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nederland coöperatieland
nederland kent een rijke coöperatieve 
geschiedenis. Eerst werden er veel 
zuivelcoöperaties opgericht, zoals de 
Domo, het huidige Friesland Campina, 
wat overigens nog steeds een 
coöperatie is. Maar ook bloemen- en 
tuinbouwveilingen, veel vooroorlogse 
winkels, de boerenleenbank, 
woningbouwverenigingen en 
op kleine schaal talloze inkoop-, 
verkoop- en andere coöperaties. 

Krachtig wapen
Met terugwerkende kracht blijkt dat het 
fenomeen coöperatie een belangrijke 
rol heeft gespeeld in de economische 
emancipatie van grote groepen van de 
bevolking. De coöperatie is een krachtig 
organisatiemodel voor burgerinitiatieven. 

nieuwe lichting
Hoewel coöperaties nooit helemaal 
weg zijn geweest, is er momenteel 
sprake van een flinke opleving. 
De achterliggende drijfveren zijn 
niet heel anders dan een eeuw 
geleden: ook nu gebruiken burgers 

de coöperatie om het heft in eigen 
hand te nemen, door samen sterk te 
staan. De vraag is: waarom nu? Het 
antwoord komt van twee kanten. 

Meer dan noodzaak
aan de ene kant, noem het de negatieve 
drijfveer, zijn veel voorzieningen aan het 
afbrokkelen. Dit treft vooral landelijke 
gebieden. Zorginstellingen trekken 
zich terug naar de grote kernen, 

dorpswinkels verdwijnen, het openbaar 
vervoer wordt minder, bedrijven trekken 
soms weg en vul zelf maar aan. Waar 
voorzieningen wegvallen, ontstaat 
een noodzaak om het zelf te doen.
 
regierol bewoners
Maar coöperaties worden niet alleen 
uit noodzaak geboren, ze bieden 
ook interessante voordelen. Het 
is heel prettig als je meer invloed 

de coöperatie is een krachtig 

organisatiemodel voor

burgerinitiatieven

voorwoord

7

Waar de overheid en gevestigde instituties 
zich terugtrekken, nemen burgers het over. 
Soms omdat het de enige manier is om een 
voorziening in stand te houden, maar ook omdat 
ze het simpelweg beter of goedkoper kunnen. 

een revolutionaire meelfabriek
Wie had gedacht dat dit klassieke model een 
herintrede zou maken in de 21e eeuw? De eerste 
coöperatie stamt uit Engeland, anno 1760; een 
meelfabriek waarvan de arbeiders zelf de eigenaar 
waren. Het bleek een succesformule en vanaf het 
begin van de 19e eeuw schoten coöperaties als 
paddenstoelen uit de grond, ook in nederland. 

De coöperatie is een vorm van 
zelforganisatie van producenten of 
verbruikers, gericht op het vergroten van 
de economische macht en het behalen 
van schaalvoordeel.

coöperaties | nieuwe 
regierol voor bewoners

Wie had gedacht dat dit 

klassieke model een herintrede 

zou maken in de 21e eeuw?

Coöperaties zijn in opmars. op 
allerlei plekken in nederland 
bundelen doodgewone mensen 
hun krachten om meer invloed 
te krijgen over hun eigen 
leefwereld. Zorgcoöperaties, 
energiecoöperaties, coöperaties 
voor groenbeheer, vervoer, het 
runnen van een plaatselijke 
supermarkt, bibliotheek, 
zwembad of theater.



>> Een gezamenlijke coöperatie van  

 bewoners bevordert samenhang 

 en betrokkenheid.

>> De coöperatie biedt maatwerk, wordt  

 breed gedragen en draait deels op   

 de eigen inzet en inbreng van bewoners.

>> De winst van de coöperatie vloeit

 terug in de gemeenschap.

>> Bewoners hebben met hun coöperatie  

 een sterke positie in samenwerking

 met andere partijen (gemeenten  

 en instellingen).

niet alleen de leden hebben voordeel 
van de coöperatie, maar ook de 
wijdere omgeving. Dat geldt ook voor 
gemeenten en instellingen. Zij kunnen 
taken overdragen aan de coöperaties 
van bewoners. Op deze manier worden 
de coöperaties nieuwe partners aan wie 
(gemeentelijke) taken kunnen worden 
overgedragen. Het is soms wat wennen 
voor gemeenten en instellingen als zij 
op deze manier regie en beheer van 
publieke taken uit handen geven. 

