter situering: Japanse gezondheidscoöperaties 
tellen meer dan 2,5 miljoen leden en stellen meer 
dan 25.000 werknemers tewerk. In Canada bedie-
nen over de 100 gezondheidszorgcoöperaties meer 
dan een miljoen inwoners en dit voornamelijk in de 
provincies Québec en Saskatchewan. Zo is de ‘Com-
munity Health Care Services Association’ in Saska-
toon een coöperatie die eerstelijnsgezondheidszorg 
voorziet voor meer dan 25.000 patiënten. De 
nadruk ligt daarbij op preventie en voorlichting. In 
Columbia voorziet Saludcoop gezondheidszorg voor 
15,5 % van de bevolking en is daarbij verantwoor-
delijk voor 23 % van de tewerkstelling in de gezond-
heidszorg. De International Health Co-operative 
Organization (IHCO) becijferde dat coöperaties in de 
gezondheidszorg wereldwijd meer dan 100 miljoen 
gezinnen bedienen.

Er bestaan coöperaties voor nagenoeg elk type 
voorziening dat opgenomen is in de internatio-
nale classificatie voor gezondheidszorgverstrekkers 
(ICHA-HP) van de OESO. In verschillende landen 
vindt men coöperatieve ziekenhuizen en residentiële 
verzorgingsinstellingen voor algemene en psychia-
trische geneeskunde. Het lidmaatschap van zulke 
coöperaties ligt vaak in handen van meerdere 
actoren, zoals gebruikers, werknemers, verstrek-
kers, sociale organisaties en verenigingen en de 
ruimere lokale gemeenschap. Ruimer verspreid 
zijn coöperaties in de ambulante gezondheidszorg, 
zoals coöperatieve praktijken en wachtdiensten van 
huisartsen, specialisten, tandartsen en paramedici, 
maar ook coöperatieve laboratoria, thuiszorgdiensten 
en ambulancediensten. Zo is Seldoc een coöperatie 
van 420 huisartsen uit Zuid-Londen die een wacht-
dienst organiseert voor de 900.000 inwoners van 
de regio. Op het vlak van coöperatieve apotheken is 
België dan weer koploper: volgens Ophaco, de koe-
pelorganisatie, vertegenwoordigen coöperatieve apo-
theken 20 % van de voor het publiek opengestelde 
apotheken. Veel gezondheidszorgcoöperaties richten 
zich op gezondheidspromotie en -voorlichting, vaak 
aangepast aan de noden van de lokale gemeenschap 
waarin ze opereren. 

Coöperatieve gezondheidszorgverzekering, ook wel 
aangeduid als Health Insurance Purchasing Co-
operatives (HIPCs), komen we niet alleen tegen in 
ontwikkelingslanden, maar ook in geïndustrialiseer-

de landen. In Wisconsin (VS) bijvoorbeeld hebben 
boeren een coöperatie opgericht om gezamenlijk 
betere premies te bekomen en een universele toe-
gang tot de verzekeringsmarkt af te dwingen. Tot slot 
zijn er ook nog tal van voorbeelden van coöperatieve 
structuren bij verstrekkers in de gezondheidszorg 
voor samenwerking op het gebied van vorming, 
samenaankoop en de invoering van technologische 
en administratieve vernieuwingen zoals elektroni-
sche medische dossiers. 

Welzijnszorg
Voor wat algemeen welzijnswerk betreft, en meer in 
het bijzonder armoedebestrijding en de empower-
ment van kansengroepen, hebben coöperaties een 
rijk gedocumenteerde geschiedenis in het westen en 
een zeer actuele rol in tal van ontwikkelingslanden. 
In geïndustrialiseerde landen komen we vandaag op 
het domein van welzijnszorg hoofdzakelijk coöpera-
ties tegen binnen de ouderenzorg en de gezinszorg. 

