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1. Inleiding 
 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen het nieuwe internationale kader voor de lange-
termijn doelstellingen rond duurzame ontwikkeling.  Lokale besturen spelen een cruciale rol in het 
bereiken van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 omdat ze dichter bij de burger 
staan en de lokale behoeften en ervaringen kennen. Met het  oog op de aanstaande provincie- en 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018, hebben lokale besturen dus een unieke kans om volop 
in te zetten op de SDG-agenda en hun engagementen in de praktijk waar te maken. 

De grote uitdaging voor lokale besturen is hoe ze de nodige financiering en capaciteit (op vlak van 
strategie, management, en techniek) kunnen verwerven om de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen lokaal te vertalen, gezien de complexiteit van de duurzaamheidsuitdagingen, het 
ambitieniveau van de SDG’s en reeds bestaande begrotingsafspraken.  

Meer directe burgerparticipatie en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen, de 
burger en/of ondernemingen bieden nieuwe, veelbelovende opportuniteiten om duurzame steden 
en gemeenten van de toekomst te co-creëren. Onder het motto: “Zelf, samen en beter” is de 
coöperatie een geschikt ondernemingsmodel om bijvoorbeeld de lokale bedrijvigheid en 
werkgelegenheid te bevorderen, via directe burgerparticipatie het draagvlak voor het lokale beleid te 
verhogen en extra financieringsruimte te creëren voor duurzame beleidsambities. Vele coöperaties 
in Vlaanderen dragen bij aan de 17 SDG’s en hun ervaringen tonen dat samenwerkingsverbanden 
tussen lokale besturen en coöperaties écht werken. 

Dit Memorandum beoogt lokale besturen te inspireren rond de meerwaarde die coöperaties kunnen 
bieden in het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Tevens schetsen we negen 
speerpunten om de samenwerking tussen lokale besturen en coöperaties aan te sporen.  

 

 
Hieronder vind je de beknopte versie van de voornaamste actiepunten rond de samenwerking 
tussen lokale besturen en coöperaties. Ben je op zoek naar meer achtergrondinformatie over wat 
coöperaties zo uniek maakt, concrete voorbeelden van Vlaamse coöperaties die werken rond de 
SDG’s en de ervaringen van samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen en Vlaamse 
coöperaties? Raadpleeg dan de uitgebreide Coopkracht-Inspiratienota: Lokale besturen en de 
Sustainable Development Goals: Wat kunnen coöperaties betekenen voor lokale besturen?. 

 

 

 

 

 

http://www.coopkracht.org/images/phocadownload/inspiratienota%20-%20lokale%20besturen%20en%20de%20sustainable%20development%20goals.pdf
http://www.coopkracht.org/images/phocadownload/inspiratienota%20-%20lokale%20besturen%20en%20de%20sustainable%20development%20goals.pdf
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2. Welke bijdrage kunnen coöperaties leveren aan lokale vertaling van de 
SDG’s?  

 

2.1 Definitie van een coöperatie 
 

Maar wat is dan een coöperatie? De International Cooperative Alliance – de internationale 
koepelorganisatie voor coöperaties – definieert een coöperatie als volgt: 

“… een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke 
economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een 

onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.” 
 
Bij coöperatief ondernemen draait het om samen ondernemen, samen verantwoordelijkheid nemen 
en samen de meerwaarde delen. Het coöperatieve gedachtegoed rust op drie fundamenten:1 

1. Samen ondernemen: De coöperatie vertrekt vanuit een gemeenschappelijke behoefte en het 
verlangen van mensen om via samen te ondernemen te komen tot de invulling ervan. 

2. Eigenaarschap: De coöperatie kent geen puur winstbejag bij haar leden, die samen eigenaar 
zijn van hun coöperatie. Met andere woorden, een coöperaties streeft niet naar 
winstmaximalisatie maar naar doelmaximalisatie. 

3. Autonomie en zeggenschap: De coöperatie is autonoom en het beheer van de coöperatie 
gebeurt op een democratische manier.  

