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Inleiding 
 

Reeds meer dan twee eeuwen worden coöperaties opgericht om de levensstandaard van arbeiders 

en boeren te verbeteren. Hoewel de coöperatie in Vlaanderen al enkele decennia aan zichtbaarheid 

moest inboeten, begint men de laatste jaren ook bij ons de coöperatie opnieuw te ontdekken als 

instrument voor het combineren van een economische activiteit met sociale doelstellingen. Ook, en 

misschien zelfs vooral, binnen de social profitsector doen zich tal van interessante ontwikkelingen op 

dat vlak voor. De social profitsector, en de zorgsector in het bijzonder, wordt anno 2011 immers 

geconfronteerd met de dubbele uitdaging van toenemende maatschappelijke noden in een context 

van een steeds krapper wordende budgettaire ruimte.  

In dit rapport inventariseren we enerzijds vraagstukken, maar laten we ons anderzijds ook inspireren 

door voorbeelden uit het buitenland voor het aanwenden van de coöperatie als organisatievorm 

binnen de zorgsector. We vertrekken daarbij vanuit de vaststelling dat in ons land de nood aan 

kapstokken en businessmodellen om te komen tot een succesvolle en maatschappelijk wenselijke 

implementatie van de coöperatie op dit domein groot is en dit zowel binnen werkveld als beleid. Na 

een bondige inleiding tot de rol die coöperaties in de zorgsector kunnen spelen en een inventarisatie 

van de vraagstukken die we hieromtrent kunnen optekenen, belichten we twee cases: Nederland en 

Italië. De eerste case illustreren we met inzichten uit een studiebezoek aan het Nederlandse Stichting 

Zet. De tweede case distilleren we uit een studiemoment in samenwerking met twee 

vertegenwoordigers van het Italiaanse Confcooperative. Na een bespreking van deze cases ronden 

we af met lessen die we kunnen trekken uit deze initiële verkenningsronde in binnen- en buitenland. 
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1. Coöperaties in zorg 

1.1 Coöperaties 

Volgens de definitie van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) zijn coöperaties 

“…jointly owned and democratically controlled organizations, designed to meet the socio-

economic needs of their members (ICA, 1995).” 

Coöperaties zijn met andere woorden ondernemingen waarbij niet zozeer winstmaximalisatie maar 

veeleer het vervullen van gemeenschappelijke behoeften centraal staat. De leden van een coöperatie 

kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Ze hebben een aandeel in de 

kapitaalstructuur en participeren in de winsten en de risico’s van hun coöperatie. Bovendien zorgt de 

vrije en open toetreding van leden ervoor dat het kapitaal van een coöperatie variabel kan zijn. 

In tegenstelling tot een klassieke handelsvennootschap hebben de vennoten van een coöperatie 

ideaaltypisch ook een dubbele identiteit: niet alleen het eigenaarschap is de drijfveer van hun 

lidmaatschap, maar vooral ook het feit dat hun lidmaatschap bijdraagt bij het tot stand komen van 

de dienstverlening van de coöperatie. Dit maakt dat coöperaties niet alleen investor-driven zijn, maar 

tegelijkertijd ook user-driven. Het zorgt voorts voor stabiliteit in het aandeelhouderschap en een 

lokale verankering van hun activiteiten. Coöperatief aandeelhouderschap is ook minder volatiel dan 

dat van beursgenoteerde ondernemingen. Coöperatieve aandelen zijn immers niet alleen beperkt 

overdraagbaar, de waarde ervan blijft ook meestal constant. Een financiële vergoeding voor het 

ingebrachte kapitaal kan gebeuren door middel van een beperkt dividend en/of via een ristorno 

waarbij de winst onder de vennoten verdeeld wordt pro rata hun transacties met de coöperatie. 

Men spreekt van een consumentencoöperatie (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 onderneming. 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 multistakeholdercoöperatie, tot 

slot, bestaat het lidmaatschap uit een combinatie van meerdere actoren zoals gebruikers, 

werknemers, leveranciers, maar eventueel ook verenigingen of sociale organisaties. 

Door het principe van democratische besluitvorming zijn coöperatieve aandeelhouders bovendien 

niet alleen in financieel opzicht, maar ook sociaal gezien eigenaar van hun coöperatie. De link tussen 

stemrecht en grootte van de kapitaalsinbreng kan bij een coöperatie immers doorbroken worden. Dit 

kan variëren van het principe één man = één stem (in plaats van het gangbare één aandeel = één 

stem) tot een beperking van het stemrecht waardoor geen enkele vennoot bv. meer dan 10% van de 

stemmen kan hebben. Interessant aan een coöperatie is ook het feit dat je in de statuten een 

onderscheid kan maken tussen verschillende soorten vennoten met daaraan gekoppeld verschillende 

rechten, bv. voor gebruikers enerzijds en externe investeerders anderzijds. Hierdoor kan men 

garanties inbouwen die voorkomen dat de missie van de coöperatie afglijdt naar winstmaximalisatie 

(Van Opstal, Gijselinckx & Develtere, 2008). 
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1.2 Enkele voorbeelden van coöperaties in de zorg 

Even ter situering: Japanse gezondheidscoöperaties tellen meer dan 2,5 miljoen leden en stellen 

meer dan 25 000 werknemers tewerk. In Canada bedienen over de 100 gezondheidszorgcoöperaties 

meer dan één miljoen inwoners, en dit voornamelijk in de provincies Québec en Saskatchewan. Zo is 

de ‘Community Health Care Services Association’ in Saskatoon een coöperatie die 

eerstelijnsgezondheidszorg voorziet voor meer dan 25 000 patiënten. De nadruk ligt daarbij op 

preventie en voorlichting (MacKay, 2007). In Columbia voorziet Saludcoop gezondheidszorg voor 

15,5% van de bevolking en is daarbij verantwoordelijk voor 23% van de tewerkstelling in de 

gezondheidszorg. De International Health Co-operative Organization (IHCO) becijferde dat 

coöperaties in de gezondheidszorg wereldwijd meer dan 100 miljoen gezinnen bedienen 

(www.ica.coop). 

Er bestaan coöperaties voor nagenoeg elk type voorziening dat opgenomen is in de internationale 

classificatie voor gezondheidszorgverstrekkers (ICHA-HP) van de OESO. In verschillende landen vindt 

men coöperatieve ziekenhuizen en residentiële verzorgingsinstellingen voor algemene en 

psychiatrische geneeskunde. Het lidmaatschap van zulke coöperaties ligt vaak in handen van 

meerdere actoren, zoals gebruikers, werknemers, verstrekkers, 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 

wachtdienst organiseert voor de 900 000 inwoners uit de regio. Veel gezondheidszorgcoöperaties 

richten zich op gezondheidspromotie- en voorlichting, vaak aangepast aan de noden van de lokale 

gemeenschap waarin ze opereren (Van Opstal & Gijselinckx, 2008).  

Coöperatieve gezondheidszorgverzekering, ook wel aangeduid als Health Insurance Purchasing Co-

operatives (HIPCs), komen we niet alleen tegen in ontwikkelingslanden, maar ook in 

geïndustrialiseerde landen. In de VS bijvoorbeeld richten boeren coöperaties op om gezamenlijk 

betere premies te bekomen en een universele toegang tot de verzekeringsmarkt af te dwingen. Tot 

slot zijn er ook nog tal van voorbeelden van coöperatieve structuren tussen verstrekkers in de 

gezondheidszorg voor samenwerking op het gebied van vorming, samenaankoop en de invoering van 

technologische en administratieve vernieuwingen zoals elektronische medische dossiers.  

Binnen de residentiële ouderenzorg komen we in het buitenland coöperatieve organisatievormen 

tegen die variëren van coöperatieve wooncomplexen voor ouderen, met de bewoners als leden, tot 

residentiële voorzieningen met een zware zorgcomponent, waarbij de leden van de coöperatie 

bestaan uit sociale organisaties, bewoners en hun familie, 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 uitleendienst voor 

medisch materiaal. De uiteindelijke doelstelling 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 ouderenvoorziening in een verder gelegen dorp of 

gemeente. Wat kinderopvang betreft, werden in tal van Westerse landen de jongste jaren 

http://www.ica.coop/
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coöperatieve kinderdagverblijven, naschoolse kinderopvang en speelpleinwerking opgezet 

(Gijselinckx & Van Opstal, 2010). 

1.3 Zeggenschap en controle 

Coöperaties in de zorg kunnen we opdelen volgens de organisatiestructuren die we eveneens 

tegenkomen bij coöperaties in traditionele sectoren. Kurimoto (2002) maakt op het terrein van 

gezondheid- en welzijnszorg het onderscheid tussen user-owned co-ops (consumentencoöperaties), 

provider-owned co-ops (producentencoöperaties en werknemerscoöperaties) en joint user- and 

provider-owned co-ops (multistakeholder coöperaties). 

Werknemerscoöperaties komen we in de zorgsector bijvoorbeeld tegen bij ambulanciers, in de 

kinderopvang en bij zorgverstrekkers waar schaalvoordelen gecreëerd kunnen worden door de 

gezamenlijke aankoop van dure medische apparatuur. Daar waar het om vrije beroepen gaat, 

spreken we in dat geval eerder van producentencoöperaties. Producentencoöperaties in de zorg 

komen we, meestal omwille van het benutten van schaalvoordelen, overigens hoofdzakelijk tegen op 

het niveau van verschillende voorzieningen die door middel van een coöperatie samen hun 

administratie, opleidingen, ICT-ondersteuning en de aankoop van installaties en hulpmiddelen 

organiseren (Craddock & Vayid, 2004). 

Consumentencoöperaties in de zorg zijn coöperaties die in handen zijn van de gebruikers, potentiële 

gebruikers of de omgeving van de gebruiker. Denken we bijvoorbeeld aan coöperatieve 

kinderopvanginitiatieven in Zweden waar het de ouders zijn die eigenaar zijn, of aan coöperatieve 

rusthuizen waar de gebruikers en hun kinderen eigenaar zijn (Pestoff, 1992). 

Gezondheidszorgcoöperaties, zoals in Japan, zijn al eens in handen van de gezinnen uit de regio waar 

de coöperatie gevestigd is. 

In een multistakeholdercoöperatie zijn verschillende soorten stakeholders eigenaar van de 

coöperatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om zorgverstrekkers, zorgverzekeraars en mutualiteiten, 

gebruikers, sociale organisaties, lokale besturen, enz. Hierbij kunnen verschillende configuraties 

optreden, waardoor de verschijningsvormen van multistakeholdercoöperaties zeer divers zijn. 

(Girard, 2002). De jongste twee decennia werd overigens in verschillende landen, zoals Canada, Italië, 

Spanje en Frankrijk, wetgevend werk verricht om deze multistakeholdercoöperaties te ondersteunen 

(zie oa. Thomas (2004), Lindsay & Hems (2004), Roelants (2009) en Coates (2011)). 

1.4 Waarom coöperaties? 

Een logische vraag bij het kennisnemen van deze voorbeelden en de bespreking van de 

achterliggende organisatiestructuren is waarom dit alles via een coöperatie hoeft te gebeuren. Een 

eerste reden hiertoe is het verwezenlijken van schaalvoordelen. Door middel van een coöperatie 

kunnen gebruikers, personeelsleden en voorzieningen immers kosten besparen wanneer door 

samenaankoop hun onderhandelingspositie ten aanzien van leveranciers versterkt wordt, of 

wanneer een gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur mogelijk is. Gaandeweg hebben 

coöperaties ook steeds een belangrijkere rol gespeeld in het reduceren van transactiekosten en het 

wegwerken van asymmetrische informatie (bv. door screening en labeling).  
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Een tweede belangrijke motivering voor het opzetten van coöperaties in de zorg wordt in de 

literatuur ook wel eens aangegeven als de vacuümhypothese (Westerdahl & Westlund, 1998). 

Coöperaties vindt men vaak in regio’s of domeinen waar noch de overheid noch de markt in een 

aanbod voorzien en waar sociale organisaties niet in staat blijken te zijn om deze dienstverlening zelf 

te organiseren. 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 om zo het aanbod van een bestaande publieke 

dienstverlening (en de universele toegankelijkheid daartoe) te 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 

stopgezet moeten worden. Als reactie op dit fenomeen werden in tal van landen zogenaamde 

dorpscoöperaties opgericht, waarbij de lokale gemeenschap bv. eigenaar wordt van 

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 een vraaggericht aanbod voorzien. 

Ook technologische ontwikkelingen kunnen opportuniteiten teweegbrengen, waarbij het werkveld 

zichzelf organiseert en niet noodzakelijk wacht op initiatieven van overheidswege om door middel 

van samenwerking bepaalde initiatieven te nemen (bv. elektronisch raadpleegbare wachtdiensten, 

elektronische medische dossiers, enz.) (Van Opstal, 2008). 

Besparingsmaatregelen, fusiegolven en privatiseringsrondes hebben in verschillende landen vaak ook 

geleid tot ontslagen binnen de zorgsector. In de jaren tachtig en negentig zijn daaruit talrijke 

werknemerscoöperaties gegroeid, zoals coöperaties van ambulanciers 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 (Kurimoto, 2002). 