Binnen de residentiële ouderenzorg treffen we in het 
buitenland coöperatieve organisatievormen die vari-
eren van coöperatieve wooncomplexen voor ouderen 
(cf. serviceflats), met de bewoners als leden, tot 
residentiële voorzieningen met een zware zorgcom-
ponent, waarbij de leden van de coöperatie bestaan 
uit sociale organisaties, bewoners en hun fami-
lie, zorgverstrekkers, werknemers en/of de ruimere 
gemeenschap. Binnen de ambulante ouderenzorg 
experimenteert men onder meer in Nederland met 
zorgcoöperaties. Daarin bundelt men de zorgvraag 
van ouderen zodat een vraaggericht aanbod ontstaat 
van thuiszorg en de positie van ouderen op deze 
markt versterkt wordt. Daarnaast organiseren deze 
coöperaties onder andere eetgroepen en een uitleen-
dienst voor medisch materiaal. De uiteindelijke doel-
stelling van deze zorgcoöperaties is om ouderen toe 
te laten langer in hun woning te kunnen blijven en 
te voorkomen dat ze uit hun vertrouwde omgeving 
moeten wegtrekken naar een residentiële ouderen-
voorziening in een verder gelegen dorp of gemeente. 
Ook binnen gezinszorg doen coöperaties hun intre-
de. In het Verenigd Koninkrijk werden de jongste 
jaren coöperatieve kinderdagverblijven, naschoolse 
kinderopvang en speelpleinwerking opgezet en in 
de Verenigde Staten kent men in sommige buurten 
sinds enkele decennia ‘Babysitting Co-operatives’. 

Socioculturele sector
Coöperaties worden wereldwijd ook aangewend als 
instrument voor kunstenaars en artiesten om hun 
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werk of hun diensten te organiseren en te promoten. 
Het gaat daarbij onder meer over de samenaankoop 
van materialen, het gezamenlijk organiseren van 
tentoonstellingen, het online aanbieden van kunst-
werken en diensten en het gezamenlijk organiseren 
van wedstrijden en opleidingen. Voorbeelden vari-
eren van coöperatieve designbureaus en galerijen 
voor kunstenaars tot coöperatieve festivals, radio-
zenders en boekingsbureaus voor artiesten. Binnen 
de literaire wereld worden coöperatieve boekhandels 
opgericht, vaak als tegenbeweging, met als doel een 
gevarieerd literair aanbod te vrijwaren en/of literaire 
leesgroepen te installeren.

Ook voor de financiering en het beheer van publieke 
culturele infrastructuur werden coöperaties opge-
richt. Zo bestaan er coöperatieve culturele centra, 
theaters en musea, waarbij de lokale gemeenschap, 
werknemers, kunstenaars en/of verenigingen eige-
naar en beheerder zijn. Deze formule vinden we ook 
terug in het beheer van onroerend erfgoed, soms 
gekoppeld aan functionaliteiten zoals vergaderzalen, 
vormingsruimten en speelterreinen. Een voorbeeld 
hiervan is Espace Kegeljan, een coöperatie in 
handen van de stad Namen en de bewoners uit de 
omliggende wijk.

Binnen de sport kunnen coöperaties een oplossing 
betekenen voor de financiering en samenaankoop 
van sportinfrastructuur. In Vlaanderen kennen we 
het Vlaams Volleybalcentrum van de Vlaamse Vol-
leybalbond als voorbeeld. Deze coöperatie voorziet 
in infrastructuur voor club- en oefenstages en in 
vergaderzalen. Ook sportclubs zelf kunnen zich 
organiseren als een coöperatie. Vooral bij sporten 
zoals voetbal, waar clubs vaak kunnen rekenen op 
een ruime en trouwe aanhang van supporters, kun-
nen coöperatieve structuren een oplossing bieden 
voor het verzekeren van een verankering van de 
supportersbasis in de financiering, het beheer en de 
werking van de club. Voorbeelden hiervan kunnen 
zowel gevonden worden bij kleine lokale clubs (zie 
bijvoorbeeld. www.supporters-direct.org voor een 
voorbeeld van deze werking in het Verenigd Konink-
rijk) als bij internationale clubs zoals FC Barcelona.

Aangepaste tewerkstelling
De sociale inschakelingseconomie is in bepaalde 
landen georganiseerd als een coöperatie, waarbij de 
werknemers (of desgevallend hun familie) mee eige-
naar zijn en mee controle uitoefenen op de werking 
ervan. In Vlaanderen is dit veel beperkter: beschutte 

en sociale werkplaatsen zijn nagenoeg allemaal 
vzw’s en in de gevallen waarin invoegbedrijven of 
buurt- en nabijheidsdiensten wel een coöperatie 
zijn, blijven de leden-eigenaars ervan vaak beperkt 
tot de oprichters ervan (private personen of sociale 
organisaties). Een specifieke werkvorm waarbij de 
doelgroep wel zeer actief betrokken wordt zijn acti-
viteitencoöperaties. Daarin kunnen mensen met een 
moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt gedurende een 
bepaalde periode hun ondernemingsidee in de prak-
tijk omzetten, waarbij de coöperatie ondersteunend 
werkt in termen van infrastructuur en opleiding. De 
ondernemers in deze activiteitencoöperatie dragen 
een vooraf bepaald percentage van hun omzet af 
aan de coöperatie en krijgen na het verstrijken van 
de proefperiode de keuze om hun onderneming zelf-
standig verder uit te bouwen of niet.