De praktijk leert echter dat er een 
nieuwe lichting coöperaties in 

opmars is die zich met lokale kracht 
en met veel succes inzet voor de 
leefbaarheid van dorpen en wijken. 

stappenplan
Coöperaties in oprichting hebben 
behoefte aan een stappenplan, 
aan aanjagers, meedenkers, aan 
begeleiding bij het ontwikkelen van 
verdienmodellen, aan ruimte om deze 
nieuwe vorm van ondernemerschap te 
ontwikkelen, aan ondersteuning in alle 
fasen en aan inspiratie en aanmoediging 
van succesvolle voorbeelden.

De voorbeelden zijn inmiddels 
legio, getuige ook de bescheiden 
selectie in dit boekje. Met trots 
gepresenteerd: moge het uw zicht 
op ieders mogelijkheden verrijken.

Yvonne Turenhout
directeur-bestuurder STaMM 

Coöperaties in oprichting 

hebben behoefte aan aanjagers, 

meedenkers en begeleiding

voorwoord
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hebt op je leefomgeving. Het is heel fijn 
als de menselijke maat weer terugkomt. 
Coöperaties smeden gemeenschapszin 
en dragen bij aan vitale wijk- of 
dorpseconomie. De voordelen zijn legio. 

tel uit je winst
Er is nog een ander groot, potentieel 
voordeel: geld. Een coöperatie moet 
zichzelf per definitie kunnen bedruipen. 
De meeste bestaande coöperaties doen 
dat. Sterker nog: coöperaties creëren vaak 
een aanmerkelijke kostenbesparing. Zo 
ontstaan interessante verdienmodellen. 
Veel coöperaties kiezen ervoor de winst 
te investeren in nieuwe projecten die ten 
goede komen aan de leefbaarheid. 
Zo wordt het verdiende geld 
teruggeploegd in de gemeenschap.

Wij willen ook een coöperatie 
iedere coöperatie is anders, maar een 
aantal fasen komt altijd voorbij:

>> Bewustwording en inzicht

 in noodzaak en kansen

>> Het verkennen van lokale kracht en potentie

>> Ontwikkelen van droomscenario

>> Concrete plannen

>> Juridische, fiscale en financiële aspecten 

>> implementatie: oprichting coöperatie

Er zijn veel voorbeelden van coöperaties die 
al deze fasen heel succesvol zelf hebben 
doorlopen. Ze zullen er ook bij vertellen dat 
het een proces was van vallen en opstaan. 
Gelukkig kunnen we leren van elkaars 
ervaringen. Verderop in dit boekje staat 
een stappenplan waar STaMM veel mee 
werkt in de begeleiding van coöperaties: 
in 5 stappen naar een coöperatie.

Coöperatie: succesvol organisatiemodel 
voor burgerinitiatieven
in coöperaties wordt de lokale kracht 
van bewoners ingezet en te gelde 
gemaakt voor de eigen leefomgeving 
en dat heeft veel voordelen, zoals:

>> Bewoners nemen een regierol 

op zich en beslissen samen over de 

activiteiten van de coöperatie.

het verdiende geld wordt 

teruggeploegd in de gemeenschap
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stedum

l o p p e r s u m
g r o n i n g e n
1.000 inwoners
p e r  2  a p r i l  2 0 14
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zorgzaam
stedum

1 2 3 4 5

dienstverlening

Een vrijwilligersnetwerk & uitleen van hulpmiddelen



Jullie gaan vanaf april de lucht in. Wat voor hulpvragen verwacht u?
“Dat moeten we nog afwachten, maar bij vergelijkbare initiatieven scoren 
vervoer, boodschappen en het halen van medicijnen hoog. Kleine klusjes, 
koken, een keer het werk van een mantelzorger overnemen; zolang we 
geen andere zorgverleners in de wielen rijden, staan we open voor alles. We 
werken marktgestuurd, zeg ik altijd, de vraag bepaalt ons aanbod.”

vragen is ook moeilijk
“Daar ligt voor veel mensen een heel moeilijke drempel. iedereen is bij 
voorkeur zelfstandig. Daarom hebben we ook huisartsen, dominees en 
maatschappelijk werkers ingelicht. Zien jullie iets? Trek dan aan de bel 
en vertel ook dat wij er zijn. Dat vertellen we natuurlijk zelf ook.” 
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tip
geef veel bekendheid 
aan je initiatief en 
schakel iedereen in om je 
boodschap te vertellen.