Verder speelt ook het element dat de samenstelling van bevolking in de meeste geïndustrialiseerde 

landen de voorbije decennia gaandeweg heterogener geworden is. Niet alleen intercontinentale 

migratiestromen, maar eveneens een toename in inkomensongelijkheid, 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 dienstverlening te voorzien in domeinen zoals gezondheidszorg, ouderenzorg, 

gehandicaptenzorg en kinderopvang. Cliënten, gebruikers en consumenten zijn in de loop der jaren 

ook vaak mondiger geworden, eisen meer transparantie 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 (bv. 

allochtonen, personen met een handicap, ouderen, …) hun voorkeuren bundelen in 

gebruikersgroepen en innovaties in de dienstverlening voor hun specifieke noden aansturen (Ben-

Ner, 2002; Bowles & Gintis, 2002 en Van Opstal & Gijselinckx, 2008). 
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Sinds de financieel-economische crisis komt ook nog een andere grondslag om coöperatief te 

ondernemen opnieuw bovendrijven. Werknemers, klanten en leveranciers in diverse sectoren 

hebben de afgelopen jaren vaak moeten toekijken hoe hun onderneming voortdurend van eigenaar 

wisselde en hoe de waarde ervan onderhevig was aan de grillen van de financiële markten. Wanneer 

dit gepaard ging met herstructureringen, was het soms niet eens duidelijk wie de gesprekspartner 

van morgen ging zijn voor de sociale partners. De toegenomen behoefte aan lokale verankering van 

het aandelenkapitaal – en daaruit voortvloeiend ook de controle van de onderneming – heeft de 

coöperatie opnieuw in het vizier gebracht in een aantal sectoren. Dit speelt des te sterker een rol in 

de zorgsector, waar asymmetrische informatie tussen zorgverstrekker en gebruiker leidt tot 

ongerustheid bij gebruikers in een context van een toenemende commercialisering van de zorg met 

daarbij horende risico’s op het vlak van toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg 

(Jacobs & Van Opstal, 2011). 

1.5 En Vlaanderen? 

Vlaanderen bedient zich van de rechtsvormen die de Belgische wetgever heeft uitgewerkt. En België 

was er vroeg bij: reeds in 1873 voorzag de wetgever in het statuut van de ‘coöperatieve 

vennootschap’. Vandaag de dag spreken we van de ‘coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid’ (CVBA) en de ‘coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’ 

(CVOA)1. Toch is de zorgsector vanuit coöperatief perspectief nog een vrijwel onontgonnen 

marktniche in Vlaanderen. Werkveld en beleid zijn echter zoekende naar goede praktijken en er 

heerst koudwatervrees voor het aansnijden van deze vennootschapsvorm in een sector die van 

oudsher in hoofdzaak gekenmerkt wordt door verenigingen zonder winstoogmerk (vzw). 

Vennootschappen in de zorgsector zijn tot dusver meestal terug te vinden in de private for-

profitsector. De argwaan ten aanzien van de coöperatieve vennootschap als werkvorm in de 

zorgsector valt dan ook te begrijpen in het licht van het maatschappelijk complexe vraagstuk rond de 

commercialisering van de zorg.  

De wetgever heeft bij het uitwerken van de diverse coöperatieve vennootschapsvormen immers 

geen garanties ingebouwd die het ideaaltypisch nastreven van een coöperatieve organisatievorm 

garanderen. Het is als coöperatieve vennootschap in België perfect mogelijk om een werking uit te 

bouwen die hoegenaamd geen uitstaans heeft met de economische en sociologische kenmerken van 

een coöperatie. Juist daarom werd in 1955 de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) opgericht, 

die sinds 1962 een erkenning kan uitreiken aan coöperaties die voldoen aan enkele fundamentele 

kenmerken van het coöperatief ondernemen. Met deze erkenning gaan ook enkele voordelen 

gepaard, maar deze zijn zo specifiek – en bovendien weinig gekend – dat slechts een 500-tal van de 

ruim 40 000 coöperatieve vennootschappen in België deze erkenning hebben (Van Opstal & 

Gijselinckx, 2008). 

Tot slot geven we ook mee dat ons vennootschapsrecht sinds 1995 ook de vennootschap met sociaal 

oogmerk (VSO) in haar rangen telt. De VSO werd daarbij opgevat als de vennootschapsrechtelijke 

variant van de vzw, waarbij een vennootschap ook opgericht mocht worden om een sociaal oogmerk 

na te streven. Tot 1995 werd een vennootschap immers verondersteld opgericht te zijn om een 

vermogensvoordeel na te streven voor haar vennoten. Kenmerkend aan de VSO is dat het geen 

                                                           
1
 Bij het gebruik van de generieke term ‘coöperatieve vennootschap’ doelen we op beide varianten. 
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zelfstandige rechtsvorm is, maar een toevoeging aan een bestaande rechtsvorm. De voorwaarden 

om dat label te mogen dragen bevatten overigens tal van coöperatieve principes. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat meer dan 70% van de ongeveer 500 VSO’s in ons land een coöperatie zijn 

(Dujardin, Mertens & Van Opstal, 2008). 

De vraag stelt zich welke garanties een coöperatie kan inbouwen om een kwaliteitsvolle, 

toegankelijke en betaalbare dienstverlening te waarborgen en niet af te glijden naar zuivere 

winstmaximalisatie ten behoeve van de vennoten. Een erkenning voor de Nationale Raad voor de 

Coöperatie, of sterker nog – het aannemen van een statuut van vennootschap met sociaal oogmerk 

(VSO) en het verankeren van bepaalde beveiligingsmechanismen in de statuten, kan hier alvast toe 

bijdragen (Jacobs & Van Opstal, 2011). In de statuten kunnen overigens ook de nodige 

solidariteitsmechanismen inbouwen om de toegang tot de dienstverlening te waarborgen voor 

gezinnen die niet de financiële draagkracht om een aandeel van de coöperatie te kopen (Van Opstal, 

2008). Een creatieve aanwending van deze beveiligingsmechanismen heeft anno 2011 toch al geleid 

tot enkele interessant pilootinitiatieven. We geven hierbij ter illustratie twee voorbeelden. 

Voorbeeld 1: Inclusie Invest. Deze coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk wil middelen 

mobiliseren om te investeren in huisvesting voor personen met een beperking. Met een vast kapitaal 

van 2 miljoen euro wil men tegen 2020 over een veelvoud van deze middelen beschikken die ze 

willen verzamelen bij drie soorten aandeelhouders: (1) natuurlijke personen, (2) rechtspersonen en 

openbare instellingen en (3) rechtspersonen actief in de sector van personen met een beperking 

(Jacobs, 2011). Met de eerste soort aandelen wenst men vooral ouders, vrienden en familieleden van 

personen met een handicap aan te spreken om te investeren. Ook de personen met een handicap 

zelf kunnen overigens investeren in deze coöperatie. Met de tweede categorie aandelen denken de 

oprichters vooral aan vzw’s en religieuze organisaties die nog wel geld hebben maar onvoldoende 

om zelf te investeren of geen mankracht meer hebben om zelf initiatieven te nemen2. 

Zie ook: www.inclusieinvest.be  

 

Voorbeeld 2: Biloba huis 

Dit coöperatieve project staat in de steigers om te voorzien in woongelegenheid voor senioren, een 

solidaire leefruimte voor de bewoners en een onthaalruimte voor de multiculturele buurt waarin het 

gelegen is. Het project wordt uitgevoerd in de schoot van een in 2008 opgerichte coöperatie, E.MM.A 

CVBA so. Leden van deze coöperatie zijn EVA vzw, Aksent vzw en het Maison Médicale du Nord.  

Zie ook: http://www.vzweva.be/Huis_BILOBA  

 

  

                                                           
2
 De Morgen, 1 maart 2011 

http://www.inclusieinvest.be/
http://www.vzweva.be/Huis_BILOBA
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2. Aanpak 
 

In dit exploratieve onderzoek is het de bedoeling een inventarisatie te maken van actuele 

vraagstukken, gevolgd door een eerste verkenning van goede praktijken om de coöperatie als 

organisatievorm aan te wenden in de zorgsector in Vlaanderen. Dit doen we door middel van een 

combinatie van deskresearch en het uitvoeren van studiebezoeken. 

In een eerste fase inventariseerden Bob Caremans, Hendrik Deblander en Lieve Jacobs als adviseurs 

van CoopConsult de knelpunten en hiaten die ze tegenkwamen rond de niche zorg bij het begeleiden 

van startende en groeiende coöperaties in Vlaanderen. Zij werden hierin begeleid door Wim Van 

Opstal, lector economie, verzorgingsstaat en sociale economie aan de Sociale School Heverlee 

(KHLeuven) en tevens adviseur voor CoopConsult.  

In de tweede fase vond een uitwisseling van knowhow plaats met vertegenwoordigers van cases 

binnen twee regio’s: Nederland en Italië. In Italië zijn er sinds enkele decennia menig coöperaties 

actief in zorgsectoren. In Nederland hebben we recent een opstart van coöperaties in zorgsectoren 

als antwoord op veranderende zorgvragen ten gevolge van maatschappelijke en demografische 

wijzigingen. Coöperaties in zorg worden in Nederland beschouwd als een innovatieve oplossing en 

kunnen buigen op toenemende beleidsaandacht. Aangezien we een zo breed mogelijke 

kennisuitwisseling wensten te organiseren, werd niet gekozen voor individuele coöperaties, maar 

voor overkoepelende organisaties. Daarom werden het Nederlandse Stichting Zet en het Italiaanse 

Confcooperative als projectpartner uitgekozen. 

Op 24 februari 2011 werd een studiebezoek georganiseerd aan het Nederlandse Stichting Zet. 

Daarbij gingen adviseurs van CoopConsult, methodologisch ondersteund door Wim Van Opstal, 

gedurende een ganse dag in dialoog met een vijftal medewerkers van Stichting Zet. Vervolgens vond 

op 5 mei 2011 een studiemoment plaats met vertegenwoordigers van Confcooperative. Op dit 

studiemoment waren diverse vertegenwoordigers uit het coöperatieve werkveld en uit de zorgsector 

aanwezig. Beide events leverden een rijke uitwisseling aan ervaringen in inzichten op, waarvan we de 

belangrijkste lessen verderop in dit rapport bespreken. 
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3. Vraagstukken vanuit een Vlaams perspectief 
 

In dit luik geven we een gestructureerd overzicht van vraagstukken waarmee we anno 2011 

geconfronteerd worden wanneer we de coöperatie overwegen als organisatievorm in de zorgsector. 

Dit overzicht werd mee gevoed vanuit ervaringen die opgetekend werden door de adviseurs van 

CoopConsult. We maken deze oefening aan de hand van een gestructureerd overzicht van diverse 

managementaspecten waarvan we wensen af te toetsen in welke mate deze een relevant 

aandachtspunt vormen bij de aanwending van de coöperatie als organisatievorm in de zorgsector. 

Het zijn overigens deze vraagstukken die meegenomen werden tijdens de uitwisseling met de 

Nederlandse en Italiaanse partners tijdens het onderzoek. 

3.1 Regelgevend kader 

Een belangrijke randvoorwaarde alvorens nog maar te kunnen denken aan de coöperatie als 

organisatievorm binnen de zorgsector, is de mate waarin de coöperatie een plaats kan vinden binnen 

het bestaande regelgevend kader van de zorgsector. We denken daarbij onder meer aan de 

erkennings- en subsidieregelgeving voor het verstrekken van zorg en voor het optrekken en in 

gebruik nemen van zorginfrastructuur. Ook de (juridische) mogelijkheid tot samenwerking met lokale 

overheden en toegang tot paritaire comités is aan de orde. Vervolgens bespreken we de mogelijke 

congruentieproblemen tussen de regelgeving op het gebied van de zorg en de voorwaarden om een 

erkenning te verkrijgen bij de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) of om een VSO-statuut aan te 

kunnen nemen. 

3.1.1 Erkennings- en subsidieregelgeving  

Om als coöperatie actief te kunnen zijn in de zorgsector, moet nagegaan worden of de beoogde 

zorgverstrekkende activiteit wel erkend kan worden indien ze uitgevoerd wordt door middel van een 

coöperatie. Een bijhorende vraag is of subsidiëring die eventueel wel mogelijk is voor vzw’s ook van 

toepassing is voor coöperaties. Een vraag die door beleidsmakers en vanuit het maatschappelijk 

middenveld wel eens gesteld wordt is deze of het subsidiëren van coöperaties voor het uitvoeren van 

een zorgverstrekkende activiteit er niet voor kan zorgen dat deze subsidies in de zakken van de 

aandeelhouders van de coöperatie verdwijnen, in plaats van maximaal aangewend worden voor het 

verstrekken van de zorg (Glaeser & Shleifer, 2001). Willen we de coöperatie ook op beleidsmatig vlak 

als een geloofwaardig alternatief voorstellen, is het daarom noodzakelijk om te zoeken naar de 

nodige grendels binnen de statuten en erkenningsvoorwaarden om te beletten dat subsidies 

inderdaad misbruikt kunnen worden voor het verrijken van de vennoten van de coöperatie.  

Een oplossing kan ook bestaan in het scheiden van wonen en zorg, waarbij de coöperatie een 

instrument is om middelen te mobiliseren voor het realiseren van zorginfrastructuur en een vzw de 

structuur blijft voor het organiseren van de zorg. De fiscale consequenties (btw, …) van zulke 

operaties verdienen alvast bijkomende aandacht. Ook hier stelt zich trouwens de vraag of 

constructies mogelijk (zouden kunnen) zijn om een coöperatieve zorginfrastructuur te realiseren met 

de steun van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Het 

VIPA is immers het agentschap van de Vlaamse overheid dat financiële steun verleent aan welzijns- 
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en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Het gaat daarbij om 

volgende sectoren: verzorgingsvoorzieningen, ouderen- en thuiszorgondersteunende voorzieningen, 

personen met een handicap, gezinnen met kinderen, preventie en ambulante gezondheidszorg, 

algemeen welzijnswerk en bijzondere jeugdbijstand (www.vipa.be). For-profitinitiatieven komen niet 

in aanmerking voor VIPA middelen. De for-profitsector kan echter een beroep doen op een 

staatswaarborg bij het aangaan van investeringskredieten voor de bouw van zorginfrastructuur. De 

vraag hierbij is overigens of coöperaties die middelen mobiliseren bij het brede publiek wel een 

beroep willen doen op de subsidies van het VIPA. Het VIPA legt immers allerhande bouwtechnische 

regels op en het aanvragen van subsidies aan het VIPA vertraagt het bouwproces aangezien er een 

wachtlijst is. 