Onderwijs
Aangezien vorming, training en informatieverstrek-
king een van de coöperatieve basisprincipes is, hoeft 
het niet te verbazen dat in verschillende landen ook 
scholen op coöperatieve wijze gerund worden. Dit 
kan verschillende vormen aannemen: soms wordt 
het bestuur en de controle van scholen overgeno-
men door leraars, ouders en de lokale gemeenschap 
wanneer het voortbestaan ervan bedreigd wordt. Dit 
is voornamelijk het geval in sterk rurale gebieden in 
de Verenigde Staten, Scandinavië en Canada. Ook 
in stedelijke gebieden blijken coöperaties als for-
mule aangewend te worden bij het terugschroeven 
van publieke middelen. In Frankfurt bijvoorbeeld 
vormden werkloze leraars in 1985 een werknemers-
coöperatie om onderwijs en vorming met sociale 
doelstellingen te verstrekken. Na een opstartfinan-
ciering vanuit de overheid wist deze ‘Lehrerkoope-
rative’ op zelfbedruipende basis haar dienstverlening 
uit te breiden van kinderopvang tot talenonderwijs, 
beroepsvorming en integratiecursussen. 

Daarnaast kennen tal van landen reeds coöpera-
ties van leraren die samen kunstonderwijs zoals 
muziek, theater en dans aanbieden. In sommige 
landen worden – bij een onvolkomen aanbod door 
andere actoren – kleuterklasjes ingericht, waarbij 
ouders een coöperatie oprichten om leslokalen en 
leerkrachten in te huren en om beurten zelf als 
vrijwilliger mee te helpen bij de organisatie ervan. 
Binnen het Verenigd Koninkrijk onderzoekt men 
momenteel in welke mate het coöperatieve model 
oplossingen kan bieden om de lokale gemeenschap 
beter te betrekken bij het beheer van basisscholen 

Coöperaties in de Social Profit? 
Een verkenning …



Social Profit Beleid en strategie

84

en secundaire scholen en de specifieke invulling 
van leerplannen.

Daar waar in Vlaanderen de jongste jaren scholenge-
meenschappen gevormd worden, hebben veel scho-
len in het buitenland reeds veel vroeger gelijkaardige 
initiatieven genomen door coöperaties op te richten 
die instaan voor de samenaankoop van infrastruc-
tuur, het aanwerven van personeel, het uitbouwen 
van loopbaantrajecten en het ontwikkelen en orga-
niseren van een vormingsaanbod voor leraren. De 
schaal van deze coöperaties kan hoog oplopen: zo is 
het Marches Consortium uit het Verenigd Koninkrijk 
een coöperatie van 250 scholen, lokale besturen, 
verenigingen en particulieren. Ook in Nederland 
hanteert men de coöperatie als lokale of regionale 
samenwerkingsvorm tussen zelfstandige schoolbe-
sturen. Ook daar denkt men na over de uitbreiding 
van deze coöperaties naar andere organisaties, zoals 
kinderopvang, peuterspeelzalen etc.

Motivering

Meer dan een eeuw geleden werden coöperaties 
opgericht als een middel om toegang te krijgen 
tot elementaire goederen en diensten, waaronder 
een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. 
Coöperaties kunnen immers kostenbesparend wer-
ken wanneer door samenaankoop de onderhan-
delingspositie van klanten of gebruikers versterkt 
wordt of wanneer een gemeenschappelijk gebruik 
van infrastructuur mogelijk is. Gaandeweg hebben 
coöperaties ook steeds een belangrijke rol gespeeld 
in het reduceren van transactiekosten en het weg-
werken van asymmetrische informatie (bijvoorbeeld 
door screening en labeling). Ook vandaag vormen 
schaalvoordelen een belangrijke motivering voor het 
oprichten van een coöperatie. 

