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Uitdagingen worden niet kleiner:

• Intersectorale ontwikkelingen:

- Toenemende zorgvragen

- Vermaatschappelijking van zorg

- Samenleving in mutatie

- Zorg en ondersteuning

• Sectorale ontwikkelingen:

- Ziekenhuis 

- Geestelijke gezondheidszorg

- Algemeen Welzijnswerk

- Ouderenzorg

- Personen met een handicap

- Revalidatie 

- Kinderopvang

- Jeugdhulp

• Toenemende zorgvragen:

- Armoede

- Vergrijzing  

- Chronische aandoeningen 

- Acute (hoog gespecialiseerde) zorg

- Psychische aandoeningen

- GES (gedrags- emotionele storing) 

- NAH (niet aangeboren hersenletsel)

- Kalmeermiddelen en alcoholgebruik

- Burn out, depressie, suïcide

- Multimorbiditeit - multi-problematiek

Wordt het bundelen van krachten noodzakelijk?
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Vermaatschappelijking van de zorg

Uitgangspunten:

- Inclusieve samenleving: ‘jij telt’ op ‘elk moment’

- Solidaire samenleving

- Autonomie van de zorgvrager = op eigen kracht

- Verbondenheid tussen mensen = voorondersteld

- Integratie informele en professionele zorg

- Ondersteuning en zorg in vertrouwd milieu

- Empowerment (‘versterking’)   individuen/orga-
nisaties/gemeenschappen: grip op eigen situatie en 
omgeving

www.gripvzw.be

• Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid 2012:

“Verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om 
mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, 
jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in 
armoede leven, …., met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden een 
eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij 
waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in 
de samenleving te laten verlopen.”
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Wat is… een coöperatieve onderneming? 

Wat is een onderneming?

• ‘organisatie van arbeid en kapitaal met als doel een goed of dienst 
te produceren’

Wie zijn belanghebbenden/stakeholders bij een onderneming?
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Wat is… een coöperatieve onderneming?

Stel nu eens…

… dat een groep van belanghebbenden zich verenigt en hun eigen onderneming opricht

 … waarbij eigenaar/aandeelhouder = werk(nem)er

 … waarbij eigenaar/aandeelhouder = klant (consument)

 … waarbij eigenaar/aandeelhouder = leverancier (producent)

 … etc.

Andere ‘dynamiek’, ander ondernemingsplan, andere beslissingen, 
ander financieel plan?





Types coöperaties

Werkerscoöperatie (werk-
nemers of zelfstandigen) 

‘alles’ wordt samen 
gedaan

Denk aan Thuisverpleging 
Meerdael, Multidisciplinaire 
praktijk Blom, Thuisverple-
ging Midden-Limburg, …

Ondernemingencoöperatie 
(zelfstandigen/bedrijven/ 
organisaties) 

een of meerdere 
facetten van 
bedrijfsvoering wordt 
samen gedaan

Denk aan Kwaito, (gesloten) 
patrimoniumvennootschap-
pen, …

Consumenten(2.0) of 
burgercoöperatie

inclusief buurt- en 
dorpscoöperatie

Denk aan CentruM, patrimo-
niumvennootschappen, …

Multistakeholdercoöperatie
Denk aan Zorgcirkels, Coop-
It, Inclusie-Invest, …
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Multistakeholder

Twee getuigenissen

• Zorgcirkels Jongdementie Wie zijn jullie? 
Waarom zijn ook de personen uit jullie 
doelgroep vennoot in de coöperatie?



11/27/2017 © Expertisecentrum dementie Memo

1. Sterke eerstelijnszorg

2. Zorgbegeleiding

3. Hét ontmoetingshuis

4. Dagcentrum

5. Groepswonen

6. Buddywerking

7. Vorming 

8. Ontmoeting

8 ZORGCIRKELS



Vrijwilligers: activiteiten in het 
ontmoetingshuis of buitenshuis



Vrijwilligers: activiteiten in het 
ontmoetingshuis of buitenshuis



Vrijwilligers: activiteiten in het 
ontmoetingshuis of buitenshuis



Ontmoeting
Zorgbegeleiding
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Multistakeholder

Twee getuigenissen

• Coop-It Wie zijn jullie? Waarom zijn ook de 
personen uit jullie doelgroep vennoot in de 
coöperatie?



Wat is Coop-it ?

 Coop-it is een privaatrechtelijke vennootschap waar alle commerciële 

activiteiten van Intesa vzw zijn ondergebracht.

 Vandaag is Maak&Smaak het grootste activiteitencentrum van Coop-it.