3.1.2 Mogelijkheden tot samenwerking met lokale besturen 

Omwille van tal van redenen kan een samenwerking tussen een zorgcoöperatie en lokale besturen 

zinvol zijn. De vraag is echter of een lokaal bestuur zich hiertoe zomaar kan engageren, hetzij als 

klant, hetzij als financier. Zo is er de wetgeving op de overheidsopdrachten, dat overheden ertoe 

verplicht te werken met een openbare aanbesteding bij het nemen van financiële engagementen ten 

aanzien van een private partner. Er is daarbij geen enkele garantie dat de beoogde projectpartner 

deze aanbesteding zal winnen. Ook wanneer de wetgeving op de overheidsopdrachten niet van 

toepassing is, kan artikel 10 (cf. De Belgen zijn gelijk voor de wet) van de Grondwet nog stokken 

tussen de wielen steken wanneer een andere partij zich benadeeld voelt door de aangegane 

samenwerking tussen een lokaal bestuur en een (privaatrechtelijke) coöperatie. 

3.1.3 Toegang tot paritaire comités 

Het Belgisch sociaal overleg werkt volgens een systeem waarin sociale partners (vakbonden en 

werkgeversorganisaties) collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) afsluiten per sector binnen 

zogenaamde ‘paritaire comités’. Per paritair comité worden dus periodiek afspraken gemaakt over 

de loon- en arbeidsvoorwaarden (bv. werktijdregeling, barema’s, vakantieregeling, enz.). 

Verschillende actoren uit de social profitsector melden echter dat bepaalde paritaire comités 

uitsluitend voor vzw’s zijn. Dit hypothekeert de kansen voor het hanteren van de coöperatie als 

rechtsvorm binnen deze sector. 

3.1.4 Congruentie met regelgeving NRC 

De vraag stelt zich ook in welke mate de regelgeving uit de zorgsector aan iniatieven de mogelijkheid 

biedt om haar statuten zodanig op te stellen dat een coöperatie kans kan maken op een erkenning 

door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Het gaat daarbij onder meer over: 

 De vrije toetreding van vennoten 

 De beperking van dividenduitkeringen 

 Het benoemen van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering 

 De beperking van het stemrecht (gedeeltelijke loskoppeling van kapitaalsinbreng) 

 Het omschrijven van modaliteiten voor de uitkering van een ristorno 
 

http://www.vipa.be/
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Bovendien stelt zich de vraag met welke argumenten initiatieven uit de zorgsector overtuigd kunnen 

worden van het nut van deze erkenning. Voor initiatieven met een prospectusplicht en met relatief 

veel kleine aandeelhouders (cf. beperkte vrijstelling roerende voorheffing op dividenden) kan een 

erkenning echter wel de moeite lonen (zie infra). Los daarvan kan de erkenning voor de Nationale 

Raad voor de Coöperatie als kwaliteitslabel dienen, maar daarvoor is de NRC momenteel nog te 

onbekend – zeker binnen de zorgsector. Een erkenning door de NRC kan weliswaar enkele garanties 

inbouwen opdat de zorgcoöperatie daadwerkelijk op coöperatieve wijze zal functioneren (Van 

Opstal, Gijselinckx & Develtere, 2008 en Coates & Van Opstal, 2009).  

3.1.5 Congruentie met het VSO-statuut 

Bovenstaande vragen kunnen ook gesteld worden voor de aanwending van het VSO-statuut. In welke 

mate is de zorgregelgeving congruent met de voorwaarden die gesteld worden om een VSO-statuut 

te bekomen? Deze voorwaarden zijn vrij gelijkaardig aan deze voor het verkrijgen van een erkenning 

door de NRC, maar worden onder andere aangevuld met het verplicht omschrijven in de statuten 

onder welke voorwaarden personeelsleden na een jaar tewerkstelling mee vennoot kunnen worden 

(inclusief de regeling wanneer het personeelslid de onderneming verlaat). Daarnaast dient een 

onderneming met het VSO-statuut ook expliciet haar sociale oogmerk te vermelden in haar statuten 

en kunnen de activa van een VSO bij vereffening niet zomaar uitgekeerd worden aan de vennoten 

maar dienen deze bestemd te worden naar een organisatie met een gelijkaardig sociaal doel 

(Dujardin, Mertens & Van Opstal, 2008). Deze laatste twee aspecten zijn overigens gelijkaardig aan 

de vzw-wetgeving. 

3.2 Financieel beheer 

Op het vlak van het financiële beheer van coöperaties in de zorgsector, noteren we een breed 

spectrum aan vragen en knelpunten, gaande van de kapitaalbehoefte en kapitaalstructuur tot 

uitdagingen van fiscale en boekhoudkundige aard.  

3.2.1 Kapitaalbehoefte 

Alvorens aandelen uit te schrijven en eventuele bankfinanciering te overwegen, is het belangrijk een 

financieel plan uit te werken. De hamvraag daarbij is wat de kapitaalbehoefte is van de coöperatie. 

Daarbij is het belangrijk in te schatten wat de minimale schaal is van de coöperatie opdat de 

coöperatie leefbaar en werkbaar kan zijn. Daarnaast speelt ook het vraagstuk naar de optimale 

schaal in functie van de coöperatie haar kapitaalbehoefte. Dit hangt ook samen met aspecten van 

corporate governance: wat is de maximale schaal opdat de coöperatie nog beheerbaar en 

beheersbaar kan zijn in functie van controle en zeggenschap en hoe staat dit in verhouding tot de 

kapitaalbehoefte?  
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Met betrekking tot de kapitaalbehoefte tekenen de adviseurs van CoopConsult een onderscheid op 

tussen drie soorten coöperatieve projecten: 

a.) Projecten met een focus op wonen, waarbij de coöperatie een hefboom kan betekenen in 

het mobiliseren van kapitaal om zo versneld te kunnen voorzien in een aanbod van 

residentiële zorginfrastructuur. De kapitaalbehoefte van deze coöperaties is relatief groot. 

Een voorbeeld hiervan is Inclusie Invest (zie supra).  

 

b.) Projecten met een focus op zorg, waarbij de coöperatie bijvoorbeeld een instrument is om 

persoonsgebonden budgetten samen te leggen om schaalvoordelen te genereren bij het 

inkopen van zorg. De kapitaalbehoefte van deze coöperaties is eerder beperkt. Een 

voorbeeld hiervan is de gebruikerscoöperatie van Onafhankelijk Leven3   

 

c.) Projecten met een gecombineerde focus op wonen en zorg. Een voorbeeld hiervan is het 

Biloba huis (zie supra). Het gaat om een eerder kleinschalig en plaatselijk initiatief, met inzet 

van mantelzorgers en vrijwilligers. In dit project wordt er effectief gewerkt met een vzw en 

een CVBA naast elkaar, met dezelfde Raad van Bestuur.  

3.2.2 Kapitaalstructuur 

Eens de kapitaalbehoefte gekend is, komt een volgende belangrijke vraag bovendrijven: hoe worden 

de activa van de coöperatie gefinancierd? De kapitaalstructuur, of de passiefzijde van de balans, 

geeft weer welk aandeel van de onderneming bestaat uit eigen vermogen (aandelenkapitaal, 

opgebouwde reserves, etc.) en welk deel uit vreemd vermogen (bv. bankfinanciering). 

Wat het eigen vermogen betreft, stellen zich een aantal vragen. Hoe wordt het aandelenkapitaal 

namelijk samengesteld? Hoe groot is het vast gedeelte van het kapitaal en hoe groot zal het variabel 

gedeelte zijn? Onder welke voorwaarden kunnen vennoten toetreden en hoe flexibel kunnen 

vennoten opnieuw uittreden? Welke soorten aandelen worden gecreëerd en welk zeggenschap is 

daaraan verbonden? Hoe groot moet de coupure van een aandeel zijn voor verschillende soorten 

aandelen (bv. 2500 euro voor oprichters, 250 euro voor private huishoudens)? Hoe kunnen 

solidariteitsmechanismen ingebouwd worden opdat ook personen uit sociaal kwetsbare groepen 

kunnen toetreden tot de coöperatie? In welke mate en op welke wijze kan een eventuele historische 

inbreng onder de vorm van giften omgezet worden in een toetreding tot het aandelenkapitaal? Hoe 

wordt de vergoeding op eigen vermogen bepaald (cf. dividendbeleid en ristornopoliek) en verdiend 

(cf. cashflow)? 

Wat het vreemd vermogen betreft, stelt zich de vraag in welke mate de coöperatie toegang zal 

hebben tot bankfinanciering. Dat hangt in grote mate samen met het achterliggende financieel plan, 

de terugbetalingscapaciteit (cf. cashflow) en het al dan niet beschikken over voldoende garanties en 

waarborgen. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijk biedt haar vennoten wat dat 

betreft een sterkere bescherming ten aanzien van schuldeisers – in een coöperatieve vennootschap 

met onbeperkte aansprakelijkheid zijn alle vennoten immers hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor 

de schulden van de coöperatie. Toch is het lang niet ondenkbaar dat een financiële instelling een 

                                                           
3
 Zie www.onafhankelijkleven.be  

http://www.onafhankelijkleven.be/
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hoofdelijke en solidaire borgstelling kan vragen vooraleer het bereid is een krediet toe te kennen. In 

dat geval wordt de beperkte aansprakelijkheid ten dele uitgehold, zoals trouwens ook het geval kan 

zijn bij andere vennootschapsvormen (bv. de bvba). 

Reguliere ondernemingen of coöperaties die actief zijn in traditionele marktniches zullen de 

antwoorden op deze vragen eerder terugvinden op platgetreden paden. Voor de zorgsector dienen 

deze vragen zich in grote mate voor het eerst aan en liggen de antwoorden niet noodzakelijk voor de 

hand. 

3.2.3 Prospectusplicht 

Coöperaties kunnen mensen en middelen mobiliseren voor het realiseren van een 

gemeenschappelijk doel. Wanneer een coöperatieve vennootschap aandelen uitgeeft zal deze 

moeten nagaan of de uitgifte ervan onder de definitie van ‘openbare aanbieding’ valt. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de totale tegenwaarde van de uitgifte hoger ligt dan 100 000 

euro4. In dat geval dient de coöperatie een prospectus op te stellen en te laten goedkeuren door de 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de voormalige Commissie voor Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen (CBFA).  

Er geldt echter een uitzondering op deze regel voor coöperatieve vennootschappen die erkend 

werden door de Nationale Raad voor de Coöperatie. Voor erkende coöperaties ligt deze drempel 

immers op 2 500 000 euro (jaarlijks)5, op voorwaarde dat het gaat over het aandelenkapitaal van de 

erkende vennootschap en dat de diensten van de coöperatie hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, 

bestemd zijn voor de vennoten. 

Er is tot dusver weinig know how beschikbaar over het opstellen van een prospectus voor 

coöperaties in de zorg. Bovendien is het ook nog de vraag onder welke voorwaarden een erkende 

coöperatie in de zorgsector onder het toepassingsgebied kan vallen van deze prospectusvrijstelling.  

3.2.4 Fiscaliteit en boekhoudwetgeving 

Een coöperatie kan een interessant instrument zijn om te hanteren in een dubbelstructuur waarbij 

bv. enkele vzw’s die de zorglening organiseren een beroep doen op een gezamenlijk opgerichte 

coöperatieve vennootschap die bv. ondersteunende diensten centraliseert. Fiscaal gezien stelt dat 

organisaties in de zorgsector voor de uitdaging dat vzw’s vaak niet BTW-plichtig zijn (en dus geen 

BTW kunnen aftrekken), terwijl zij wel BTW dienen te betalen aan de door hen opgerichte (BTW-

plichtige) coöperatieve vennootschap. Dit is alleszins een aspect om rekening mee te houden bij het 

uittekenen van een fiscaal uitgebalanceerde organisatiestructuur. 

Een ander aspect is de fiscale behandeling van giften. Vzw’s kunnen onder bepaalde voorwaarden 

een erkenning krijgen waardoor ze voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar een fiscaal attest 

                                                           
4
 Voor meer details, zie http://economie.fgov.be/nl/binaries/Newsletter_10_CNC_201102_nl_tcm325-

118485.pdf  
5
 Ten gevolge van een Europese Richtlijn dient dit bedrag tegen 2012 opgetrokken te worden tot 5 000 000 

euro. 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Newsletter_10_CNC_201102_nl_tcm325-118485.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Newsletter_10_CNC_201102_nl_tcm325-118485.pdf
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kunnen afleveren aan de schenker van de gift. De vraag stelt zich wat de mogelijkheden en 

modaliteiten zijn om dit als coöperatie eveneens te kunnen afleveren. 

Tot slot is er het aandachtspunt dat organisaties met een vzw-structuur die een coöperatie wensen 

op te richten know how moeten opbouwen of inkopen met betrekking tot het voeren van een 

boekhouding voor een coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid). 

3.3 Human Resources Management 

Op het terrein van Human Resources Management (HRM) stellen zich ook enkele vragen wanneer 

een zorginstelling overweegt om een zorgcoöperatie op te richten. We overlopen er enkele. 

3.3.1 Personeelsallocatie 

Wanneer een nieuwe coöperatie opgericht wordt naast bestaande structuren, verschijnt de 

mogelijkheid om nieuw personeel aan te werven binnen de coöperatie of om bestaande 

personeelsleden te heralloceren van de bestaande structuren naar de coöperatie. Hierbij komen 

echter tal van vragen bij kijken. Enkele voorbeelden: 

- Welke personeelsleden zullen tewerkgesteld worden door de coöperatie en welke blijven 

tewerkgesteld in de vzw?  

- Welke sociale conflicten kunnen ontstaan wanneer zulk een verschuiving plaatsvindt (zelfs 

wanneer het uitsluitend van toepassing is op nieuw aan te werven personeelsleden)?  

- Welke zijn de verschillen in rechten tussen personeelsleden wanneer zij door verschillende 

structuren tewerkgesteld worden (bv. verschillend paritair comité)?  