Een tweede belangrijke motivering voor het opzet-
ten van coöperaties in deze domeinen wordt in de 
literatuur ook wel eens aangegeven als de vacuüm-
hypothese. Coöperaties vindt men vaak in regio’s of 
domeinen waar noch de overheid noch de markt in 
een aanbod voorziet en waar sociale organisaties niet 
in staat blijken om deze dienstverlening zelf te orga-
niseren. De achterliggende oorzaken van dit vacuüm 
kunnen echter heel verschillend zijn. Problemen met 
de overheidsfinanciën of een ideologische wijziging 
in de benadering van de rol van de overheid, met 
saneringsoperaties en privatiseringsgolven als gevolg, 
lagen op tal van plaatsen aan de basis van het 

oprichten van coöperaties. Zo kan men het aanbod 
van een bestaande publieke dienstverlening (en de 
universele toegankelijkheid daartoe) vrijwaren. Ook 
een wijzigende demografische samenstelling van de 
bevolking of een delokalisatie van werkgelegenheid 
kan aan de basis liggen van een vacuüm. Vooral in 
eerder afgelegen gebieden waar het wegtrekken van 
jonge mensen uit de regio en het wegtrekken van 
bedrijven elkaar versterken, kan de belastingsbasis 
voor regionale overheden zodanig uitgehold worden 
dat bepaalde publieke diensten afgebouwd of stop-
gezet moeten worden. Als reactie op dit fenomeen 
werden in tal van landen zogenaamde dorpscoö-
peraties opgericht, waarbij de lokale gemeenschap 
eigenaar wordt van dorpsscholen, infrastructuur 
voor sport en cultuur of gezondheidscentra. Zelfs bij 
een gelijkblijvend aanbod door andere actoren kan 
een vacuüm ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval 
wanneer de noden van de bevolking voor bepaalde 
diensten toenemen, maar het aanbod achterblijft. 
Als reactie op lange wachtlijsten of de noodzaak om 
te moeten verhuizen, worden vervolgens coöperaties 
opgericht die deze vraag bundelen en in vraaggericht 
aanbod voorzien. Ook technologische ontwikkelin-
gen kunnen opportuniteiten teweegbrengen, waarbij 
het werkveld zichzelf organiseert en niet noodzake-
lijk wacht op overheidsinitiatieven om door middel 
van samenwerking bepaalde initiatieven te nemen 
(bijvoorbeeld elektronisch raadpleegbare wachtdien-
sten, elektronische medische dossiers, online ver-
koop of verhuur van kunstwerken …).

Besparingsmaatregelen, fusiegolven en privatise-
ringsrondes hebben in verschillende landen vaak 
ook geleid tot ontslagen binnen domeinen als 
gezondheidszorg, welzijn, cultuur en onderwijs. 
In de jaren tachtig en negentig zijn daaruit talrijke 
werknemerscoöperaties gegroeid, zoals coöpera-
ties van ambulanciers, leraars, artiesten of (para)
medisch personeel. Ook in de omgekeerde richting 
komen we coöperaties tegen: in Canada werden 
gezondheidszorgcoöperaties opgericht om beter in 
staat te zijn medisch en paramedisch personeel te 
rekruteren en te voorkomen dat de beste krachten 
naar grote steden emigreren. Ook binnen de kunst 
zijn voorbeelden bekend waar kunstenaars een 
coöperatie oprichten om elkaar te versterken en zo 
te voorkomen dat ze naar grote steden moeten ver-
huizen om te overleven.

Tot slot speelt het element dat de samenstelling van 
bevolking in de meeste geïndustrialiseerde landen de 
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voorbije decennia gaandeweg heterogener geworden 
is. Niet alleen intercontinentale migratiestromen, 
maar eveneens een toename in inkomensongelijk-
heid, een vergrijzende bevolking en een steeds 
grotere variatie in voorkeuren – vaak gevoed door 
de toegenomen toegang tot de rest van de wereld 
via het internet – hebben ervoor gezorgd dat het niet 
altijd eenvoudig is om een aangepaste dienstverle-
ning te voorzien in domeinen zoals gezondheidszorg, 
welzijnszorg en onderwijs. Cliënten, gebruikers en 
consumenten zijn in de loop der jaren ook vaak 
mondiger geworden. Ze eisen meer transparan-
tie en inspraak en beschikken over steeds meer 
mogelijkheden om de kwaliteit van verschillende 
goederen en diensten vergelijken. Het is evenzeer in 
die context dat coöperaties opgericht worden, waar 
bepaalde groepen van consumenten (bijvoorbeeld 
allochtonen, personen met een handicap, ouderen 
…) hun voorkeuren bundelen in gebruikersgroepen 
en innovaties in de dienstverlening voor hun speci-
fieke noden aansturen.