Met zestig vrijwilligers bieden 

we hulp en steun aan elkaar

het dorp stedum, in het hart van het groningse aardbevingsgebied, loopt langzaam 
leger. voorzieningen verdwijnen, met alle gevolgen voor kwetsbare bewoners. 
Met Zorgzaam stedum gaat het dorp een tegenoffensief aan. een legertje van 
vrijwilligers staat klaar om een veilig en vertrouwd leefklimaat te scheppen. 
Fysiotherapeut Karel Zuiderveld is een van de initiators. 

Wat gaat Zorgzaam stedum doen? 
“We hebben zestig vrijwilligers, waaronder drie coördinatoren. De coördinatoren bemannen 
per toerbeurt een mobiele telefoon waar alle inwoners van Stedum naar toe kunnen 
bellen met hulpvragen. De coördinator koppelt de hulpvraag aan een van de vrijwilligers. 
Daarnaast gaan we ook een uitleen voor hulpmiddelen opzetten. nu moeten mensen 
helemaal naar Delfzijl of Groningen voor een paar krukken of een tijdelijke rolstoel.” 

zorgzaam
stedum
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e e x t

aa en Hunze
d r e n t h e
1.600 inwoners

p e r  2 0 13
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dorpswinkel
eext

1 2 3 4 5

winkelbedrijf

Een supermarkt met extra’s



Daar komt bij dat we heel veel met vrijwilligers doen. En natuurlijk hoeven 
we geen winst te maken. als we quitte spelen, is het goed genoeg.”

Meer dan de helft van de inwoners doet mee, maar die zijn vast niet 
allemaal nodig als boodschappenbezorger of schoonmaker.
“We hebben leden en participanten. als lid betaal je 20 euro per jaar 
en krijg je zeggenschap. als participant betaal je eenmalig een bedrag 
tussen de 100 en 500 euro en daar krijg je rente over in de vorm van een 
tegoedbon bij de supermarkt. Een soort aandelensysteem dus.”

Inmiddels heeft de dorpskapster ook een plekje gekregen 
in het pand. smaakt het succes naar meer? 
“De kapster moest vijf jaar geleden uit haar pand en werkt sindsdien aan huis. 
Ze miste een eigen plek en die huurt ze nu bij ons. Dat werkt heel goed, zowel 
sociaal als qua traffic. Zo zijn er nog meer plannen, een bibliotheek bijvoorbeeld, 
maar we doen het stap voor stap. Wat we nu hebben, is al goud waard.”

19

tip
Zorg voor binding met 
je dorp of wijk. onze 
bedrijfsleiders en vrijwilligers 
komen allemaal uit het dorp.

Het is voor iedereen een 

belangrijke ontmoetingsplek

rara, hoe blaas je als dorp een supermarkt leven in die het eerder niet redde? In 
eext kennen ze het antwoord. nadat de dorpswinkel de stekker eruit trok, stak het 
dorp als coöperatie de dorpswinkel eext de stekker er weer in. het is een succes. 
Bestuurslid Cora Kuiper doet een boekje open.

Waarom vonden jullie het zo belangrijk een eigen supermarkt te behouden?
“naast het boodschappen kunnen doen in eigen dorp, is vooral de sociale functie 
belangrijk. Voor de ouderen is het dé plek voor een praatje en kinderen leren er 
zelfstandig boodschappen doen. Het is voor iedereen een belangrijke ontmoetingsplek.” 
 
de vorige supermarkt was onvoldoende rendabel. hoe kunnen 
jullie als coöperatie wel het hoofd boven water houden? 
“De kracht van de coöperatie is dat we het draaien met twee bedrijfsleidsters 
uit het eigen dorp, een duobaan. De vorige eigenaar had die binding niet. 

dorpswinkel
eext
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nieuw-dordrecht

E m m e n
d r e n t h e
1.600 inwoners
per 23 december 2013
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dorpscoöperatie
nieuw-dordrecht

1 2 3 4 5

Een bedrijf van en voor het hele dorp

leefbaarheid



Zo ook de voorfase; jullie hebben veel tijd gestoken in het verkrijgen 
van draagvlak bij de bewoners van nieuw dordrecht. 
“anders wordt het een kansloos feestje van een paar eenlingen. les een: zorg dat je 
niet alleen maar achter de schermen bezig bent. STaMM heeft ons hier voortreffelijk 
bij geholpen. Huis-aan-huis interviews, Twitter, Facebook, de dorpskrant; publiciteit 
is heel belangrijk in die pioniersfase. Bovendien moet je een goed verhaal hebben. Je 
moet mensen, maar ook de bestaande organisaties, zo concreet mogelijk laten zien 
wat het hen kan opleveren. Dat is goed gelukt, er is steeds meer enthousiasme.” 