- Welke (sociale) rechten kunnen meegenomen worden door het personeelslid bij een 

verschuiving naar de coöperatie en welke dreigt men te verliezen?  

- Welke toegang tot eventuele tewerkstellingsprogramma’s (zoals bv. het 

werkervaringsprogramma) verliest men en welke nieuwe openingen worden terzake 

gecreëerd (bv. invoegprogramma)? 

3.3.2 Coöperatieve identificatie van het personeel 

Net zoals in een regulier bedrijf het personeel best grondig ingelicht wordt over de missie van het 

bedrijf, is het in een coöperatie aangewezen dat ook de werknemers goed op de hoogte zijn van het 

achterliggende coöperatieve verhaal, van de betekenis daarvan voor de organisatie en van de 

verwachte impact daarvan op de uitoefening van hun werk. De mate waarin deze coöperatieve 

identificatie eerder mooi meegenomen dan wel een strikte noodzaak is, hangt af van de functie van 

de coöperatie in het zorgproces. Is deze functie strikt instrumenteel van aard (bv. een louter 

financieringsvehikel voor bestaande organisaties) dan is deze identificatie minder noodzakelijk dan 

bij een sterk inhoudelijk gedreven invulling van de coöperatie, bv. bij wanneer de coöperatie in 

handen is van de gebruikers en de lokale gemeenschap. 
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Enkele sleutelaspecten van het HRM-beleid waarin het belang en de invulling van een eventuele 

coöperatieve identificatie best eens afgetoetst kan worden zijn: 

 
- Werving en selectie 

- Competentiemanagement 

- Retentiebeleid 

- Werkorganisatie 

- Sociaal overleg 

3.3.3 Het personeel als vennoot 

Het is mogelijk dat de coöperatie zodanig opgevat wordt dat het personeel kan toetreden tot het 

aandelenkapitaal. Indien men opteert voor een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk is 

men zelfs van rechtswege verplicht om de modaliteiten waaronder een personeelslid vennoot kan 

worden (en kan uittreden na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst) op te nemen in de 

statuten. 

Los daarvan onderscheiden we enkele mogelijkheden om het personeel als vennoot te laten 

toetreden: 

- Het personeel kan aandelen verwerven zoals eender welk ander gezin, zonder dat hieraan 

specifieke rechten of plichten gekoppeld worden. 

- Het personeel kan aandelen verwerven van een werknemerscoöperatie, waarbij de 

coöperatie uitsluitend in handen is van het personeel. 

- Het personeel kan aandelen kopen van een vooraf bepaalde categorie, met daaraan 

gekoppelde rechten en plichten (bv. in het kader van een multistakeholdercoöperatie). 

Een aandachtspunt hierbij is het mogelijke belangenconflict dat kan optreden tussen 

personeelsleden-vennoten en gebruikers-vennoten. Dit soort belangenconflicten is echter een 

inherent vraagstuk binnen elk type multistakeholdercoöperatie. 

3.3.4 De positie van vrijwilligers 

Een ander, niet onbelangrijk, aspect is de inzet van vrijwilligers binnen een handelsvennootschap. 

Daar waar een vzw mag werken met vrijwilligers, is dit niet vanzelfsprekend binnen een 

handelsvennootschap, aangezien de grens met zwartwerk wel eens dun zou kunnen worden in de 

ogen van de sociale inspectie. Hier noteren we alvast de nood aan een kader dat meer 

rechtszekerheid geeft aan de betrokken coöperaties en vrijwilligers. 
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3.4 Marketing 

Alle bekommernissen omtrent de commercialisering van de zorg ten spijt komen er ook wel heel wat 

marketingmatige elementen kijken bij het overwegen van de opstart van coöperaties in de 

zorgsector. We overlopen deze langs de 4P’s van de marketing mix: een goed businessplan geeft 

immers blijk van het feit dat je nagedacht hebt over het product, de prijs, de promotie en de plaats 

van de coöperatie in wording. 

3.4.1 Product 

Bij het overwegen van een coöperatie binnen zorgsector is het belangrijk om na te gaan of het 

aanbod dat uitgetekend wordt aansluit bij de behoeften van de doelgroep. Het gaat daarbij niet 

uitsluitend over zorginhoudelijke aspecten, maar ook over eventuele organisatorische aspecten. Zo is 

het immers lang niet zeker dat het personeel, gebruikers of buurtbewoners zich geroepen voelen om 

mee te participeren in eigenaarschap, zeggenschap en controle over de zorginstelling waarin ze 

werken, wonen en/of leven. Anderzijds leveren zeggenschap en controle vanuit diverse 

stakeholdergroepen een sterke prikkel om te komen tot een goede aansluiting tussen vraag en 

aanbod. Empowerment van bepaalde stakeholdergroepen kan daarbij een belangrijk aandachtspunt 

zijn (Goris, Moreels & Van Opstal, 2010). 

3.4.2 Prijs 

Coöperaties leveren, in tegenstelling tot wat soms verhoopt wordt, geen wonderoplossing voor het 

reduceren van de dagprijs in een zorginstelling. Dat neemt op zich niet weg dat bepaalde 

solidariteitsmechanismen ingebouwd zouden kunnen worden voor gebruikers uit sociaal zwakkere 

groepen, maar deze kunnen even goed (of misschien zelfs eenvoudiger) ingevoerd worden binnen 

een vzw-context. Een coöperatie kan, omwille van het realiseren van schaalvoordelen, weliswaar 

kostenverlagend werken. Dat zelfs in die mate dat een coöperatie eventuele financiële problemen 

kan verlichten of wegwerken. Ze kunnen ook een democratisch en lokaal verankerd alternatief zijn 

voor het schrikbeeld van een eventuele beursgenoteerde zorgsector, met als gevolg dat 

betaalbaarheid en toegankelijkheid beter gevrijwaard kunnen worden. De prijszetting van de dagprijs 

blijft echter, zeker vanuit social profitperspectief, in eerste instantie een verhaal van achterliggende 

kostenstructuren. 

Een ander, maar niet minder belangrijk, vraagstuk is de prijszetting van de aandelen van de 

coöperatie. Een te hoge coupure zal immers de toegankelijkheid voor nieuwe vennoten beperken, 

vooral wanneer het om particuliere huishoudens gaat (en niet in het minst wanneer deze behoren 

tot sociaal kwetsbare groepen). Een te lage coupure vormt op zich echter weer voor een mogelijks te 

lage instapdrempel, waardoor de betekenis van het lidmaatschap van een coöperatie uitgehold zou 

kunnen worden. Laten we overigens niet vergeten dat aandelen in eerste instantie uitgeschreven 

worden om te voorzien in een kapitaalsbehoefte. De prijs van een coöperatief aandeel is met andere 

woorden best zo laag als mogelijk, maar zo hoog als nodig.  

Een manier om toch een lage prijszetting te combineren met een sterke ledentrouw en zo gering 

mogelijk speculatieve bewegingen is het verzwaren van de uittredingsmodaliteiten (zoals bv. het feit 
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dat je minstens 6 jaar vennoot moet blijven alvorens je mag uittreden). Hoe beperkter echter deze 

uittredingsmogelijkheden, hoe moeilijker het kan zijn om nieuwe aandeelhouders te vinden. Het 

vooropgestelde adagium blijft dus van kracht. 

3.4.3 Promotie 

Met betrekking tot promotie stelt zich de vraag in welke mate de coöperatie enerzijds intern (cf. naar 

gebruikers, personeel, enz.) en anderzijds extern (bv. media, de buurt, …) haar coöperatieve 

identiteit het best uitdraagt. Indien men als zorginstelling door middel van een coöperatie een breed 

spectrum aan mensen en middelen wil mobiliseren, is dit zeker aan de orde. Anderzijds is het best 

mogelijk dat een coöperatie succesvol kan functioneren zonder dat er ook maar sprake is van enige 

coöperatieve identificatie bij de vennoten (Van Opstal, Gijselinckx & Develtere, 2008). Laten we wat 

dat betreft niet vergeten dat in de zorgsector in Vlaanderen reeds tal van coöperaties actief zijn 

zonder dat de leden ervan zich bewust zijn van de achterliggende coöperatieve principes – hoewel ze 

deze dagdagelijks toepassen. Denken we daarbij aan coöperatieve artsenpraktijken en coöperatieve 

medische centra, poliklinieken en laboratoria van huisartsen. 

3.4.4 Plaats 

Coöperaties zijn een organisatievorm bij uitstek om zeggenschap en controle lokaal te verankeren. 

De plaats van het zorgaanbod is daarom ook een belangrijke component om rekening mee te 

houden. De mate waarin sprake kan zijn van centralisatie of van decentralisatie van het zorgaanbod 

ligt bij een coöperatie immers (potentieel) in veel grotere mate in handen van gebruikers, 

zorgverstrekkers en/of de lokale gemeenschap dan het geval is bij een klassieke vzw. 

3.5 Corporate Governance 

Met betrekking tot corporate governance noteren we vragen met betrekking tot het uittekenen en 

organiseren van zeggenschap en controle, de bestuurbaarheid van de coöperatie en het 

vennotenmanagement. 

3.5.1 Zeggenschap en controle 

Koudwatervrees ten aanzien van coöperaties in de zorgsector is in grote mate te verklaren vanuit het 

feit dat het hebben van een coöperatieve vennootschap in België niet noodzakelijk het nastreven van 

coöperatieve doelstellingen betekent. Het Belgisch recht geeft de coöperatieve vennootschap (met 

beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid) echter interessante mogelijkheden om, indien gewenst, 

de visie en missie van een organisatie te bewaken door middel van enkele grendels (Coates & Van 

Opstal, 2009; Jacobs, 2011 en Jacobs & Van Opstal, 2011). Deze zijn: 

- De mogelijkheid om stemrecht en kapitaalinbreng los te koppelen, gaande van een beperking 

van het stemrecht per vennoot tot een bepaalde percentage, tot het principe één vennoot, 

één stem 
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- De mogelijkheid om een erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) te 

verkrijgen of het VSO-statuut aan te nemen, waardoor onder meer dividenduitkeringen 

geplafonneerd worden en het stemrecht van de vennoten beperkt wordt. 

- De mogelijkheid om verschillende categorieën aandelen uit te schrijven met daaraan 

gekoppeld verschillende rechten en plichten. 

Indien deze grendels niet op een doordachte manier gehanteerd worden bij het uitschrijven van de 

statuten van de coöperatie, loopt men met een coöperatie het risico op een zogenaamde mission 

drift. Dit betekent bijvoorbeeld dat het best mogelijk is dat een initieel social profituitgangspunt bij 

het oprichten van de coöperatie kan afglijden naar een zuivere for-profitlogica: aandeelhouders 

kunnen immers wijzigen, net zoals de statuten van de coöperatie. Het is dus een kwestie van 

duidelijk te formuleren welke de modaliteiten zijn voor het toe- en uittreden van verschillende 

soorten aandeelhouders en te zoeken naar geloofwaardige partijen die de missie en visie statutair 

mogen bewaken. Deze oefening draagt bij tot het uitwerken van statuten die dienend zijn voor de 

coöperatie doorheen haar ganse levensloop. 

Net zoals bij de prijszetting van het aandeel kunnen we hier ook te maken hebben met een 

tweesnijdend zwaard. Het is immers belangrijk om te kijken naar de beweegredenen van diverse 

stakeholders om vennoot te worden van de coöperatie. Gebruikers, zorgverstrekkers en sociale 

organisaties zullen hoofdzakelijk omwille van inhoudelijke redenen vennoot willen worden en willen 

dat ook vertaald zien in daadwerkelijke zeggenschap en controle. Het brede publiek zal echter 

veeleer willen participeren in het aandelenkapitaal wanneer het rendement op eigen vermogen 

voldoende hoog ligt. De Belgische wetgeving laat echter toe om de eerste groep van eerder 

inhoudelijk gedreven aandeelhouders een lager dividend te geven, maar meer rechten met 

betrekking tot het wijzigen van de statutaire doelstelling van de coöperatie en om de tweede groep 

een hoger dividend te geven in ruil voor een beperktere inbreng met betrekking tot strategische 

zorginhoudelijke keuzes (Jacobs & Van Opstal, 2011). 

3.5.2 Bestuurbaarheid van de coöperatie 

De coöperatie is een organisatievorm die naar bestuurbaarheid een aantal uitdagingen in zich draagt. 

Zo wordt een multi-stakeholdercoöperatie geconfronteerd met de uitdaging om uiteenlopende 

belangen te verzoenen en te vermijden dat enkele moeilijke dossiers de totale werking van de 

coöperatie op volstrekt democratische wijze blokkeren (Leys & Van Opstal, 2009).  

Ook binnen bv. zuivere gebruikerscoöperaties kunnen echter governance-problemen opduiken die 

de coöperatie onbestuurbaar maken. Zo moeten er bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt 

worden om te vermijden dat gebruikers-eigenaars met een bestuursmandaat een onevenredige 

zeggenschap krijgen ten aanzien van zorginhoudelijke aspecten voor hun eigen situatie. De positie 

van gebruikers-eigenaars ten aanzien van zorgverstrekkers is vanuit governance-perspectief alvast 

een uitdaging om ter harte te nemen bij het uittekenen van een gebruikerscoöperatie. Een gezonde 

afstand tussen een door gebruiker-eigenaars gedomineerde raad van bestuur en het management 

van de zorginstelling op het vlak van operationele en zorginhoudelijke beslissingen is daarom ook 

wenselijk (MacKay, 2007). Dit sluit echter niet uit dat gebruikersparticipatie voor deze aspecten kan 

blijven doorgaan op het niveau van gebruikersgroepen (Kurimoto, 2002). 
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Daar waar een coöperatie vanuit financieel perspectief vaak een minimale schaal kent om leefbaar te 

zijn, is er vanuit governance-perspectief ook zoiets als een optimale schaal. Te grote coöperaties 

staan immers voor de uitdaging dat hun leden zich minder en minder betrokken voelen bij hun 

coöperatie en op individueel vlak minder zeggenschap en controle kunnen uitoefenen. Hierdoor 

loopt de coöperatie het risico op een intern vrijbuitersprobleem op het vlak van de controle van de 

coöperatie, waardoor het management vrij spel krijgt. Dit kan optreden in een context van 

atomistisch kleine aandeelhouders die individueel zo weinig zeggenschap en controle kunnen 

uitoefenen dat de baten ervan niet opwegen tegen de inspanning om dit recht uit te voeren. 