Een interessant model voor socialprofitonderne-
mingen in Vlaanderen?

We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of dit 
coöperatieve model ook iets te bieden heeft voor de 
socialprofitsector in Vlaanderen. Het activiteitenspec-
trum van de social profit in Vlaanderen kent alvast 
een sterke betrokkenheid vanwege de overheid, 
zowel als aanbieder, financierder of regulator. Daar-
enboven hebben sociale organisaties en bewegingen 
historisch een sterke rol opgebouwd in deze activi-
teitsdomeinen, waardoor op het eerste zicht van een 
vacuüm amper sprake kan zijn. Toch gelden een 
aantal uitdagingen die in andere landen mee aan 
de basis lagen voor het oprichten van coöperaties 
zeker ook voor Vlaanderen. Zo is er het dossier van 
de vermarkting van de zorg, waarbij de bezorgdheid 
leeft of privé-initiatieven, die minstens een deel van 
hun winst moeten uitkeren aan hun aandeelhou-
ders, niet de neiging hebben om de kwaliteit, de 
toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg 
uit het oog te verliezen. De overheid kan daarbij 
evenwel regulerend en controlerend optreden zodat 
minimale vereisten inzake de invulling van deze 
drie criteria gewaarborgd blijven. Een te scherpe 
regulering kan private investeerders echter zodanig 
afschrikken dat er een vacuüm kan ontstaan waar 
de overheid geen rol als actieve aanbieder (meer) 
opneemt en waar de non-profit niet in staat is om 
voldoende financieringsmiddelen te vinden om deze 

rol te vervullen. Naast de vermarkting van het werk-
terrein van de social profit brengt een toenemende 
globalisering ook een groeiende behoefte aan lokale 
verankering en controle met zich mee. Immers, wan-
neer de beslissingsmacht van meer en meer sectoren 
in onze economie naar het buitenland verhuist, zal 
de behoefte om de controle en het eigenaarschap 
van bepaalde cruciale sectoren in lokale handen te 
houden toenemen. Dit gaat samen met het feit dat 
consumenten en gebruikers steeds kritischer worden 
en meer transparantie en inspraak eisen. Dit speelt 
des te sterker voor socialprofitondernemingen, aan-
gezien zij voorzien in een dienstverlening waarvan 
de kwaliteit relatief moeilijk contractueel vast te leg-
gen en te controleren is. 

Een coöperatie is het instrument bij uitstek om 
sociale doelen te combineren met ondernemen. De 
brede democratische controle binnen coöperaties, 
variërend van één stem per persoon (in plaats van 
een stem per aandeel) tot een beperking van het 
stemrecht per aandeelhouder, garandeert immers 
een focus op de vragen en eisen van de leden. 
Aangezien leden eveneens eigenaar zijn, hebben ze 
ook een belang bij een gezonde bedrijfseconomische 
werking van de coöperatie, hetgeen efficiëntie en 
innovatie in de hand kan werken. Bovendien kunnen 
eigenaars van een coöperatie hun aandeel opnieuw 
verkopen, wat gebruikers of andere stakeholders 
sneller zal overtuigen om kapitaal in te brengen dan 
bij een vzw. Coöperaties mogen overigens een divi-
dend uitkeren, wat niet het geval is bij een vzw. Het 
opleggen van een erkenning door de Nationale Raad 
voor de Coöperatie, of het bijkomend aannemen van 
een vso-statuut, kan trouwens een beperking van 
deze dividenduitkering garanderen. Dit zet coöpe-
raties trouwens aan om een financieringsstructuur 
aan te nemen die sterk lijkt op die van veel vzw’s: 
het herinvesteren van eventuele winsten in de infra-
structuur van de dienstverlening en het aanleggen 
van reserves om in moeilijke tijden niet te moeten 
inboeten aan criteria zoals kwaliteit, toegankelijkheid 
en betaalbaarheid. Bij multistakeholdercoöperaties, 
waarbij ook sociale organisaties en verenigingen 
eigenaar zijn, kan de bredere eigendomsbasis en 
inspraakstructuur overigens een grotere betrokken-
heid van de lokale gemeenschap bij de werking van 
de organisatie tot gevolg hebben. Bovendien zet deze 
organisatievorm de voorziening of instelling aan om 
rekenschap af te leggen ten aanzien van de gemeen-
schap waarin ze opereert. De confrontatie van belan-
gen en inzichten vanuit verschillende partijen zoals 
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gebruikers, werknemers, vakbonden en verenigingen 
kan trouwens een dialoog op gang brengen en resul-
teren in praktische verbeteringen.