hoe staat de gemeente er eigenlijk in? 
“Er is nog geen officiële lijn. Er is ons in feite een hoge ambtenaar toebedeeld, die 
ons assisteert en met wie we sparren. Kom je een niveau lager, dan stuit je soms 
op weerstand. Kunnen wij het wel? Hoe zit het met de regels? Dat laatste is heel 
interessant. Samen met de gemeente Emmen en STaMM praten we nu met het 
Ministerie van BKZ over de vraag of wij op bepaalde terreinen een regelluw gebied 
kunnen worden. Het is pionierswerk. Dat maakt het soms lastig, maar ook interessant. 
Er zijn veel dorpen en wijken die met grote belangstelling onze stappen volgen.”

In deur-aan-deur interviews stelden de initiatiefnemende bewoners de vraag of men “voor een 

coöperatie ging”. De initiatiefnemers vonden dat minimaal een derde op deze vraag “ja” moeten 

antwoorden voordat daadwerkelijk met de opbouw van een coöperatie begonnen kon worden.

Uiteindelijk zei 67% “ja”, 27% “weet niet” (waarvan een deel aangeeft wel positief te staan 

ten opzichte van de oprichting van een coöperatie) en 6% “nee”. De top-zes van activiteiten 

waar het dorp in coöperatie-verband mee aan de slag wil: 1. Openbaar gebied / grijs en 

groen 2. Veiligheid 3. Zorg 4. Samenhang 5. Wonen en voorzieningen 6. Brede school.

23
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Zorg voor draagvlak 
en commitment.

Het is pionierswerk. Dat maakt 

het soms lastig, maar ook interessant

voor een coöperatie in de startblokken staat, is er de vraag naar voldoende steun. 
In nieuw-dordrecht is deze voorfase in het najaar van 2013 uitgespeeld. Bennie 
grimberg, een van de zes bestuurders van de kersverse dorpscoöperatie, vertelt 
over het belang van draagvlak.

Welke kant willen jullie uit met de coöperatie? 
“We sluiten geen enkel gebied uit. Het begint vaak met groen en grijs, bij ons ook, 
maar we zien ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld zorg, arbeid of huisvesting. 
Daar ben je natuurlijk niet ineens. Het ligt in de aard van een dorpscoöperatie 
dat alle mogelijke stappen met veel overleg en tijd gepaard gaan.”

dorpscoöperatie
nieuw-dordrecht
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pekela

p e k e l a
g r o n i n g e n
12.800 inwoners
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duurzaam
pekela

1 2 3 4 5

een energiecoöperatie

energie



Zoals?
“Er zijn in de drie noordelijke provincies een aantal energiecoöperaties samen gaan 
werken en die verschillende koepels hebben nu een eigen energieleveringbedrijf 
opgericht: noordelijk lokaal Duurzaam. Die koopt groene stroom en gas in 
en verkoopt dat aan klanten en leden van de aangesloten coöperaties, die 
daar op hun beurt een bepaalde bijdrage voor krijgen. Wij zitten daar ook bij. 
Onze leden kunnen dus groene energie krijgen en als coöperatie verdienen 
we daarmee geld om te investeren in andere duurzame initiatieven.” 

een eigen zonnepark…
“Misschien, ooit, maar een belangrijke focus ligt nu op isolatie en energiebesparing. 
Dat is de derde taak van de coöperatie. We geven voorlichting, cursussen en 
workshops, organiseren een duurzaamheidsmarkt. We laten mensen zien hoe ze 
hun woning kunnen verduurzamen en wat dat oplevert. Daar ligt de grote winst.” 

27

tip
sluit aan bij wat er leeft, trek 
samen op en laat zien wat 
het oplevert. 

Samen geld verdienen voor 

duurzame initiatieven

In de provincies drenthe, Friesland en groningen schieten de initiatieven voor 
lokale duurzame energiecoöperaties als paddenstoelen uit de grond. pekela 
duurzaam is daar een van. door de krachten te bundelen met een noordelijke 
koepelcoöperatie ontstaat een interessant verdienmodel. Coen oosterveld is een 
van de initiatiefnemers van pekela duurzaam. 