Problematisch daarbij is dat het management vrij spel krijgt en niet langer gecontroleerd wordt zoals 

het hoort (Tirole, 2001 en Leys & Van Opstal, 2009). Een getrapte inspraakstructuur kan op dat vlak 

wel enig soelaas bieden, maar de relevantie daarvan hangt sterk samen met de aard van de 

achterliggende organisatie. 

3.5.3 Vennotenmanagement 

Net zoals dit voor het personeel een relevant aandachtspunt is, geldt voor vennoten het vraagstuk in 

welke mate een sterke identificatie met de coöperatie wenselijk of noodzakelijk is. 

Vennotenmanagement is dan ook geen overbodige luxe om de vinger aan de pols de houden bij de 

referentieaandeelhouder van de coöperatie, met name de vennoot. 

Afhankelijk van de rol die de coöperatie vervult, zal deze identificatie trouwens relatief eenvoudig 

zijn of eerder moeilijk. Een te sterke identificatie draagt trouwens ook risico’s met zich mee. Zo 

signaleren adviseurs van CoopConsult de problematiek van aandeelhouders die hun toekomstige 

zeggenschap overschatten wanneer ze op enthousiaste wijze lid worden van een coöperatie. Een te 

zwakke vennotenidentificatie leidt anderzijds weer tot het eerder besproken interne 

vrijbuitersprobleem en kan op termijn zelfs de bestaansreden van de coöperatie volledig uithollen. 
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4. Case 1: Nederland 
 

Net zoals de (non-profit) zorgsector in Vlaanderen hoofdzakelijk gekenmerkt wordt door de vzw, 

wordt de Nederlandse zorgsector voornamelijk getypeerd door de stichting. Toch doet ook de 

coöperatie recent haar intrede in het Nederlandse zorglandschap6. We bespreken achtereenvolgens 

het regelgevend kader, verkennen de rol die coöperaties momenteel spelen binnen de Nederlandse 

zorgsector en brengen verslag uit van een studiebezoek aan het Nederlandse Stichting Zet. 

4.1 Regelgevend kader 

Alvorens dieper in te gaan op de Nederlandse case, is het van belang het Nederlandse regelgevend 

kader omtrent coöperaties in de zorgsector te verkennen. We vergelijken daarbij enkele essentiële 

kenmerken van de Nederlandse coöperatie met de Belgische context. We bespreken ook de 

verschillen tussen de coöperatie en de in Nederland van oudsher gangbare organisatievorm in de 

zorgsector, de stichting.  

Om te beginnen stellen we vast dat de coöperatie in Nederland een vereniging is, daar waar deze in 

België een vennootschap is. We spreken in Nederland dan ook over de coöperatie vereniging. Daar 

waar een Belgische coöperatie vennoten heeft, spreekt men in Nederland over de leden van een 

coöperatie. De doelstelling van een coöperatie is een onderneming uit te baten die voorziet in de 

economische behoeften van haar leden. Galle (2010) verwoordt het mooi als volgt: 

“De coöperatie is een samenwerkingsvorm. De coöperatie is een vereniging. De coöperatie is 

een onderneming met een achterban. Door met de leden een bedrijf uit te oefenen behoort de 

coöperatie te voorzien in de economische behoeften van die leden.” 

De coöperatie mag streven naar materieel gewin (winst). Gezamenlijke winstoptimalisatie is daarbij 

een accuratere uitdrukking dan loutere winstmaximalisatie.  

Het is de bedoeling dat de leden hun coöperatie financieren, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze 

moeten deelnemen in het financiële vermogen van de coöperatie door middel van aandelen (zoals 

dat wel het geval is in het Belgisch recht). Het betalen van een jaarlijks lidgeld kan bijvoorbeeld 

volstaan.  

Net zoals in het Belgisch recht, kent de Nederlandse coöperatie varianten op het gebied van 

aansprakelijkheid. Zo is er de wettelijke aansprakelijkheidsvariant (W.A) en varianten waarbij de 

aansprakelijkheid van de leden wordt beperkt (B.A) of geheel wordt uitgesloten (U.A). Volgens Kuiper 

en van der Winden (2010) is de U.A variant gangbaar in de zorgsector zodat “individuele leden in hun 

eigen praktijk- of bedrijfsvoering niet het risico lopen om in geval van ontbinding of faling te moeten 

bijdragen in het tekort van de coöperatie waarvan zij lid zijn”. 

                                                           
6
  prof. dr. mr. Ruud Galle, voorzitter van de Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw (NCR), stelt 

overigens in een interview met het Financieel Dagblad op 16 mei 2011 dat de coöperatie in Nederland in haar 
geheel aan een opmars bezig. Daar waar er eind 2009 ongeveer 5400 coöperaties officieel ingeschreven waren 
in Nederland, betrof het een jaar later al meer dan 7500 coöperaties. 
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Naast de coöperatie kent het Nederlandse recht ook de (gewone) vereniging, de stichting en 

kapitaalsvennootschappen (de B.V en de N.V). De zorgsector wordt in Nederland gedomineerd door 

stichtingen. Stichtingen hebben geen winstoogmerk en hebben geen eigenaars. Alle activa moeten 

ook binnen de organisatie blijven. Deze kenmerken werden tot dusver steeds beschouwd als troeven 

in functie van de continuïteit van de organisatie en voor het organiseren van zorg.  

Een nadeel van de stichting is het feit dat de bestuursvorm ervan gesloten en niet transparant is. Er is 

wel controle op het bestuur door een Raad van Toezicht, maar zeggenschap en controle vanuit 

diverse stakeholders, zoals gebruikers, familieleden, personeel en/of lokale besturen, blijft uiterst 

beperkt of is zelfs afwezig. Er heerst binnen de stichting zelfs een ledenverbod en dat maakt het 

organiseren van zeggenschap niet eenvoudig. Bovendien staan in het Burgerlijk Wetboek geen 

bepalingen omtrent het functioneren van de toezichthouders van een stichting, daar waar dit voor 

de coöperatie wel geregeld is (Kuiper & van der Winden, 2010). 

In een coöperatie zijn de leden mede-eigenaar van de organisatie (van Ewijk, 2010). Door middel van 

aandeelhouderschap of lidmaatschap, maken zij deel uit van de coöperatie en verwerven zij 

zeggenschap en controle. In de plaats van een Raad van Toezicht voert een Raad van Commissarissen 

controle uit op het dagelijks bestuur van de coöperatie. De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) legt 

overigens aan alle zorginstellingen met minstens 50 werknemers op dat ze een Raad van 

Commissarissen opricht. Het bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de Algemene Leden 

Vergadering (ALV). De ALV mag echter ook vervangen worden door een ledenraad die gekozen wordt 

door vertegenwoordigers van leden, gegroepeerd volgens een geografische of functionele indeling 

(Kuiper & van der Winden, 2010). 

Tot slot vermelden we dat binnen de coöperatie de mogelijkheid bestaat om het batig saldo bij 

vereffening te verdelen onder de leden (tenzij een zorgspecifieke regelgeving dit uitdrukkelijk 

verbiedt). Bij de stichting geldt een wettelijk verbod om uitkeringen te doen aan oprichters, 

bestuurders en toezichthouders. Ook de gewone vereniging mag geen winst verdelen onder haar 

leden. Noteer echter dat het, op enkele uitzonderingen na, ook aan coöperaties in de zorgsector 

verboden is om winst uit te keren (Kuiper & van der Winden, 2010)  

4.2 Coöperaties in de Nederlandse zorgsector 

4.2.1 Grondslagen 

De achterliggende redenen voor de intrede van coöperaties in het Nederlandse zorglandschap zijn 

meestal gelijkaardig aan de argumentatie om ook in Vlaanderen de coöperatie te bestuderen als 

potentieel interessante organisatievorm in de zorgsector. Kuiper en van der Winden (2010) zien in 

hun analyse van de coöperatie in de Nederlandse zorgsector een verband met de noodzaak tot 

schaalvergroting. Zo dient de eerstelijnszorg op een grotere schaal samen te werken nu er een 

beleidsmatige verschuiving optreedt vanuit de ziekenhuizen naar de eerstelijnszorg. Ook een 

samenwerking tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg moet om die reden intensiever en efficiënter 

verlopen. Samenwerking op deze verschillende niveaus kan kwaliteitsverhogend werken en 

efficiëntiewinsten annex kostenbesparingen realiseren. Dit geldt trouwens ook voor ziekenhuizen, 
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die door middel van samenwerking kunnen besparen op de aanschaf van medische en ICT 

apparatuur (Kuiper & van der Winden, 2010). 

Een tweede reden is het feit dat bestuurders en toezichthouders geconfronteerd worden met 

toegenomen risico’s, onder meer ten gevolge van een versterking van de rechten van patiënten en 

de kwaliteit van de zorg7. De coöperatie biedt daarbij aan bestuurders meer houvast dan de stichting. 

De coöperatie verschijnt als alternatief binnen de zorgsector ook al eens in de Nederlandse media als 

oplossing voor financiële problemen in de gezondheidszorg, de ouderenzorg en de thuiszorg. Naast 

het verwezenlijken van schaalvoordelen kan een coöperatie bestaande zorgvoorzieningen immers 

herfinancieren met middelen van diverse stakeholdergroepen. 

Tot slot vormen de mogelijkheden tot zeggenschap en controle door gebruikers en andere 

stakeholders, maar ook de mogelijkheid om vanuit één of meerdere stakeholdergroepen een vacuüm 

in de zorg8 in te kunnen vullen belangrijke grondslagen voor het toenemende gebruik van de 

coöperatie als organisatiemodel in het Nederlandse zorglandschap.  

4.2.2 Organisatievormen 

Kuiper en van der Winden (2010) maken het onderscheid tussen enkele coöperatieve 

organisatievormen in de Nederlandse zorgsector. We lichten er twee daarvan toe. 

In de eerste variant is de coöperatie zelf een zorginstelling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over artsen, 

apothekers en/of andere (para)medici die hun praktijk of een deel ervan inbrengen in een 

gezamenlijke coöperatie. Het kan daarbij trouwens ook gaan over een samenwerking tussen 

zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. 

In de tweede variant is de coöperatie een holdingmaatschappij van één of meerdere rechtspersonen 

die zorgactiviteiten uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is een coöperatie die een stichting of een 

vennootschap opricht en daarin de zorgactiviteiten onderbrengt. De voordelen van dit 

organisatiemodel kunnen volgens Kuiper en van der Winden (2010) bestaan uit risicospreiding, 

schaalvoordelen en het slagvaardiger maken van het bestuur. Op deze manier kan de afstand tussen 

het bestuur en de leden van een coöperatie groter gemaakt worden. 

4.2.3 Voorbeelden 

Ter illustratie geven we enkele voorbeelden van coöperaties in het Nederlandse zorglandschap. Zo 

zijn er op het niveau van de eerstelijnszorg de zogenaamde coöperatieve huisartsenposten, 

coöperatieve ambulancezorg, coöperatieve tandartspraktijken, enz.  

                                                           
7
 Zie de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), het daarmee verband houdende uitvoeringsbesluit WTZi en de 

daarmee gepaard gaande Zorgbrede Governancecode (Kuiper & van der Winden, 2010). 
8
 Bv. “Zorgcoöperatie moet ouderen in Schaijk houden”, 20 mei 2011 

(http://www.arenalokaal.nl/nieuws/schaijk/7139-zorgcooeperatie-moet-ouderen-in-schaijk-houden.html)   

http://www.arenalokaal.nl/nieuws/schaijk/7139-zorgcooeperatie-moet-ouderen-in-schaijk-houden.html


23 
 

  
  

Voorbeeld 1 Coöperatieve huisartsenposten 

Huisartsen brengen in toenemende mate hun ANW-diensten (avonden, nachten en weekends) onder 

in zogenaamde huisartsenposten. Dit samenwerkingsverband kan, onder andere, de vorm krijgen van 

een coöperatie. De coöperatie wordt daarbij erkend als zorginstelling, heeft eigen personeel, een 

eigen infrastructuur en wordt apart gefinancierd.  

Het is ook mogelijk dat een coöperatie via een stichting meerdere grote huisartsenposten beheert. 

Daarbij is de stichting als zorginstelling erkend. De (in dat geval soms wel talrijke) leden-

zorgverstrekkers hebben dan bijvoorbeeld inspraak via een getrapte structuur van regionale 

ledenraden en een centrale ledenraad. 

Bron: Kuiper & van der Winden (2010) 

 

Voorbeeld 2 Coöperatieve tandartsenpraktijken 

Begin 2006 besloten 26 tandartsen in de regio Eindhoven om hun krachten te bundelen in een 

coöperatie. Deze coöperatie, Tandboog, vergroot de onderhandelingsmacht van de leden ten 

opzichte van zorgverzekeraars. Daarnaast kunnen ze hun inkoop efficiënter organiseren, net als de 

facturering. Verder werken ze samen bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving en van 

inspectieprotocollen. Tegelijk behouden ze zeggenschap over hun eigen praktijk. Intussen telt 

Nederland meer dan 15 coöperatieve tandartsenpraktijken. 

Bron: Financieel Dagblad, 14 april 2010 

 

Op het niveau van de tweedelijnszorg wordt de coöperatie als eens gebruikt om de samenwerking 

tussen zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en aanverwante partijen zoals zorgverzekeraars 

vorm te geven (Kuiper & van der Winden, 2010). 