Bij het vervullen van gemeenschappelijke behoeftes kan je denken aan burgers die samen 
hernieuwbare energie willen produceren, grond aankopen voor biolandbouw, samen een restaurant 
of supermarkt uitbaten omdat het goedkoper en kwaliteitsvoller kan, of omdat er bepaalde 
maatschappelijke behoeftes zijn die niet of onvoldoende door de markt of de overheid worden 
ingevuld. Het kan ook gaan over productie van groenten en fruit en zuivel, omdat ze gezamenlijk een 
faire prijs voor hun producten kunnen krijgen. Werknemers of ondernemers (bv. thuisverplegers, 
communicatieprofessionals, ….) kunnen ook een coöperatie opstarten om schaalvoordelen te 
genereren of samen te werken rond bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering. 

Doelmaximalisatie is een van de belangrijke verschillen tussen een coöperatie en een andere 
ondernemingsvorm. Een coöperatie wil een zo goed mogelijke dienstverlening opzetten en 
meerwaarde creëren voor haar vennoten in functie van de gemeenschappelijke behoeftes en met 
aandacht voor de gemeenschap. Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk winst te maken op het 
niveau van de coöperatieve vennootschap, in functie van een maximale vergoeding van het kapitaal. 
De vennoten zijn immers meestal niet enkel de aandeelhouders, maar tegelijkertijd ook net de 
gebruikers van de producten en diensten van de coöperatie.  
NB: Uiteraard maakt ook een coöperatie winst: verlies maken is niet duurzaam op lange termijn. 

                                                           
11 Coopkracht, Coöperaties als hefboom naar een duurzame samenleving – De coöperatie principes en het ICA-
kompas, 2015.  



6 
 

Bovendien is het goed om de solvabiliteit te versterken of een spaarpotje op te bouwen voor 
toekomstige investeringen.2 

Coöperaties zijn autonome zelforganisaties die gecontroleerd worden door hun leden. Wanneer 
coöperaties akkoorden sluiten met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekken 
van externe bronnen, dan doen ze dat op een manier die de democratische controle door de leden 
en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. 

Democratische controle is een ander kenmerk van de coöperatie. Coöperaties zijn democratisch 
bestuurde organisaties, waarbij de vennoten actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming 
en er ook controle op uitoefenen. De leden van de coöperatie staan op voet van gelijkwaardigheid. 
Iedereen kan mee beslissen, onafhankelijk van het ingebrachte kapitaal. Door het principe van 
democratische besluitvorming zijn coöperatieve aandeelhouders niet alleen in financieel opzicht, 
maar ook sociaal gezien ‘eigenaar’ van hun coöperatie. Hun financiële aandeel geeft hen meteen een 
aandeel in het besluitvormingsproces van de coöperatie. In dit besluitvormingsproces worden de 
missie en de doelstellingen van de coöperatie bepaald en wordt controle op de realisatie ervan 
uitgeoefend. Het coöperatieve principe van gelijk stemrecht heeft hierbij tot gevolg dat coöperaties 
geen dominante aandeelhouders hebben. De link tussen stem en grootte van de kapitaalsinbreng is 
immers doorbroken. In principe geldt ‘één vennoot, één stem’, maar dit kan ook soepeler ingevuld 
worden als een beperking van stemrecht zoals dit in de Belgische wetgeving ten aanzien van de 
erkende coöperaties is opgenomen. In een coöperatie kiest de algemene vergadering van de 
coöperanten de bestuurders, commissarissen en controlerende vennoten. 

Coöperatief ondernemen is veel meer dan een juridische vorm van een vennootschap. Het is een 
uniek ondernemingsmodel waar een coöperatieve cultuur en organisatievorm hand in hand gaan. 
Waarden zoals zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkwaardigheid, billijkheid 
en solidariteit liggen ten grondslag aan de coöperatieve cultuur en worden vertaald in 7 
internationaal erkende coöperatieve ondernemingsprincipes (de zogenaamde 7 ICA-principes). 