Wat doet een energiecoöperatie? 
“Wij zijn begonnen met de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Veel mensen zijn in hun 
hoofd al bezig met dit soort dingen en door het samen te doen, trek je mensen over de 
streep. We dingen bovendien korting af, waardoor het voor meer mensen betaalbaar is”. 

“Ondertussen had de gemeente pekela zich uitgesproken voor een energieneutrale 
gemeente. als voorbeeld hadden ze zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis 
geplaatst. Dat is leuk, maar het lukt natuurlijk alleen als de inwoners ook mee 
doen. Met de coöperatie pekela Duurzaam zien wij daarin reële kansen.”

duurzaam
pekela
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hoogeloon

B l a d e l
noord-Brabant
2.200 inwoners
s i n d s  2 0 0 5
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zorgcoöperatie
hoogeloon

1 2 3 4 5

een zorgcoöperatie

zorg



hoe dan? 
“We werden ons ineens heel bewust van de situatie. De zorgaanbieders waren 
massaal aan het fuseren. Die zeiden: jullie dorp is veel te klein, kom maar naar ons 
toe. Ze dachten dat ze de baas konden spelen. Wij hadden heel andere wensen. 
Die bewustwording zorgde voor onvrede. We gingen een tegenfront vormen.”

Met als logische vorm een coöperatie? 
“Dit is een boerengemeenschap. We zijn van huis uit gewend om 
coöperatief te denken en handelen. Boterfabriekjes, een zuivelcoöperatie, 
inkoopcoöperatie, werktuigcoöperatie, noem het maar op.” 

Wat was de ambitie aan de start van de zorgcoöperatie? 
“Het hogere doel is dat mensen tot hun dood in het dorp kunnen blijven wonen. 
Eerst werkten we alleen met vrijwilligers, maar al snel hadden we een coördinator 
voor het spreekuur en een medewerker voor de dagbesteding. De volgende stap 
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tip
neem vanaf het begin zelf de 
regie in handen, stel je eigen 
wensen centraal.

Het hogere doel is dat mensen tot 

hun dood in het dorp kunnen blijven wonen

de eerste zorgcoöperatie van nederland werd in 2005 opgericht in - en door - het 
Brabantse hoogeloon. Met negen jaar ervaring vormt hoogeloon het levende bewijs 
van waar een zorgcoöperatie toe in staat kan zijn. de coöperatie heeft inmiddels 
meer dan 20 professionals op de loonlijst en opende onlangs twee zorgvilla’s voor 
dementerende bejaarden. het aantal leden en actieve vrijwilligers groeit vrolijk mee. 
ad pijnenborg is vanaf het eerste uur betrokken bij het avontuur. 

In 2005 had niemand het over coöperaties. hoe kwamen jullie erbij? 
“De gemeente Bladel kwam in 2003 met de vraag wat we wilden: seniorenwoningen of 
verhuizen. Met een aantal stakeholders werd een werkgroepje opgericht en die besloot 
het maar eens te polsen bij de ouderen zelf. nou, die waren er snel uit: wij willen in 
het dorp blijven en het liefst thuis. Eigenlijk begon daarmee het balletje te rollen.”

zorgcoöperatie
hoogeloon
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Wij zijn veel goedkoper, maar net zo 

belangrijk is de betrokkenheid van

de gemeenschap en de familie

maat verdwenen. Klanten zijn 
ontevreden. Burgers en familie 
is alle verantwoordelijkheid 
ontnomen. Daar zit een 
enorme spanning.” 

hoe slaan jullie die brug als coöperatie? 
“Onze benadering is heel anders. Wij vragen altijd: wat is de reden dat je hulp 
van ons vraagt? En dus nooit: we nemen het wel even over. in de praktijk leveren 
we minder zorg dan formeel geïndiceerd. Het is natte vingerwerk, maar door 
de claimcultuur van zorgaanbieders is de zorg dertig procent te duur.” 

“Wij zijn dus veel goedkoper, maar net zo belangrijk is de betrokkenheid van de 
gemeenschap en de familie. Daarin zit de menselijke maat. Jongeren en jonge senioren 
helpen de kwetsbare ouderen. Waarom? Omdat ze daarmee krediet opbouwen voor 
als ze zelf oud zijn. Zo ontstaat een heel logisch systeem, een heel natuurlijk systeem.” 

zorgcoöperatie
hoogeloon

was dat we de thuiszorg in eigen hand namen. inmiddels, en dit was een heel grote, 
complexe stap, hebben we twee zorgvilla’s voor dementerende ouderen en ouderen 
met een verstandelijke beperking. Hier werken meer dan achttien professionals.” 