Voorbeeld 3 Coöperatieve ziekenhuizen 

Vier Nederlandse ziekenhuizen verenigen zich in de A12-coöperatie, vernoemd naar de snelweg 

waaraan ze gelegen zijn, als gevolg van financiële problemen bij de individuele leden. Door middel 

van een coöperatie wensen ze op een efficiënte schaal te kunnen werken. Bovendien stellen de 

overheid en zorgverzekeraars steeds strengere eisen op het vlak van kwaliteit en veiligheid, 

waardoor ziekenhuizen genoodzaakt zijn behandelingen te concentreren op een beperkt aantal 

locaties.  

Bron: http://www.skipr.nl/actueel/id7638-langeland-wil-vaart-maken-met-uitbouw-

cooeperatie.html, 18 mei 2011 

 

http://www.skipr.nl/actueel/id7638-langeland-wil-vaart-maken-met-uitbouw-cooeperatie.html
http://www.skipr.nl/actueel/id7638-langeland-wil-vaart-maken-met-uitbouw-cooeperatie.html


24 
 

  
  

Voorbeeld 4 Coöperatie fysiotherapie 

Zeven fysiotherapeuten (kinesisten) uit Deventer en Salland hebben een coöperatie opgericht om zo 

één aanspreekpunt voor fysiotherapie te vormen en samenwerking te verbeteren, zowel onderling 

als met andere zorgverleners. De achterliggende gedachte is dat men als groep sterker staat in het 

overleg en het maken van afspraken met huisartsengroepen, patiëntenverenigingen en 

zorgverzekeraars. De coöperatie werkt dus als een belangenorganisatie waarbij men ook 

gezamenlijke behandelprogramma’s wenst op te stellen voor mensen met specifieke aandoeningen. 

Bron: http://www.destentor.nl/regio/salland/8423999/Cooperatie-fysiotherapie.ece, 1 april 2011 

4.3 Stichting Zet – een studiebezoek 

4.3.1 Voorstelling 

Stichting Zet, gelegen in het Nederlandse Tilburg, telt 86 medewerkers. Het adviseert, vernieuwt en 

ondersteunt de sociale infrastructuur in Noord-Brabant waarbij hun expertise ligt bij vraagstukken op 

gebied van wonen, welzijn en zorg. Stichting Zet begeleidt processen waar meerdere partners bij 

betrokken zijn. Dit gaat enerzijds over het ondersteunen van organisaties bij het uitvoeren van het 

provinciale beleid. Anderzijds verkent en ondersteunt Stichting Zet pilootprojecten.  

De belangrijkste opdrachtgevers van Stichting Zet zijn de provincie Noord-Brabant, gemeenten, 

zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, provinciale netwerken, 

vrijwilligerscentrales, gehandicaptenplatforms en maatschappelijke organisaties. Hun opdrachten 

bestaan uit adviesverlening, onderzoek en vorming. De adviesverlening bestaat daarbij onder meer 

uit procesbegeleiding en evaluatieonderzoeken.  

Enkele voorbeelden van projecten zijn: 

- een Interreg project om recreatie (incl. horeca) toegankelijker te maken 

- projecten waarbij gebouwen en de woonomgeving getoetst worden op hun toegankelijkheid 

- initiatieven rond kleinschalig wonen voor patiënten met een schizofrene aandoening 

- het geven van vorming aan buschauffeurs om de toegankelijkheid voor personen met een 

handicap te vergroten 

- het begeleiden van de opstart van gemeenschapshuizen 

- projecten rond het bestrijden van eenzaamheid 

- het ondersteunen van het opstellen van dorpsontwikkelingsplannen (economisch, ruimtelijk, 

sociaal, …) en het installeren van een dorpsraad 

- master classes rond plattelandsontwikkeling 

- multifunctionele accommodatie en brede scholen 

- de participatieproblematiek in woningcorporaties 

- vrijwilligerswerking in de sport 

http://www.destentor.nl/regio/salland/8423999/Cooperatie-fysiotherapie.ece
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4.3.2 Lessen uit het studiebezoek 

Het studiebezoek aan Stichting Zet vond plaats op 24 februari 2011 in de kantoren van Stichting Zet 

te Tilburg. Een vijftal adviseurs van Stichting Zet wisselden van gedachten met Lieve Jacobs (Cera), 

Hendrik Deblander (Procura) en Wim Van Opstal (Sociale School Heverlee – KHLeuven), die alle drie 

ook CoopConsult adviseur zijn. 

De interesse, maar ook de expertise van Stichting Zet bleek in hoofdzaak uit te gaan naar nieuwe 

tendensen op het vlak van zelforganisatie en zelfbestuur. De ervaringen met de coöperatie als 

dusdanig bleken eerder beperkt te zijn. Desondanks werkte het studiebezoek inspirerend voor beide 

partijen: de kennisname van alternatieve organisatiemodellen die niet onmiddellijk aansluiting 

vinden bij de in het eigen land gekende regelgevende kaders is een goede oefening om out-of-the-

box na te denken over oplossingen voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 

Na een verkenning van de ervaringen en achtergronden van de deelnemers, werden de 

maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en welzijn besproken. Veel 

maatschappelijke ontwikkelingen lopen gelijkaardig, zoals de uitdaging om een toenemende 

zorgnood op een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare manier te kunnen beantwoorden in een 

context van een restrictief budgettair beleid. Een verhoogde beleidsaandacht voor vraaggestuurde 

zorg en de vraag naar een loskoppeling tussen het zorgaanbod en de rechtsvorm waaronder deze 

gebeurt, loopt eveneens parallel in beide landen. 

We rapporteren hierbij enkele organisatiemodellen die voorgesteld werden vanuit Stichting Zet, 

alsook enkele praktische oplossingen of aandachtspunten voor aspecten die in luik 3 van dit rapport 

(vraagstukken) besproken werden. 

 

. Enkele nieuwe organisatiemodellen in de Nederlandse zorgsector 

We documenteren hier bondig vijf alternatieve organisatiemodellen voor het verstrekken van zorg 

die besproken werden tijdens de studiedag. Deze modellen zijn meestal geïnspireerd op de 

residentiële zorg voor personen met een handicap. Dat neemt echter niet weg dat ze inspirerend 

kunnen zijn om te evalueren vanuit het perspectief van ambulante zorg enerzijds en vanuit het 

perspectief van andere zorgdomeinen (zoals ouderenzorg en kinderopvang) anderzijds. Wat zal 

opvallen is dat deze modellen niet vertrekken vanuit een coöperatie, maar vanuit de nood aan 

zelforganisatie en/of vraaggestuurde zorg. Ook hier nodigen we de lezer uit om zich te laten 

inspireren en de vertaalslag te maken naar mogelijkheden waarbij een coöperatie ingeschakeld 

wordt als actor in deze organisatiemodellen. 

 

Model 1: Kleinschalige woonzorginitiatieven voor kinderen met een handicap 

De jongste jaren werden in Nederland heel wat kleinschalige woonzorginitiatieven opgericht door 

ouders van (volwassen) kinderen met een handicap. Dit gebeurde niet zelden uit onvrede over de 

zeggenschap en/of de geografische afstand tussen de bewoner en de familieleden. Daarbij wordt een 

stichting opgericht die bestuurd wordt door de ouders. De zorg wordt ingekocht met behulp van PGB 
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budgetten9 van de bewoners en de woning wordt gehuurd via een woningcorporatie. Afhankelijk van 

de schaal van het model, wordt het personeel aangeworven of ingekocht. 

Uit een discussie over deze organisatievorm onthouden we echter volgende nadelen of valkuilen: 

- De belasting op de draagkracht van de ouders is in dit model zeer groot. Ouders zijn meestal 

reeds mantelzorger voor hun kind met een handicap, maar moeten nu ook nog mee instaan 

voor het besturen van de stichting. 

- De PGB budgetten van de gebruikers zijn verschillend, wat eventuele onbedoelde (en in het 

ergste geval ongewenste) solidariteitsmechanismen met zich meebrengt. 

- De emotionele betrokkenheid van de ouders maakt de stichting niet altijd even goed 

bestuurbaar. Het is als ouder-bestuurder immers heel moeilijk om een objectieve vergelijking 

te kunnen maken van de zorgnood van het eigen kind ten opzichte van de zorgnood van 

andere bewoners. Wanneer zou blijken dat de zorgnood van een individuele bewoner de 

draagkracht van het woonzorginitiatief overstijgt, is het als organisatie heel moeilijk om 

ouder-bestuurders hiervan te overtuigen. Rolverwarring is daarbij een reëel risico. 

- De vraag stelt zich ook of ouders samen een bestuur opleveren waarin alle nodige 

competenties vervat zitten voor het besturen van het woonzorginitiatief. 

- Er stelt zich ook de vraag naar continuïteit. Het verlaten van de voorziening door een 

bepaalde cohorte van bewoners kan zorgen voor een onvoorziene en onevenwichtige 

uitstroom van bestuurders, met alle risico’s van dien. Ouder-bestuurders hanteren ook een 

verschillende tijdshorizon bij het nemen of al dan niet steunen van beslissingen (bv. 

investeringen), afhankelijk van de perspectieven van hun kind binnen de organisatie. 

Individuele doelstellingen en organisatiedoelstellingen doorkruisen elkaar al eens. Ook hier 

dreigt dus rolverwarring. 

 

Model 2: Thomashuizen 

Een tweede model is dat van de zogenaamde Thomashuizen. Dit zijn kleinschalige woonvormen voor 

acht volwassenen met een verstandelijke beperking. Een koppel heeft de leiding over deze 

voorziening, treedt op als zorgondernemer en woont zelf in het Thomashuis. De inkomsten worden 

gehaald uit de PGB budgetten van de bewoners. Volgens www.thomashuizen.nl waren er anno 2010 

maar liefst 80 Thomashuizen in Nederland. Het concept van de Thomashuizen is dan ook een 

franchiseformule. De kwaliteit wordt gecontroleerd door de zorgverzekeraars. 

De discussie over deze organisatievorm bracht volgende nadelen, aandachtspunten en valkuilen aan 

het licht: 

- Bewoners en familieleden van bewoners hebben geen of alleszins zeer weinig invloed op het 

bestuur van de zorgvoorziening 

- Er is een sterke prikkel tot winstmaximalisatie voor het ondernemerspaar, wat vooral 

neerkomt op kostenminimalisatie. Gelet op de asymmetrische informatie tussen 

zorgverstrekker en zorgontvanger, en zeker tussen zorgverstrekker en zorgbeslisser (gelet op 

                                                           
9
 Persoons Gebonden Budget 

http://www.thomashuizen.nl/
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de mentale beperking van de zorgontvanger), brengt dit aspect toch wel risico’s met zich 

mee op het vlak van de kwaliteit van de zorg. 

- De prikkel tot kostenminimalisatie kan ook leiden tot averechtse selectie: personen met een 

te zware handicap zullen niet zo eenvoudig hun toegang vinden tot een Thomashuis 

aangezien de daaraan verbonden zorgen (en dus kosten) te groot zijn in vergelijking tot 

economisch interessantere bewoners. 

 

Model 3: Overkoepelende stichting als zorgverstrekker 

Wanneer meerdere kleinschalige wooninitiatieven zich verenigen in een gemeenschappelijke 

stichting, kunnen schaalvoordelen en getrapte inspraakstructuren een aantal nadelen van model 1 

wegwerken. Daarbij is het de stichting die een erkenning heeft als zorgverstrekker. De stichting huurt 

de gebouwen, stelt personeel te werk, ontvangt inkomsten uit de PGB-budgetten en stuurt de 

verschillende achterliggende kleinschalige wooninitiatieven aan. Het stichtingbestuur bestaat niet 

noodzakelijk uit de (familieleden van) bewoners, integendeel. Om toch de stem van bewoners en hun 

familieleden te laten doorklinken in het beleid, wordt per voorziening een adviesraad opgericht. Deze 

adviesraad heeft, afhankelijk van het beslissingsdomein, instemmingsrecht of adviesrecht. 

 

Model 4: Overkoepelende stichting die zorg inkoopt 

Een variant op model 3 is een organisatiemodel waarbij de stichting niet zelf instaat voor de zorg, 

maar wel een contract afsluit met een zorgaanbieder. Hier kan de overkoepelende stichting van 

kleinschalige zorginitiatieven schaalvoordelen genereren door het in groep aankopen van deze zorg. 

Een nadeel van deze aanpak is weliswaar het feit dat het personeel waarmee de bewoner 

geconfronteerd wordt veel sneller kan wisselen. Ten aanzien van zorgverstrekkers is dit model dan 

weer minder belastend aangezien een geringere flexibiliteit gevraagd wordt. Het uitbouwen van een 

lange termijnrelatie tussen zorgverstrekker en bewoner is in dit model minder evident dan in de 

vorige besproken modellen. 

 

Model 5: Overkoepelende stichting met commerciële activiteiten 

Het is ook mogelijk dat een stichting de erkenning verkrijgt als zorginstelling, maar vervolgens zorg en 

woongelegenheid inkoopt bij daaraan verbonden kapitaalsvennootschappen. Een alternatieve 

voorstelling van dezelfde realiteit levert trouwens een heel ander beeld op: 

kapitaalsvennootschappen richten een stichting op die een erkenning krijgt als zorginstelling en die 

vervolgens zorg en wonen inkoopt bij de kapitaalsvennootschappen. Een voorbeeld hiervan is 

Labyrint Zorg (www.labyrintzorg.nl). 

 

. Sociale mix en solidariteit 

Een ander gespreksonderwerp was de manier waarop een sociale mix van gebruikers en cliënten 

verkregen of gevrijwaard kon worden. Zelforganisatie in de zorg en coöperatieve zorginitiatieven 

kunnen immers afglijden naar initiatieven die enkel toegankelijk zijn voor mensen met een sterke 

sociaaleconomische achtergrond.  

http://www.labyrintzorg.nl/
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Betaalbaarheid en toegankelijkheid voor mensen uit zwakkere sociaaleconomische groepen 

impliceert echter vaak een vorm van solidariteit, bv. met betrekking tot de aangerekende dagprijs, 

het lidgeld of het vereiste aandelenkapitaal dat men moet verwerven om toegang te krijgen tot de 

zorg.  