Mits een minimum aan overheidsregulering kan de 
coöperatie als organisatievorm veel van de proble-
men van privatisering vermijden, terwijl veel voor-
delen ervan behouden blijven. Gebruikercoöperaties 
stellen immers de noden van hun gebruikers en 
niet het maken van winst voorop. Multistakeholder-
coöperaties kennen bovendien een sterkere lokale 
verankering en breder draagvlak dan initiatieven 
die uitgaan van enkele private investeerders. Zulke 
coöperaties zijn dus vanuit hun doelstellingen meer 
maatschappijgericht dan de forprofitsector. Tegelijk 
zijn coöperaties meer marktgericht dan vzw’s. Een 
matige winstverdeling of gewoon zelfs het feit dat 
men mee eigenaar is en mee aan de basis kan lig-
gen van de besluitvorming, kan op zich volstaan als 
prikkel voor efficiëntie en innovatie. Bovendien zal 
een coöperatie sneller middelen kunnen aantrekken 
dan vzw’s en dit wegens het eigenaarschap van de 
leden en hun mogelijkheid tot uittreden. Coöperaties 
hebben bovendien, wegens hun democratische 
besluitvorming, een streepje voor op overheden in 
het formuleren van een aanbod dat aansluit bij de 
behoeften van de lokale bevolking. Het is op die 
manier dat coöperaties in het verleden niet alleen 
een correctiefunctie ten aanzien van de markt, maar 
ook een prospectiefunctie ten aanzien van over-
heidsoptreden hebben gespeeld.

Er zijn echter ook tal van randvoorwaarden waar-
aan moet worden voldaan opdat coöperaties een 
interessante organisatievorm kunnen zijn voor de 
socialprofitsector. Zo kan het toestaan van dividend-
uitkeringen leiden tot een te geringe focus op de 
kwaliteit van de dienstverlening bij niet-gebruikers. 
De overheid kan hier echter regulerend optreden 
door, bv. via erkenningsvoorwaarden, een beperking 
of verbod op dividenduitkeringen op te leggen. Dat 
hoeft niet zozeer een probleem te vormen wanneer 
het ledenbestand bestaat uit gebruikers, werknemers 
en sociale organisaties die hetzelfde maatschap-
pelijke doel als de coöperatie voor ogen hebben. 
Deze drie partijen zullen immers in ieder geval de 
focus willen leggen op de kwaliteit van de dienstver-
lening en de arbeidsomstandigheden, aangezien ze 
zelf direct betrokken partij zijn. Er dringen zich ook 
ethische randvoorwaarden op. Om de positie van 
de zwakkeren in onze samenleving te beschermen 
zal een coöperatieve organisatievorm garant moeten 

staan voor de toegankelijkheid en de betaalbaar-
heid van de dienstverlening. Dit zowel in termen 
van de betaalbaarheid van het aandeel als van de 
gehanteerde prijzen en dit ook in termen van een 
garantie op universele toegankelijkheid (en dus geen 
beperking ervan tot de leden van de coöperatie). 
Net zoals dit het geval is bij de private forprofitsector 
kan ook hier de overheid regulerend optreden. De 
coöperatie kan dan via een systeem van ristorno’s (of 
coöperatieve kortingen) erover waken dat gebruikers 
nog een voldoende grote prikkel hebben om alsnog 
een aandeel te kopen. Ook op het vlak van efficiëntie 
stellen zich randvoorwaarden: om te kunnen coöpe-
reren is het cruciaal dat de leden een gezamenlijk 
doel hebben. Daarbij mogen de belangen van de 
leden niet te ver uit elkaar liggen. Anders zullen de 
beheerskosten deze van vzw’s of forprofitbedrijven 
zodanig overstijgen dat coöperaties als alternatief 
niet langer interessant zijn.