Wie betaalt die mensen? 
“De verzekeraars. Wij hebben een constructie dat we onderaannemer zijn van een aantal 
zorgaanbieders. Dat is puur omdat we niet zelf kunnen inkopen. De zorgaanbieders 
dragen de eindverantwoordelijkheid en de zorgcoöperatie is leidend en stuurt 
vanuit haar visie de mensen aan. Ze werken dus feitelijk voor de coöperatie.” 

Wat vinden de zorgaanbieders van deze ontwikkeling? 
Jullie zitten behoorlijk op hun terrein. 
“Bij voorkeur werken we samen. Burgers zijn geen professionals, die ambitie moet je 
ook niet hebben. De zorgaanbieders vinden het inmiddels heel interessant allemaal. Ze 
zien wat we doen en willen van ons leren. Tegelijkertijd is dat heel moeilijk voor ze. Ze zijn 
groot gebracht in een cultuur van wantrouwen; wij zijn de enigen die het goed kunnen.”

“De overheid heeft daar ook een steentje aan bijgedragen. Die heeft de focus volledig 
gericht op het borgen van de kwaliteit. Dat werkt dus averechts: iedereen heeft het 
prima voor elkaar op papier, maar door alle procedures en regeltjes is de menselijke 



STappEn
plan
Veel coöperaties in oprichting hebben behoefte 
aan een stappenplan, een methodiek, aan nieuwe 
verbindingen en contacten, aan aanjagers en 
meedenkers, aan begeleiding bij het ontwikkelen van 
verdienmodellen en aan ruimte om deze nieuwe vorm 
van ondernemerschap te ontwikkelen.

 “in 5 stappen naar een coöperatie” is het stappenplan 
waar STaMM veel mee werkt in de ondersteuning en 
begeleiding van coöperaties in wording.

hoe begin ik?
wat komt er bij kijken?
wat heb ik nodig?
hoe werkt een verdienmodel?

35
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Verdienmodel
uitwerken

4
Oprichting
coöperatie

5

nu kan de coöperatie (of een ander gekozen 
organisatiemodel) officieel worden opgericht. 
Tijd voor de notaris en de juridische, fiscale, 

financiële en operationele* aspecten.

na hard werken is de coöperatie een feit en kan 
het idee daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Bewoners, ondernemers, professionals, de 
gemeente en andere betrokkenen maken 

de coöperatie samen tot een succes.

groeien bloeien

• Het verdienmodel is ontwikkeld

• Samenwerking met partners zijn vast gelegd

• De statuten zijn vastgesteld en 
de coöperatie is opgericht 

• Organiseer een feestelijke 
startbijeenkomst in het dorp of de wijk

Hoe gaat de coöperatie eruit zien 
en wat maakt het een succes? Zet 
ambitie om in concrete plannen.

Schrijf een plan van aanpak en benoem met wie 
je gaat samenwerken. Benader ondernemers 

en kijk wat je voor elkaar kunt doen.

Werk een verdienmodel uit, dat ervoor zorgt dat 
het initiatief ook financieel haalbaar is en blijft.
Hiervoor kan bijvoorbeeld de ’snelkookpan’ 

gebruikt worden: een methode om 
in één dag een plan te smeden.

Start
met kopgroep 

1
Lokale kracht

aanboren

2
Droomscenario

ontwikkelen

3

• Kopgroep is samengesteld

• Doelstelling en kansen zijn helder

• Inhoud en richting zijn uitgezet

Het begin. Wat leeft er 
in het dorp of de wijk? 

Waar is behoefte aan en 
waar liggen de kansen?

Breng het idee met een kleine 
groep enthousiastelingen 

in kaart en bepaal 
samen de inhoud. 

Tijd voor het vormen van 
een kopgroep die de 
regie op zich neemt.

 

• De kracht en de talenten uit het 
dorp of de wijk zijn in kaart gebracht

De vraag ligt er! Het draait nu om 
lokale kracht en potentie. Wie 
wil er meedoen en waar zit de 
energie in het dorp of de wijk. 

Breng alle talenten in beeld. Zoek 
uit wie actief aan de slag wil.