Uit de discussie kwam naar voor dat aandelen met kleine coupures wenselijk zijn om de 

toegankelijkheid voor personen met lage inkomens of een zwakker vermogenspositie te vrijwaren. 

Gelet op de kapitaalbehoefte zal dit echter vaak gecompenseerd moeten worden door een grotere 

deelname in het aandelenkapitaal van andere groepen. Wat andere gebruikers betreft – die per slot 

van rekening dezelfde rechten en zeggenschap putten uit de verwerving van aandelen als degenen 

die slechts met de aanschaf van één aandeel deze rechten en toegang verwierven – is een prikkel 

noodzakelijk om meer dan één aandeel te kopen. De sterkste prikkel daartoe is het verschaffen van 

een interessant rendement op eigen vermogen – dividenden en/of ristornobetalingen zeg maar. Dit 

zal echter vanuit de dagprijs moeten verdiend worden, waar eveneens de discussie van solidariteit 

tussen rijk en arm speelt. 

. Personeel 

Een sterkere inspraak vanwege de gebruiker (en/of de familieleden ervan) zorgt ook voor een 

uitdaging ten aanzien van het personeel / de zorgverstrekkers. Het personeel zal hierdoor immers in 

grotere mate rekening moeten houden met de voorkeuren van de gebruiker wat zich snel kan 

vertalen in de vraag naar een grotere flexibiliteit. In een context van een reeds krappe arbeidsmarkt 

voor zorgpersoneel is het daarom noodzakelijk om te kijken naar compenserende strategieën. Eén 

piste is daarbij alvast het voorzien van mogelijkheden voor personeelsleden om als vennoot toe te 

treden tot de coöperatie, waardoor ook het personeel meer inspraak krijgt en een dialoog op 

gelijkwaardige basis tussen gebruiker en verstrekker kan plaatsvinden. Dit gebeurt het best in een 

multistakeholder-design waarbij vooraf duidelijk is wie waar en wanneer welke rol kan en mag 

spelen. 

. Lokale verankering en betrokkenheid 

Een laatste discussiepunt betrof het betrekken van gezinnen en verenigingen uit de buurt waarin een 

coöperatie gevestigd is. De vraag daarbij is welke prikkel zij zouden kunnen hebben om een aandeel 

te kopen van de coöperatie die gelegen is in hun dorp of wijk. Naast het vergoeden van dit kapitaal 

door middel van dividenden bestaat een alternatief uit het aanbieden van semipublieke goederen en 

diensten die beschikbaar gesteld worden voor gezinnen en verenigingen die vennoot zijn. Het kan 

daarbij bv. gaan over het ter beschikbaar stellen van een lokaal, het uitbaten van een sociaal 

restaurant of het laten gebruik maken van een kopietoestel.   
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5. Case 2: Italië 

5.1 Regelgevend kader 

Net zoals in België mogen verenigingen in Italië in principe geen economische activiteiten uitvoeren, 

tenzij het een nevenactiviteit betreft die dienend is aan de hoofddoelstelling van de vereniging. 

Daarnaast is er de coöperatie, die in het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd wordt als een 

vennootschap met variabel kapitaal en met onderlinge doelstellingen. De Italiaanse grondwet erkent 

echter in artikel 45 dat coöperaties ruimere sociale doelstellingen kunnen hebben en ingezet kunnen 

worden om diensten te voorzien in het algemeen belang. Een wetswijziging was dan ook aan de 

orde. Eén van de resultaten van de juridische hertekening van het coöperatieve landschap was de 

introductie van de sociale coöperatie in 1991 (Coates, 2011). 

De wet nr. 381/1991 voorziet twee soorten sociale coöperaties. Type A sociale coöperaties mogen 

activiteiten ontplooien op het vlak van gezondheidszorg, sociale dienstverlening en onderwijs. Type B 

sociale coöperaties richten zich op de socioprofessionele inschakeling van kansengroepen in de 

arbeidsmarkt (Mazzocco, 2009). Een belangrijk verschilpunt met de traditionele coöperatie bestaat 

erin dat de begunstigde van een sociale coöperatie de gemeenschap is of groepen van kwetsbare 

groepen binnen de gemeenschap, zelfs al zijn ze geen lid van de coöperatie (Coates, 2011). 

Sociale coöperaties hebben rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid voor de leden. Ze 

hebben ook automatisch recht op belastingvoordelen die van dezelfde aard zijn als die van non-

profitorganisaties (Fici, 2009). Winstuitkeringen zijn toegestaan maar begrensd tot de maximum 

interest op kasbons van de post, vermeerderd met 2,5 punten. Verder gelden er dwingende 

bepalingen voor de winstallocatie, zoals een jaarlijkse contributie van 3% aan Onderlinge Fondsen en 

een toewijzing van 30% van de jaarlijkse winst naar de wettelijke reserves. Hiermee bouwt de sociale 

coöperatie versneld een vermogen in de dode hand op waarop een zogenaamde ‘asset lock’ rust. 

Deze ‘asset lock’, of verbod tot uitbetaling van activa aan de vennoten, is eveneens van toepassing 

op het residu bij vereffening van de coöperatie (Boucquiaux, Fici & Roelants, 2009). Voor de 

volledigheid: een dergelijke ‘asset lock’ geldt ook voor de Belgische vennootschappen met sociaal 

oogmerk. 

Net zoals de Société Coopératif d’Intérêt Collectif (Frankrijk) is het design van de Italiaanse 

cooperative sociale gericht op een multistakeholder model. Zo maakt men het onderscheid tussen 

coöperatieve leden, financiële leden en vrijwillig werkende leden. Het stemrecht van financiële leden 

is beperkt tot maximum 1/3 binnen de algemene vergadering en zij mogen slechts een afvaardiging 

van 1/3 hebben binnen de raad van bestuur. De coöperatieve leden krijgen van rechtswege de 

meeste macht, met een meerderheidsvertegenwoordiging in de raad van bestuur (Pezzini, 2011).  

In principe geldt het adagium “één man, één stem”. Coates (2011) omschrijft echter een paar 

uitzonderingen. Zo is een vorm van (weliswaar sterk begrensd) meervoudig stemrecht mogelijk voor 

rechtspersonen en voor financiële leden. Het stemrecht kan ook ten dele pro rata het 

transactievolume van het lid ten aanzien van de coöperatie toegekend worden, met een bovengrens 

van 10% van het totaal aantal stemmen en een maximum van 1/3 in het totaal aantal stemmen van 

zulke bevoorrechte leden. Deze uitzondering is overigens uitsluitend van toepassing op coöperaties 

van ondernemers. 
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We vermelden tot slot dat in 2005 een rechtsmodaliteit voorzien werd onder de naam impresa 

sociale (sociale onderneming). Net zoals bij het Belgische VSO-statuut betreft het hier geen op 

zichzelf staande rechtsvorm, maar is het eerder een juridisch label dat toegevoegd kan worden aan 

een rechtsvorm mits voldaan is aan een aantal modaliteit. De empirische realiteit omtrent de 

impresa sociale is echter dermate beperkt dat we de bespreking ervan buiten beschouwing laten10. 

5.2 Coöperaties in de Italiaanse zorgsector 

5.2.1 Achtergrond 

Net zoals we in Nederland konden vaststellen, lopen de uitdagingen voor de Italiaanse 

verzorgingsstaat grotendeels parallel aan de uitdagingen in België. Besparingen van overheidswege, 

internationale concurrentie en een toegenomen en steeds meer gefragmenteerde zorgvraag zet de 

zorgsector aan tot het zoeken naar alternatieve organisatiemodellen (Pezzini, 2011). Toch staan we 

eerst stil bij enkele relevante achtergrondparameters die helpen om de evoluties in het Italiaanse 

zorglandschap te begrijpen. 

Artikel 32 van de Italiaanse grondwet stelt dat gezondheidszorg een fundamenteel mensenrecht is en 

het algemeen belang dient en dus gratis aangeboden zou moeten worden. Na een lange periode 

waarin gezondheidszorg georganiseerd werd vanuit beroepsorganisaties en hun mutualiteiten, werd 

in 1978 een systeem van nationale gezondheidszorg geïnstalleerd. Daarbij werd de gratis toegang tot 

gezondheidszorg bevestigd. De nationale gezondheidszorg resulteerde echter in een bureaucratisch 

en rigide systeem en was nog geconcipieerd in een periode van een niet al te strikte budgettaire 

orthodoxie. De gevolgen lieten zich gevoelen: grote verschillen in de kwaliteit van de zorg in het 

Noorden en het Zuiden van Italië, lange wachttijden in de gezondheidszorg en een verschraling van 

het zorgaanbod in rurale gebieden (Luterotti, 2011). 

De hervorming van de nationale gezondheidszorg in 1992 betekende een radicale koerswijziging. De 

zorg werd geregionaliseerd – de centrale overheid treedt alleen nog maar op als regulator. De 

mogelijkheden voor private zorgverstrekking werden flink uitgebreid en de patiënt kwam centraal te 

staan in een zorginhoudelijke beweging van een monodisciplinaire aanpak naar een multidisciplinaire 

visie op gezondheid, waarbij ook gekeken wordt naar aspecten zoals wonen, werken, onderwijs, 

energie, etc. De rol van de huisarts werd opnieuw op de voorgrond geplaatst en het ziekenhuis werd 

opnieuw opgevat als een voorziening voor acute en gespecialiseerde geneeskunde. Het is in dit kader 

dat de coöperatie, en in het bijzonder de sociale coöperatie, haar intrede deed in het Italiaanse 

zorglandschap. 

5.2.2 Praxis 

Zoals eerder vermeld, voorziet de wet nr. 381/1991 in twee soorten sociale coöperaties. Voor het 

zorglandschap in Italië is type A het meest aangewezen. Type A sociale coöperaties mogen 

activiteiten uitvoeren zoals thuiszorg, dagverblijf, rustoorden, crèches en therapeutische 

voorzieningen. Mogelijke doelgroepen hierbij zijn ouderen, jongeren, personen met een handicap, 

                                                           
10

 Voor verklaringen hiervan verwijzen we naar Coates & Van Opstal (2010). 
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verslaafden en personen met een mentale beperking. Samen met de type B sociale coöperaties telt 

men vandaag de dag in Italië 7 000 sociale coöperaties, met 223 000 leden, 267 000 werknemers, 

een omzet van 5 miljard euro en ongeveer 500 000 gebruikers (Pezzini, 2011).  

Federazionesanità, de deelfederatie van gezondheidszorgcoöperaties van ConfCooperative, telt 119 

coöperaties, 48 000 leden, 36 000 personeelsleden en een omzet van 4 miljard euro per jaar. Het 

gaat daarbij over coöperaties van artsen en apothekers, maar ook over sociale coöperaties van 

type A en de aanvullende ziekteverzekering van de mutualiteiten. Hun rol is erkend is het jongste 

witboek van de Italiaanse minister van volksgezondheid (Luterotti, 2011). 

Voorbeeld O.S.A – Operatori Sanitari Associati 

De sociale coöperatie O.S.A werd opgericht in Rome in 1985 door dokters, psychologen en sociaal 

werkers. Het doel van de coöperatie bestaat uit onderzoek naar gezondheidszorg en welzijn, 

onderwijs, preventie, assistentie en thuiszorg. Hun doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit mensen uit 

kwetsbare sociale groepen. Anno 2011 is O.S.A actief over het hele land en biedt het 

gezondheidszorg aan in samenwerking met lokale voorzieningen en ziekenhuizen. 

Bron: http://www.osa.coop 

5.3 Confcooperative – een studiemoment 

Op 5 mei 2011 vond een studiemoment plaats met als titel “Coöperaties in de zorg – kan Italië ons 

iets leren?” Dit studiemoment vond plaats in Congrescentrum De Montil in Essene en werd 

georganiseerd vanuit CoopConsult in het kader van dit project. Gastsprekers waren de heren Enzo 

Pezzini en Valerio Luterotti van ConfCooperative. Zij gaven respectievelijk een presentatie over de 

sociale coöperatie en over coöperaties in de Italiaanse gezondheidszorg. Het publiek bestond uit een 

25-tal deelnemers, in hoofdzaak sleutelfiguren en experten uit de social profitsector en het beleid. 

De Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative) werd opgericht in 1919 en is de grootste, 

wettelijk erkende nationale organisatie voor de vertegenwoordiging, bijstand, bescherming en 

controle van coöperaties in Italië met knowhow en expertise in de zorgsector. Het is een 

koepelorganisatie voor 20 500 coöperaties die een gezamenlijke omzet van 62 miljard euro, 

3 miljoen leden en 520 000 werknemers vertegenwoordigen (Pezzini, 2011).  

Confcooperative bestaat uit 8 sectorale federaties waaronder de federatie van coöperaties uit de 

sociale- en gezondheidssector, respectievelijk Federsolidarietà en Federazionesanità. 

Confcooperative is daarnaast georganiseerd in 22 regionale, 80 provinciale en 5 inter-provinciale 

vertegenwoordigingen. Het heeft ook een verbindingsbureau te Brussel, met dhr. Pezzini als 

verbindingsofficier. 