Uit de ICA-definitie van een coöperatie zoals hierboven beschreven werden 7 ICA-principes 
gedestilleerd die reeds meer dan 100 jaar hun nut bewijzen voor de samenleving. Wereldwijd, en in 
toenemende mate ook in Vlaanderen, vormen de 7 ICA-principes het richtsnoer van het handelen 
van coöperaties. Deze principes zijn geen theoretische concepten. Integendeel: gegroeid uit 
jarenlange “goede coöperatieve praktijken” vormen ze het DNA van de coöperatie. Maar aangezien 
coöperaties levende organismen zijn die zich voortdurend aanpassen aan hun maatschappelijke 
context, is het logisch dat ook hun erfelijk materiaal zich gestaag aanpast aan hun omgeving. Een 
coöperatie die deze ethische maatstaven van coöperatief ondernemen hanteert, is dus drager van 
een internationaal gedeelde coöperatieve identiteit: 

  

                                                           
2 Hollebecq, H. (2015). Coöperaties: wat kunnen lokale besturen ermee? TerZake Magazine, 33(4), 
pp. 29-34. TerZake Magazine Nr. 1 (2016), Dossier 04: Lieve Jacobs, Over coöperaties, 
“overheidsparticipatie” en draagvlak. 
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1. Vrijwillig en open lidmaatschap 
2. Democratische controle door de leden 
3. Economische participatie vanwege de leden 
4. Autonomie en onafhankelijkheid 
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking 
6. Samenwerking tussen coöperaties 
7. Aandacht voor de gemeenschap 

 

2.2 Bijdrage van coöperaties aan de lokale vertaling van de SDG’s 

Coöperaties zijn zeer relevant en belangrijk voor het behalen van de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen. De slotresolutie van de internationale coöperatieve top in Québec 2016 benadrukte 
het engagement voor de SDG’s. Coöperaties waren daarmee de eerste groep van ondernemingen, 
die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen onderschreef. Verschillende VN-ambassadeurs 
benadrukten dat het coöperatieve model reeds nu een wezenlijke bijdrage levert aan de realisatie 
van deze doelstellingen. 
 

“To me it is so obvious that the co-operative movement and the Sustainable Development Goals 
belong together.”  

Harald Braun, German Ambassador to the UN 
 

 “This is an agenda made in heaven for co-operatives. This is made for you. The world needs you. We 
need you to make this a success. I could not think of a better organisational structure  

than the co-operative movement to make this happen under this agenda.” 
Marc-André Blanchard, the UN’s Canada ambassador 

 

De bijdrage die coöperaties kunnen leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen is o.a. 
samengevat in de Policy Brief Cooperatives and the Sustainable Development Goals.3 Eveneens 
illustreert de Visienota: Is Coöperatief Ondernemen Duurzaam Ondernemen? (Vlaamse overheid 
2016) aan de hand van de zeven ICA-principes en de 3 P’s (People, Planet, Profit), dat duurzaamheid 
de kern is van coöperatief ondernemen.4  

Eerst en vooral sporen coöperaties de lokale bedrijvigheid aan. Uniek is dat ze vaak aan heel lokale 
gemeenschappelijke behoeftes (dorpsrestaurant, groentepakketten, stadslandbouwgrond, 
supermarkt, ….) tegemoet komen en dat het aandelenkapitaal lokaal verankerd is. De burger, de 
werker, de producent of de consument vanuit stad, gemeente of regio zijn samen eigenaar van de 
onderneming en mogelijke meerwaarde vloeit ook terug naar deze lokale aandeelhouders en de 
lokale gemeenschap. Deze lokale verankering van de coöperatie creëert lokale werkgelegenheid en 
wakkert ondernemingszin aan bij lokale initiatieven. Want de coöperatie kan een antwoord bieden 

                                                           
3 ILO, Policy Brief Cooperatives and the Sustainable Development Goals, 2014. 
4 Vlaamse overheid, Visienota: Is coöperatief ondernemen duurzaam ondernemen?, 2016. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1247ilo.pdf
http://www.socialeeconomie.be/sites/default/files/1.%20Visienota_Is_co%C3%B6peratief_ondernemen_duurzaam_ondernemen.pdf
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op de vraag van vele lokale initiatieven om verder te professionaliseren en de stap te zetten naar een 
vennootschapsvorm. Als zelfstandige ondernemingen en organisaties zich verenigen om zich te 
wapenen tegen grote spelers, biedt de coöperatie niet alleen en middel om levensvatbaar te blijven 
door schaalvoordelen te genereren maar ook door de lokale eigenheid te bewaren.  Dit is belangrijk 
voor de lokale welvaart en werkgelegenheid van Vlaamse KMO’s of voor toegankelijkheid van 
goederen en diensten. Het vergrijzen van bedrijfsleiders van Vlaamse KMO’s die geen opvolger 
kunnen vinden is een groeiend probleem. In plaats van deze ondernemingen ofwel aan een kleine 
bevoorrechte groep van aandeelhouders of zelfs aan buitenlandse investeerders over te dragen, kan 
het model van de werkerscoöperatie een interessante piste zijn om lokale eigenheid te bewaren en 
eigenaarschap en zeggenschap te verbreden naar de werknemers.5 

