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Samen ondernemen met behoud van uitkering 

 

Filmpje 

 

Uitleg van concept ‘coöperatief 

ondernemen’ 

 

Vragen 

 

 

 

 

 



COÖPERATIEF ONDERNEMEN IN 

NEDERLAND 

Programma Cordaid in Nederland 

• Gestart in 2013, 1e coöperatie in Breda 

• 2016: 25 coöperaties in 15 gemeentes van Leeuwarden tot Venlo 

• Doelstelling: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt laten 

deelnemen aan het arbeidsproces. 

 



HOE WERKT HET? 

Vanuit de doelgroep bezien 

Ondernemen vanuit coöperatie 

 

Deelnemers behouden hun uitkering en zijn 
vrijgesteld van andere verplichtingen voor 
bepaalde periode 

 

Omzet blijft binnen coöperatie en dient ter: 

a. Dekking gezamenlijke (bedrijfs)kosten 

b. Opbouw ‘spaarpotje’ voor persoonlijke 
ontwikkeling en investeringen in eigen 
bedrijf 

c. (Terugbetaling/verrekening uitkerende 
instantie) 
 

 

 

 



HOE WERKT HET ? 

Vanuit de gemeente bezien: Kaders en regelluwte 

Alternatief voor BBZ – zelf verdiend reintegratie traject 

 

Doelgroep: verschillend per gemeente, maar vaak wat zwakker 

 

Langer dan 3 jaar in de bijstand met zorg indicatie (Zoetermeer) – (net) 

afgewezen voor de BBZ, en bijv door leeftijd geen kans op betaalde baan 

(Zutphen) 

 

Bescheiden schaal/ part time ondernemen/ hybride ondernemen 

 

In sommige gevallen ECHT een regelluwe zone (Delft) om ruimte te bieden 

voor initiatief van onderaf 



SOCIALE COÖPERATIE 

Kenmerken Sociale coöperatie 

1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first! Mensen met 
bijstands uitkering weer actief 

 

2. Werkt als zelfstandige onderneming die diensten/producten levert 

 

3. Is financieel zelfvoorzienend en dus beperkt/niet afhankelijk van 
subsidies 

 

4. Wordt bestuurd door de leden 

 

5. Bevordert zelfredzaamheid en ontwikkeling van de leden 



WAAROM EEN COOPERATIE? 



VOORDELEN COOPERATIE 

Voor de opdrachtgever: 

 

• De organisatie heeft meer 

‘body’ en geloofwaardigheid 

• Als er iemand wegvalt dan is 

er altijd een ander 

aanspreekbaar 

• Bredere dienstverlening 
 

 

 

Voor de leden: 

 

• Leren van elkaar 

• Minder risico 

• Groeipad voor eigen bedrijf 

• Zelfontplooiing en opbouw 

werkervaring 

• Gezamenlijke afspraken met 

overheidsinstanties 



VOORBEELD 1 

Copernikkel Wereldkeuken, Den Bosch 

 

 



VOORBEELD 2 

Leeuwarden Unlimited 

 

 



WAT DOET CORDAID? 

Vier fasen 

1. Voorfase 

 Bepalen producten en diensten, info uitwisselen 

2. Start-up fase 

 Bedrijfsplan & juridisch advies, overleg gemeente 

3. Doorontwikkelingsfase 

 Coaching, bedrijfsontwikkeling 

4. Advies op aanvraag, netwerk 
 

 



VRAGEN? 



MEER INFO 

Brochure 

 

www.ondernemenmeteenuitkering.nl 

 

http://www.ondernemenmeteenuitkering.nl/