Naast Confcooperative zijn nog twee andere grote nationale coöperatieve koepels actief in Italië, met 

name Legacoop en AGCI. Zij hebben hun verzuilde geschiedenis echter ten dele weten te 

overbruggen met de oprichting van de Alleanza delle Cooperative Italiane op 27 januari 2011. Deze 

alliantie vertegenwoordigt met 43 000 coöperaties, 1,1 miljoen werknemers, 12 miljoen leden en een 

omzet van 127 miljard euro meer dan 90% van de coöperatieve beweging in Italië (Pezzini, 2011). 

http://www.osa.coop/
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De meeste elementen uit de inhoudelijke bijdragen van de heren Pezzini en Luterotti werden reeds 

besproken in secties 5.1, 5.2 en 5.3.1. In sectie 6 staan we weliswaar stil bij enkele lessen die we 

kunnen trekken uit opmerkelijke vaststellingen, interacties en discussiepunten tijdens het 

studiemoment. 
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6. Lessen uit binnen- en buitenland 
 

We besluiten dit rapport met een bondig overzicht van de belangrijkste lessen die we kunnen 

trekken uit deze verkenning van vraagstukken en praktijkervaringen in binnen- en buitenland. Dit 

doen we volgens de verschillende managementdomeinen die in luik 3 van dit rapport besproken 

werden. Hoewel tal van vragen nog open liggen, blijkt deze verkenning alvast inspirerend te zijn in de 

verdere zoektocht naar antwoorden. Deze inspiratie dient echter nog concreet vertaald te worden 

naar business modellen die compatibel zijn met de regelgeving in Vlaanderen.  

De achterliggende grondslagen voor coöperaties in de zorgsector zijn, op enkele accentverschillen na, 

alvast verrassend gelijklopend in Vlaanderen, Nederland en Italië. De voorsprong die Nederland en 

Italië reeds hebben op het introduceren van de coöperatie in het zorglandschap levert ons in 

Vlaanderen alvast het voordeel op dat we kunnen leren van goede praktijken en gewaarschuwd zijn 

voor valkuilen. Behaalde resultaten uit het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. 

Dit adagium is niet alleen geldig voor financiële producten, maar geven we ook mee aan pioniers 

binnen werkveld en beleid die de intrede van de coöperatie in onze Vlaamse zorgsector willen 

waarmaken. 

6.1 Regelgevend kader 

Daar waar het regelgevend kader op het gebied van zorg in Vlaanderen nog sterk gericht is op vzw’s, 

blijkt de Nederlandse en Italiaanse regelgeving duidelijke handvaten aan te reiken aan coöperaties in 

de zorg. In Nederland verloopt dit via de algemene regelgeving met betrekking tot de erkenning van 

zorginstellingen. In Italië verloopt dit via een specifieke wetgeving op sociale coöperaties, waarbij 

gezondheidszorg en sociale dienstverlening uitdrukkelijk als beoogde activiteiten opgenomen zijn in 

de wet.  

Wat de samenwerking met overheden betreft, laat vooral het Italiaanse kader op de sociale 

coöperatie een verregaande samenwerking toe met lokale besturen. Lokale besturen mogen immers, 

voor bedragen lager dan wat de Europese aanbestedingsregelgeving als bovengrens stelt, 

preferentieel een beroep doen op sociale coöperaties (Luterotti, 2011). De coöperatieve sector kan 

zich in Italië overigens beroepen op de grondwet, die uitdrukkelijk een rol van algemeen belang 

voorziet voor coöperaties. 

Daar waar we in het Belgische vennootschapsrecht onvoldoende garanties vinden voor de naleving 

van coöperatieve principes bij de CVBA en CVOA, werken met een erkenning door de Nationale Raad 

voor de Coöperatie om de zogenaamde “echte” coöperaties te ondersteunen. De voordelen hiervan 

zijn echter beperkt, vaak niet relevant en nog vaker onbekend. Problematischer is het feit dat de 

voorwaarden om tot een erkenning te kunnen komen niet noodzakelijk aansluiten bij de 

voorwaarden om een erkenning te krijgen als zorginstelling. Hetzelfde geldt trouwens voor het VSO-

statuut. De Nederlandse wetgeving op de coöperatie sluit echter veel zuiverder aan op de 

economische kenmerken van een coöperatie dan de Belgische. Voeg daarbij het feit dat de Wet 

Toelating Zorginstellingen (WTZi) de nodige sociale grendels inbouwt en we komen tot de vaststelling 

dat het Nederlandse systeem op een vrij eenvoudigere manier doelstellingen bereikt die we in 

Vlaanderen maar met een veel complexere cascade aan niet altijd compatibele regels zouden 
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bereiken. De Italiaanse case toont trouwens nog een veel verdere integratie van rechtsvorm en 

zorgtoelating: van bij het design van de sociale coöperatie ging men er van uit dat voorwaarden en 

voordelen bij het aanwenden van deze rechtsvorm compatibel moesten zijn met het uitoefenen van 

activiteiten op het vlak van gezondheidszorg en sociale dienstverlening. Deze integratie maakt een 

rechtsmodaliteit als het VSO-statuut voor de zorgsector overbodig, net zoals de gelijkaardige 

rechtsmodaliteit impresa sociale in Italië niet echt voet aan grond krijgt. 

6.2 Financieel beheer 

Wat de kapitaalstructuur betreft, komen we tot de vaststelling dat de leden van een coöperatie in 

Nederland lang niet altijd deelnemen in het aandelenkapitaal. Lidmaatschap kan zich in de 

Nederlandse coöperatieve vereniging immers ook vertalen in het jaarlijks betalen van lidgeld of het 

kapitaliseren van de coöperatie met vreemd vermogen. Italiaanse sociale coöperaties kunnen op hun 

beurt een zorgverlening uitbouwen waarbij het lang niet nodig is dat alle gebruikers mee vennoot 

zijn van de coöperatie. Een sociale coöperatie dient immers in eerste instantie het algemene belang 

en niet zozeer het onderlinge belang. De vraag stelt zich dan op welke manier Nederlandse en 

Italiaanse coöperaties in de zorg voldoende kapitaal bij elkaar krijgen, te meer als je weet dat 

dividenduitkeringen verboden of beperkt zijn en dat er een zogenaamde ‘asset lock’ geldt op de 

activa van de coöperatie. 

De Italiaanse sociale coöperatie lost dit probleem op door eveneens te voorzien in een categorie 

aandelen voor leden-financiers. Het rendement op dit soort aandelen ligt hoger dan het rendement 

voor leden-gebruikers en leden-vrijwilligers. De sociale doelstelling wordt echter beschermd door het 

beperken van het zeggenschap van deze leden-financiers in de organen van de coöperatie. De macht 

over de sociale coöperatie blijft immers ten alle tijden in meerderheid in handen van de leden-

gebruikers. 

Daarnaast kent de coöperatieve sector zowel in Nederland als in Italië een uitgebreid 

instrumentarium aan financieringsmogelijkheden via vreemd vermogen. In Nederland biedt de 

wetgeving met betrekking tot de coöperatie een grote vrijheid om de financiering van de coöperatie 

in te richten, indien en voor zover deze wordt verstrekt door de leden. Leden kunnen bijvoorbeeld de 

coöperatie financieren met vreemd vermogen op korte termijn, zoals het leverancierskrediet, of op 

lange termijn door verschillende vormen van leden(schuld)rekeningen (van de Sangen, 2011). In 

Italië spelen de coöperatieve banken een bijzondere rol voor het verstrekken van kredieten tegen 

interessante tarieven voor sociale coöperaties (Luterotti, 2011).  

Tot slot tekenen we zowel in Nederland als in Italië fiscale gunstmaatregelen op voor coöperaties die 

actief zijn in de zorgsector. In Vlaanderen (of beter, België voor wat fiscaliteit betreft) blijft de fiscale 

behandeling van de coöperatie grotendeels gelijk aan deze van andere vennootschappen. De fiscale 

voordelen van een erkende coöperatie of een vennootschap met sociaal oogmerk blijven immers 

zeer beperkt. 
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6.3 Human Resources Management 

Op het vlak van personeelsbeleid, leren we uit de Nederlandse en Italiaanse ervaring dat een 

gebruikerscoöperatie heel wat uitdagingen met zich meebrengt voor de zorgverstrekkers. Een 

vraaggerichte zorg vertaalt zich immers niet eenvoudig in een werkplanning die aansluit bij de 

voorkeuren van werknemers in de zorgsector. Gelet op de toenemende krapte van zorgverstrekkers 

op de arbeidsmarkt, zijn compenserende strategieën aan de orde. 

Zo bespreken we in de Nederlandse case enkele organisatiemodellen waarbij de inspraak van 

gebruikers en hun familieleden op een gezonde afstand gehouden kan worden zodat de nodige 

autonomie en deontologie van de zorgverstrekker op zorginhoudelijk vlak gerespecteerd kan 

worden. Het Italiaanse model van de sociale coöperatie gaat dan weer resoluut uit van een 

multistakeholderstructuur. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het personeel mee een 

ledencategorie dient te vormen. Toch reikt de rechtsvorm van de sociale coöperatie duidelijke 

handvaten aan om ook personeelsleden mee een vooraf goed doorsproken rol te geven als 

aandeelhouder in de zorgcoöperatie. 

Wat de positie van vrijwilligers betreft, laat de Nederlandse wetgeving mogelijkheden open voor het 

gebruik maken van vrijwilligers binnen coöperaties11. De Italiaanse wetgeving op de sociale 

coöperatie voorziet zelfs in een aandelencategorie voor leden-vrijwilligers. 

6.4 Marketing 

De gesprekspartners uit Nederland en Italië, alsook de voorbeelden die we onderzochten, tonen hoe 

de coöperatie een instrument kan zijn in de vermaatschappelijking van de zorg. De coöperatie werd 

in beide landen in het zorglandschap geïntroduceerd in een fase waarbij men een zorgmodel met een 

eerder aanbodgestuurd karakter inruilde voor een zorgmodel met een sterk vraaggestuurd karakter. 

De coöperatie heeft in vergelijking met andere organisatiemodellen specifieke troeven om haar 

diensten (of in marketingtermen, haar ‘product’) te laten aansluiten bij de voorkeuren van haar 

gebruikers. De betrokkenheid van één of meerdere stakeholders als ‘lid’ kan immers zorgen voor een 

vlotte vertaling van zorgnoden- en voorkeuren in een zorgaanbod. Het werken met ‘leden’ in plaats 

van vennoten in het Nederlandse model, biedt trouwens meer mogelijkheden om zwakkere groepen 

in de samenleving te betrekken bij de coöperatie. Ook voor zorgverstrekkers biedt de coöperatie 

interessante handvaten om gemeenschappelijke noden in te vullen op een manier die aansluit bij de 

voorkeuren van de leden-zorgverstrekkers. 

Hoewel de coöperatieve beweging in Nederland minder ideëel gedreven is dan de Belgische, is de 

coöperatieve identificatie bij nieuwe coöperatieve projecten in de Nederlandse zorgsector niet 

gering. Dat leiden we althans af uit de media-aandacht die gaat naar Nederlandse zorgcoöperatie en 

de manier waarop hierover bericht wordt. De Italiaanse coöperatieve beweging is op haar beurt dan 

weer zeer sterk ideëel gedreven, wat zich trouwens ook vertaalde in de toespraken van de heren 

Pezzini en Luterotti op het studiemoment.   

                                                           
11

 Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar Alink (2011: 738-739). 
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Het aspect plaats is vanuit marketingperspectief vaak sterk verbonden met de grondslagen om aan 

coöperatief ondernemen te doen in Nederland en in Italië. Zoals hierboven vermeld, deed de 

coöperatie immers haar intrede in de zorgsector in het kielzog van wijzigende opvatting met 

betrekking tot de plaats waarop eerstelijnszorg dient plaats te vinden. Samen met een versterking 

van de rol van de huisarts, zorgen coöperaties er voor oplossingen om een marktvacuüm in te vullen 

en om de lokale controle en zeggenschap over zorginfrastructuur te versterken.   

6.5 Corporate Governance 

Met betrekking tot Nederland komen we tot de vaststelling dat het bestuderen van innovatieve 

zorgmodellen zonder coöperaties ook inspirerend kan zijn voor het aftoetsen en inschatten van de 

rol die de coöperatie kan hebben in het zorglandschap. Een belangrijk vraagstuk daarbij blijft de 

vrees voor mission drift: wat belet de leden van de coöperatie om af te glijden van een sterk 

waardengedreven organisatiemodel met aandacht voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid 

van de zorg naar een sterk winstgedreven model? Hoewel ook in het Belgisch recht tal van grendels 

ingebouwd zijn om dit te beletten12, trekken we toch ook enkele lessen uit de Nederlandse en de 

Italiaanse cases. Zo zijn de grendels die de sociale doelstelling bewaken in beide landen vrij strikt, 

terwijl dit het mobiliserend vermogen van de coöperatie om zich te kapitaliseren niet noodzakelijk 

hypothekeert. Het Italiaanse multistakeholdermodel maakt van bij het begin duidelijk wat er in zit 

voor wie en welke partijen het laatste woord hebben op het vlak van de sociale doelstelling van de 

coöperatie. Dit is in het Belgisch recht eveneens mogelijk met de CVBA, maar het vergt telkens 

opnieuw pionierswerk daar waar het Italiaanse model reeds een blauwdruk oplevert voor dergelijke 

configuraties. 

Op het vlak van de bestuurbaarheid van de coöperatie, tot slot, trekken we in hoofdzaak lessen uit de 

Nederlandse case, waar getoond werd hoe men de afstand tussen bestuur en gebruikers op maat 

kan afstellen opdat rolverwarring vermeden kan worden.  

Dit alles vergt eerst een vertaalslag van deze inzichten naar de Vlaamse situatie alvorens we de voor- 

en nadelen van het coöperatieve model ook bij ons kunnen ondervinden. Een weloverwogen design 

hiervan laat ons alvast toe om enkele valkuilen voorafgaandelijk af te dekken en de potentiële 

voordelen ten volle te benutten. De comparatieve organisationele voordelen ten aanzien van andere 

rechtsvormen moeten daarbij echter steeds voor ogen gehouden worden. Zo niet dreigt een 

lemming effect waarbij we met z’n allen het licht gezien menen te hebben en daarbij vergeten hoe 

bestaande structuren mits een misschien wel kleinere ingreep dezelfde effecten teweeg hadden 

kunnen brengen. 

 

 

  

                                                           
12

 Voor een discussie van deze grendels verwijzen we naar Coates & Van Opstal (2009) en meer specifiek naar 
Jacobs & Van Opstal (2011). 
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