Een van de grootste uitdagingen zal er echter in 
bestaan om het coöperatieve model bekend te 
maken bij het werkveld. Onbekend is immers onbe-
mind en risicoafkerig als we zijn, kiezen we vaak 
het liefst voor standaardoplossingen. In Vlaanderen 
is deze standaardoplossing veelal het oprichten van 
een vzw, waarbij men trouwens een beroep kan 
doen op heel wat beschikbare knowhow. Know-
how die overigens voor coöperaties veel minder 
aanwezig is. Hierbij valt het op dat België (en dus 
ook Vlaanderen) in vergelijking met andere landen 
een vrij zwakke coöperatieve beweging heeft die 
de promotie en bevordering van het coöperatieve 
organisatiemodel en het ontdekken van marktni-
ches voor coöperaties als taak opneemt. Sociale 
organisaties en bewegingen kunnen echter, net als 
in het verleden, een voortrekker zijn om deze taak 
op te nemen. Betrokken als ze zijn in het werkveld 
kennen ze als geen ander de noden vanuit de basis 
en gedreven door hun missie kunnen ze als morele 
stakeholder mee garant staan voor het maatschap-
pijgerichte karakter van de coöperaties die in hun 
schoot opgericht worden.

Voor de overheid rest de taak om te zorgen voor een 
vennootschapsrechtelijk statuut dat goed aansluit bij 
de missie en activiteiten van deze coöperaties. De 
coöperatieve vennootschap (cvba en cvoa) draagt 
nog steeds het vrijblijvende karakter met zich mee 
van de oorspronkelijke wetgeving uit 1873, waarbij 
geenszins een invulling van coöperatieve principes 
gegarandeerd hoeft te worden. De erkenning voor 
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de Nationale Raad voor de Coöperatie, in de jaren 
vijftig in het leven geroepen om tegemoet te komen 
aan deze lacune, kent echter maar een geringe 
bekendheid en houdt voor veel organisaties amper 
voordelen in. Het hoeft dus niet te verbazen dat dit 
statuut slechts een 550-tal van de bijna 40.000 
coöperaties in België weet te overtuigen. Het vso-
statuut, tot slot, werd in 1995 in het leven geroepen 
om een volwaardig equivalent te vormen aan het 
vzw-statuut voor handelsactiviteiten. De daaraan 
gekoppelde voordelen blijken echter te gering om 
een grote omschakeling teweeg te brengen: tot op 
heden zijn er in België amper 517 vso’s, waarvan 
overigens 72 % coöperaties zijn. Verschillende 
landen, zoals Frankrijk, Italië en Canada, hebben 
echter specifieke vennootschapsvormen aangeno-
men om toe te laten dat socialprofitactiviteiten op 
coöperatieve wijze georganiseerd kunnen worden, 
zonder daarbij sociaal of fiscaal afgestraft te worden. 
De uitdaging blijft echter om deze statuten niet uit 
het oog te verliezen bij wetgevend werk. De cvba, 
cvoa en het vso-statuut blijven immers een blinde 
vlek bij wetgevend werk rond erkenningsvoorwaar-
den en subsidieregelingen. Sporadisch komen we 

ze tegen als toegelaten organisatievorm, maar bij 
complementaire wetgeving worden ze dan weer niet 
toegestaan. Voor meer duiding bij het vso-statuut, 
lees het artikel ‘Vennootschap met sociaal oogmerk: 
nuttig vehikel voor de social profit?’ van Stefaan Tuyt-
ten in deze uitgave. 

De optimale organisatievorm, zij het een vzw, een 
traditionele handelsvennootschap dan wel een coö-
peratie, hangt uiteindelijk sterk af van de economi-
sche en institutionele omgeving waarin activiteiten 
uitgevoerd worden. De historisch sterke focus op 
solidariteit en de daaruit voortvloeiende sterke aan-
wezigheid van de overheid en de non-profit sector 
in Vlaanderen maakt dat coöperaties bij ons vaak 
geen noodzaak zijn binnen activiteitsdomeinen als 
gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en aangepaste 
tewerkstelling. Dat belet ons echter niet om met blij-
vende belangstelling na te gaan welke opportunitei-
ten deze organisatievorm met zich mee kan brengen 
op het terrein van de social profit. 

Voor meer informatie: 
www.cooperatiefondernemen.be


