Stappenplan voor coöperatief
scharrelondernemerschap
Wegwijzer

Stappenplan model coöperatie De Vrije Uitloop

Stap 1: Groepsvorming
1. Verzamel een aantal mensen uit de doelgroep van mensen met een uitkering
met interesse om samen te gaan ondernemen. Deze mensen kan je vinden
door de lokale Voedselbank te benaderen of een oproep te plaatsen in het
plaatselijke huis-aan-huis blad
2. Verzorg een presentatie over het scharrel ondernemerschap, daar kan de
Tientjesacademie voor worden uitgenodigd.
3. Maak een initiatiefgroep met enthousiastelingen
4. a. kijk wat ieder apart wil
b. kijk wat jullie gezamenlijk willen
5. Maak dan een plan waar dat allemaal inzit (zie bijlage voor voorbeeld
Bedrijfsplan)
Zorg dat er in staat: Wie jullie zijn
Wat jullie doen
Wat jullie willen
Wat jullie nodig hebben
6. Maak een zo concreet mogelijk kostenplaatje en zoek zoveel mogelijk partijen
die daar een deel van dragen.
7. Bedenk een naam en wellicht een logo voor jullie coöperatie
8. Spreek af wie woordvoerder kan zijn voor de coöperatie, dat moet een
enthousiast iemand zijn die met verschillende mensen in gesprek kan gaan

Stap 2: Toestemming van de gemeente
1. Maak een helder verhaal voor de gemeente, een business plan met een
motivatie brief bijvoorbeeld
2. Ga praten met de gemeente, liefst met een wethouder of hoge
beleidsmedewerker en maak ze enthousiast
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Gesprekspunten:
• De sociale coöperatie kan gezien worden als re-integratie traject, waardoor
verdere verplichtingen vanuit de WWB/ Participatie wet kunnen vervallen.
Dit is in het belang van de gemeente op korte termijn omdat ze minder tijd
kwijt zijn aan het begeleiden vanuit de klant managers en op de langere
termijn omdat een deel van de uitkeringen zal worden terugverdiend en terug
gestort -> Win/win/win voor iedereen
• Afspraken winst marges versus terugbetalen (deel van) uitkering en termijn
daarvan
• De coöperatie kan de gemeente volledig transparante administratie
aanbieden
• Kan de gemeente toegang geven tot ruimte/locatie (bv leegstandsbeheer)
• Wat is er eventueel nodig aan geld van de gemeente?
Bespreek wat de gemeente aan voorwaarden stelt met de leden van de coöperatie,
zorg dat jullie het eens worden en verwerk die informatie in jullie plan, zorg steeds
dat er consensus is met elkaar.

Stap 3: Samenwerkingspartners zoeken
1. Intussen kun je zoeken naar locaties (leegstandsbeheer, anti kraak locaties),
partners zoeken die jullie plan geweldig vinden (bijvoorbeeld woning
coöperaties, lokale ondernemers, Rotary Clubs/ Lions Clubs), bloggen,
Facebooken, aan crowdfunding doen: van alles in de wereld zetten om jezelf
onder de aandacht te brengen en enthousiaste volgers te krijgen. Ga uit van
dat het kan en gaat gebeuren!
2. Koppel het aangepaste plan terug naar de gemeente.

Stap 4: Oprichting
1. Als je toestemming hebt, kun je beginnen met het oprichten van de
coöperatie
Aandachtspunten:
§ Wie wil er in het (dagelijks) bestuur?
§ Wie gaat de administratie doen? (regel daar een bekwaam en
betrokken persoon voor, kan een scharrelondernemer zijn)
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§ Statuten, waarin je ook afspraken zet over te verdienen geld en
werkwijze
§ Huishoudelijk reglement, raamovereenkomsten
§ Social media: wie gaat/kan/wil dat doen?
§ Website (idem)
§ Ontwikkelen folder: wie kan/wil dat doen? (scharrelondernemer)
2. Als goedkeuring van de gemeente binnen is en je een ja hebt op het echt
benodigde kapitaal kun je de coöperatie officieel oprichten en inschrijven bij
de KvK.
3. Vraag een zakelijke bankrekening aan, bij voorkeur bij een duurzame bank
4. Vervolgens kan iedereen aan de slag!
Voor ondersteuning bij het proces van oprichting en formulering van het business
plan, kun je contact opnemen met Cordaid: coin@cordaid.nl of tel. 070-3136 253. Zie
ook de website: https://www.cordaid.org/nl/themas/cordaid-in-nederland/voorcooperaties/

Uitgave in het kader van het project ‘Social Lab voor coöperatief
scharrelondernemerschap’, uitgevoerd door de Tientjes Academie en Cordaid
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