Coop-it







15 locaties in Zuid- en Midden-Limburg

350 cliënten

190 medewerkers (140 VTE)



Lichte zorgvraag (begeleid werken) tot zeer zware zorgvraag 

(nursing, GES+)

Private vzw, omzet van 9,7 mio euro, balanstotaal van 10,4 

mio euro





Soepbar annex winkel in het centrum van Sint-Truiden

Limburgs eerste die volledig gerund wordt door pmb



Limburgs eerste die volledig gerund wordt door pmb

19 werknemers in vijf teams

3 vaste begeleiders



Apart label, opstart naar afsplitsing 

Open sinds najaar 2016



 Open markt-benadering

* prijszetting
* sollicitaties

* FAVV

Intensieve marketingcampagne



En dan is er nog…





Art-ID
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Hoe ziet je verdienmodel eruit?



Professionalisering expertise
Inbreken in de regelgeving





Samenwerking met partners
Professionalisering 



Samenwerking met partners
Professionalisering expertise



Steun



Steun
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Verschillende waarden in een multistakeholdercoöperatie
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Omgaan met uiteenlopende belangen 



Statuten

# categorieën aandeelhouders Drie categorieën: A, B, C

Waarde aandeel
1 aandeel is 100 €
A pakket 300 € --- B pakket 3.000 € --- C 100 €

Aandelen A
personen met jongdementie, hun familie en hun netwerk inclusief 
mantelzorgers

Aandelen B de structurele partners, initiatiefnemers en professionele zorgverleners

Aandelen C
eenieder die de doelstellingen van de CVBA-SO onderschrijft en voor 
personeelsleden in dienst van de CVBA-SO



Statuten

Aanvaarding nieuwe vennoot Door de A.V.

Uittreden kan B-vennoot: Na minstens 5 jaar

Bestuurders

Minimum 5
Minimum 1 A-vennoot, minimum 3 B-vennoot, 1 C-vennoot
Verkozen door A.V. voor 5 jaar
Oprichters bestuurder tot 2027

Samenstelling R.V.B. Voorzitter A-vennoot, ondervoorzitter B-vennoot

Stemrechten A.V. 1 vennoot = 1 stem

Beslissingen A.V.
Beslissing: Dubbele 2/3de meerderheid
2/3de A, 2/3 B + 2/3de van aanwezigen en vertegenwoordigden



 Het bos en de bomen…

 Ambitieuze groeiplannen

 Fiscaliteit wordt een gevaar voor de vzw

 Transparantie

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 Coop-it



C V B A V S O I O

IN OPRICHTING

Ontwerpstatuten zijn klaar, via CERA – Coopburo – Lieve Jacobs

Marketing- en communicatieplan, via Hands Communicatiebureau Hasselt

Startschot in het voorjaar 2018 



C V B A V S O I O

VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

Aansluiting met het maatschappelijk doel



C V B A V S O I O

COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Een evidente keuze

Community

Crowdfunding

Bewust streven naar multistakeholders-structuur

Eén kop, één stem



Structuur

 A tot D – vennoten

A oprichters 4

B Intesa 2+

C rechtspersonen 2-

D natuurlijke personen 2-

onderzoek tot E (cliënten) en F (medewerkers) loopt nog

 Relatief laagdrempelige instap: 250 euro per aandeel



De toekomst

 Niche in de markt: 

eigentijdse zorg, 

inclusieve zorg,

zelfredzaamheid waar het kan.

 Uitbreiding verkooppunten Maak&Smaak in andere gemeenten

 Off-site commercialisatie (corporate) via business developer

 Integratie van Selko-art en Art-ID in Coop-it

 Potentieel naar andere activiteiten
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Een sterkere strategische positie
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 Voor, door en met jonge mensen met dementie en hun 

mantelzorger(s)

 Versterken, ondersteunen en begeleiden van jonge mensen met 

dementie en zijn omgeving

 Van eerste symptomen – zolang als nodig

 Alle (zorg)partners samenbrengen

 Kennis verhogen + Taboe doorbreken

 Samenwerking met diverse partners in werkgroepen – zowel 

professionals, mantelzorger(s) als jonge mensen met dementie 

Waar staan we voor?



ondernemen in de zorg is een noodzaak,

coöperatief ondernemen in de zorg is een keuze.



Vragen? 
Bedenkingen? 
Opmerkingen? 
Toevoegingen?
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• www.cera.coop

• Cera investeert in maatschappelijke projecten

• @ceracoop

• #ceragram

• Cera informeert, inspireert en adviseert mensen, organisaties en 
beleid over coöperatief ondernemen. 

• Cera Coopburo begeleidt zowel nieuwe initiatieven als gevestigde 
coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Cera een 
uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele 
maatschappelijke uitdagingen nieuwe toepassingsmogelijkheden 
voor coöperatief ondernemen. 

• Meer info over coöperatief ondernemen: www.coopburo.be

Contactpersoon:
Lieve.jacobs@cera.coop
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http://www.coopburo.be/
mailto:hannes.hollebecq@cera.coop