Gebruik een activerende 
methodiek om zicht te krijgen 

op de kracht en potentie in 
de omgeving. Ga in gesprek 
met andere bewoners aan de 
keuken-, kantine- en tuintafel.

nu is duidelijk waar de kansen 
en knelpunten liggen. Deel 

deze toekomstdroom met alle 
inwoners én ondernemers.
Zo creëer je draagvlak voor 

de coöperatie en wordt 
die ook echt eigendom 
van het dorp of de wijk.

Tijd om focus aan te brengen.
Bepaal welke coöperatie je 
wilt zijn om de leefbaarheid 

van het dorp of de wijk 
te versterken. Dit geeft 

ruimte om de coöperatie 
verder te laten groeien.

zaaien ontkiemen wortel schieten

• Het droomscenario is ontwikkeld

• Draagvlak voor de 
coöperatie is vastgesteld



Een coöperatie is een vereniging die staat voor de (materiële) belangen van haar leden. 
Leden zijn individuen of bedrijven/instellingen. De coöperatie werkt voor, door en met de 
leden. De leden betalen mee aan de oprichting en het in stand houden van de coöperatie. 
Een coöperatie mag winst uitkeren aan de leden (in tegenstelling tot een gewone vereniging). 
In principe wordt over de winst van de coöperatie vennootschapsbelasting geheven. Hoe 
de winst wordt verdeeld bepalen de leden. Zo kan besloten worden dat de winst ingezet 
wordt voor nieuwe dorps-/wijkinitiatieven. Of dat wie meer heeft ingebracht meer van de 
winst ontvangt. Of dat de winst wordt geherinvesteerd in de coöperatie. Het hoogste orgaan 
van de coöperatie is de algemene ledenvergadering, die ook het bestuur benoemt. Dit kan 
ook aan een ledenraad gedelegeerd worden. Coöperaties moeten worden ingeschreven in 
het handelsregister en moeten jaarstukken opstellen. Voor dorps- en wijkinitiatieven is de 
coöperatie u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid) de meest voor de hand liggende vorm. Zie 
verder Burgerlijk Wetboek artikelen 2:53 tot en met 2:63k.
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* Juridische, 
fiscale, financiële 
& operationele 
aspecten



staMM is de verbindende schakel 

tussen woongemeenschappen en 

de publieke en private sector

STaMM

Bij het ontwikkelen van sterke lokale 
initiatieven draait het voor een belangrijk 
deel om deze verbinding. lokale kracht 
levert een goede bijdrage aan het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken.

Op lokaal niveau leiden wij concrete 
uitdagingen in goede banen en brengen 
op regionaal niveau partijen bij elkaar. 
Wij adviseren instellingen, organisaties, 
ondernemers, bewonersgroepen en 
creëren draagvlak voor initiatieven 
en innovatieve oplossingen.

Onze kennis en ervaring op dit gebied 
gaat hand in hand met een voorliefde voor 
innovatieve oplossingen. iedere situatie 
is anders en de uiteindelijke creatieve 
oplossingen zijn altijd maatwerk.
 
Vanuit die achtergrond hebben 
wij een aanpak voor het opzetten 
van coöperaties ontwikkeld. 

We bieden ondersteuning in alle fasen 
van het proces: van de eerste ideeën tot 
aan het ondertekenen van de statuten 
van de coöperatie. Daarvoor gebruiken 
we onze activerende methodieken, 
onze sociaal economische expertise en 
onze procesbegeleiding. Waar nodig 
zetten wij specifieke expertise in van 
partners in ons netwerk, bijvoorbeeld 
op juridisch-fiscaal terrein.

Bij het opzetten van een coöperatie 
komt het in hoge mate aan op: 
Heldere stappen, een goed doordacht 
plan, lokaal draagvlak, daadkracht 
en inzet van alle talenten.

Dat is waar STaMM goed in is 
en zich sterk voor maakt.
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Voor meer informatie: www.stamm.nl
Fenna Bolding | fbolding@stamm.nl

staMM is een kenniscentrum 
en adviesbureau voor de sociaal 
economische sector. Wij managen 
projecten, begeleiden complexe 
processen, doen onderzoek, geven 
advies en verbinden mensen en 
organisaties in relevante netwerken.

staMM is de verbindende schakel 
tussen woongemeenschappen en 
de publieke en private sector.

STAMM | kenniscentrum  
 & adviesbureau
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