Vele coöperaties ontstaan omdat ze een antwoord willen bieden op lokale maatschappelijke 
uitdagingen, die een directe link hebben met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Denk 
maar aan hernieuwbare energieproductie, duurzame woonmodellen, duurzame mobiliteit, korte 
ketenlandbouw, duurzame zorgmodellen enzovoort. Het coöperatieve ondernemingsmodel vertrekt 
vanuit een lange-termijn visie en schenkt in haar bestuursmodel aandacht aan de toekomstige 
generaties.   

Steeds meer staat de coöperatie in de schijnwerpers, omdat deze organisatievorm vele troeven biedt 
in het beheer van onze ‘commons’. Dankzij het werk van o.a. Nobelprijswinnares Elinor Ostroem, 
toont onderzoek aan dat onze commons duurzamer beheerd worden door de lokale gemeenschap. 
Het coöperatieve model biedt tevens bij uitstek kansen voor directe burgerparticipatie. Mede-
eigenaarschap en medezeggenschap creëren meer betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin bij de 
burger.  
Bovendien doelen burgercoöperaties er op om hun producten en diensten aan een zo groot 
mogelijke doelgroep aan te bieden. Ze willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij hun werking en 
de gecreëerde meerwaarde met hen delen. Dit kan het draagvlak vergroten voor duurzame 
beleidskeuzes van lokale besturen. 

Autonomie is een ander wezenlijk aspect van de coöperatie. Ze financiert zich dan ook vooral met 
eigen kapitaal via haar vennoten. Het financieringsmodel van de coöperatie kan nieuwe 
mogelijkheden bieden voor bijkomende financiering van lokale beleidsambities. Denk bijvoorbeeld 
aan situaties waarbij de overheid zich uit bepaalde activiteiten terugtrekt (bv. lokale 
ontmoetingsruimte), de toegankelijkheid, kwaliteit of betaalbaarheid van bepaalde goederen en 
diensten in gedrang komt (b.v. zorgbehoeften) of waar lokale overheden willen investeren in 
duurzame goederen of diensten maar hiervoor onvoldoende financiering kunnen vinden (bv. lokale 
energievoorziening, rationeel energieverbruik bij burgers en overheden). 

Bovendien bevorderen coöperaties de sociale cohesie binnen de lokale gemeenschap en dragen bij 
tot vermindering van de ongelijkheid tussen mensen, of dit nu sociale of inkomensongelijkheid is. Zo 
verbinden coöperaties vaak mensen met elkaar door samen een gedeelde of maatschappelijke 
behoefte te vervullen én iedereen een gelijke stem te geven over dit gezamenlijke project. Vele 

                                                           
5 Hollebecq, H. (2015). Coöperaties: wat kunnen lokale besturen ermee? TerZake Magazine, 33(4), pp. 29-34. 
TerZake Magazine Nr. 1 (2016), Dossier 04: Lieve Jacobs, Over coöperaties, “overheidsparticipatie” en 
draagvlak. 
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burgercoöperaties beperken het maximaal aantal aandelen per coöperant om zoveel als mogelijk 
mensen de mogelijkheid te geven om in de gezamenlijke meerwaarde  van de coöperatie te delen.  
Zo wordt welvaart gedemocratiseerd in plaats van geconcentreerd in handen van enkele 
aandeelhouders.  
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3. Actiepunten om de samenwerking tussen lokale besturen en coöperaties 
te bevorderen 

 

1. Integreer de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in lokale beleidsplannen: naast de 50 
steden en gemeenten die reeds in een pilootproject zijn gestapt om deze doelstellingen ook echt 
op een coherente manier te integreren in de lokale beleidsplannen van 2020-2025, is het 
belangrijk dat dit gebeurt door alle lokale besturen. 
 

2. Integreer Commons binnen het SDG-beleid van lokale besturen: geef binnen de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen een duidelijke plek aan de commons. Werk een visie en institutioneel 
kader uit voor commons-steden en gemeenten, waarin The Right to the City, directe 
burgerparticipatie, publiek-civiele samenwerkingen en de toegang tot onze commons en hun 
beheer door coöperatief georganiseerde burgerinitiatieven een centrale rol spelen. Ervaringen 
met het Commons Transitieplan Gent en de Italiaanse experimenten met commonsgericht 
collaboratief beheer (co-cities zoals Co-Bologna, Co-Mantova, Co-Palermo, etc …) kunnen 
inspiratie geven voor een dergelijke visie en institutioneel kader (bv. dat van de “Quintuple Helix 
of Commons-Based Urban Governance”).6   

 
3. Sensibiliseer het brede publiek over coöperaties: het is belangrijk dat lokale besturen mee 

helpen om de meerwaarde van het coöperatieve ondernemerschap te erkennen en meer bekend 
te maken bij de lokale gemeenschap: de burger, startende ondernemers, ondernemersloketten 
en –organisaties, boekhouders en fiscalisten, adviesraden enzovoort. Als we bestaande 
coöperatieve initiatieven willen steunen, sterken en stuwen, dan moeten we ze benoemen, 
erkennen, uitleggen hoe ze werken en hen met mekaar in verbinding brengen. Dan zal hun 
rijkdom, hun diversiteit aan praktische wijsheid niet langer miskend kunnen worden. Dan zullen 
deze initiatieven steeds meer aantrekkingskracht ontwikkelen voor toekomstige acties. 
Netwerkorganisaties zoals Coopkracht of sectorfederaties zoals RESCoop Vlaanderen kunnen 
hierbij met de nodige informatie, expertise en instrumenten ondersteuning bieden. 
 

4. Geef burgercoöperaties een plek binnen je duurzame investeringsmix: naast het kiezen van een 
duurzame bank (bv. Zie FairFin Bankwijzer) is de financiering van lokaal beleid via 
burgercoöperaties een interessante optie. Zo financieren steeds meer lokale besturen de 
investeringen in rationeel energieverbruik door  samen te werken met lokale hernieuwbare 
energiecoöperaties in Vlaanderen.  

 
5. Neem participatieve, sociale en milieucriteria op in het beleid van openbare aanbesteding, 

waardoor coöperatieve ondernemingsmodellen meer kans maken en tegelijk ook meer 
duurzaamheid kan gerealiseerd worden. 

 
6. Faciliteer het experimenteren met nieuwe ondernemingsmodellen en bevorder de opstart en 

professionalisering van coöperaties.  
                                                           
6 https://wiki.p2pfoundation.net/Quintuple_Helix_of_Commons-Based_Urban_Governance  

https://wiki.p2pfoundation.net/Quintuple_Helix_of_Commons-Based_Urban_Governance
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7. Laat de burger mee investeren: moedig de burger aan om zijn/haar spaargeld te investeren in 

projecten met een sociale, economische, maatschappelijke meerwaarde in hun gemeente. 
Burgercoöperaties kunnen hier een schitterende manier zijn voor de burger om duurzaam te 
investeren in de lokale gemeenschap en zo bij te dragen aan lokale bedrijvigheid en 
werkgelegenheid. 

 
8. Faciliteer het experimenteren met nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen 

en (burger-)coöperaties rond de SDG’s (publiek-civiele samenwerking). Betrek hierbij andere 
mogelijke partners die een invloed hebben op het duurzame beheer van commons en de 
implementatie van de SDG’s.  
 

9. Ondersteun de professionalisering van bestaande burgerinitiatieven, o.a. door de troeven van 
de coöperatieve vennootschapsvorm in de kijker te stellen en de opstap naar deze 
organisatievorm te bevorderen. Creëer een kader waarbinnen rechtstreekse burgerparticipatie 
en coöperaties kunnen floreren en veranker deze visie in een gemeenteraadsbesluit.   
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