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Ontstaan werknemerscoöperaties 

• Opgericht door Remmelt Schuuring in 2012 binnen schoonmaakmarkt 

• Tegenlicht uitzending Nederland Kantelt 22 februari 2015 

• Inspiratie door Tegenlicht uitzending over Mondragon in Spanje 

• Social Enterprise en we willen een bijdrage leveren aan de 
verandering in de arbeidsmarkt 

• In 2015 start in het sociaal domein, zorg en welzijn 

• Helpgewoon Jeugdzorg, sociaal team, buurtsport, NAH en 
thuishulpen 

 

 

 



Kernwaarden: vertrouwen, kracht, samen, 
eerlijk, kleinschalig 
• Wij geloven in de kracht van mensen 

• Wij ondersteunen de kanteling van de maatschappij. Machtsverhoudingen 
worden radicaal omgegooid 

• Niet systeem of winst, maar de mens staat weer centraal 

• Het is een beweging van onderop 

• Werknemers willen meer zelfsturing is en meer eindverantwoordelijkheid 

• Mensen willen weer alle aandacht voor hun vak zonder bureaucratie. 
Minder regels en de cliënten ervaren echte zorg, tijd en aandacht  

• Elke werknemerscoöperatie bevat een klein team bevlogen en betrokken 
leden die zowel eigenaar zijn als werknemer 

 



De werknemerscoöperatie in de praktijk 

• Leden zijn eigenaar en werknemers 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid leden voor de coöperatie voor 
werkinhoud, organisatie en bedrijfsvoering 

• Geen leidinggevenden of management 

• Kleinschaligheid en deling bij te grote groei 

• Vakmanschap staat centraal 

• Vertrouwen in je eigen vaardigheden en vertrouwen in elkaar 

• Plezier in je werk 

 



Wat is er al en  
wat komt er 
aan? 
 
Blauw= bestaande coöperatie 
 
Bruin= contract 2016 in 
oprichting 
 
Rood= gesprekken met groepen 
 

Hélpgewoon Nederland 

Jeugdzorg Oude 
Ijsselstreek en 

Berkelland 

Jeugdzorg  Montferland, 
Aalten, Doetinchem, 

 Oost Gelre 

Winterswijk, Bronckhorst 

Sociaal team  

Oude IJsselstreek 

Buurtsport 

Zorg  

Zorg en begeleiding NAH 

Oude IJsselstreek, 
Montferland, Aalten, 

Doetinchem 

Thuishulp 

Berkelland 

Thuishulp 
Nijmegen, 
Steenwijk, 

Doetinchem 

Thuiszorg 
Apeldoorn 



Probleem Thuiszorg 

• Op niveau thuishulpen (huishoudelijk en begeleiding) zijn de huidige 
organisaties te zwaar georganiseerd: bureaucratisch, te zware 
overhead, hoge kosten 

• Hierdoor lijken de huidige uurtarieven van 21 tot 26 euro te laag 
(volgens ons kan het wel!) 

• Managers trachtten oplossingen te vinden, is niet gelukt 

• Bezuinigingen op de werkvloer, onrust op de werkvloer 



Oplossing 
• De echte oplossing: anders organiseren door de cliënt te betrekken bij 

de zorgvraag en de zelfredzaamheid van mensen te benutten 

• Met als doelen:  

1. Structurele oplossing voor werknemers en klanten 

2. Tegen het huidige kostenniveau 

3. Samen met lokale zorgcoöperatie en de vrijwilligers uit het 
eigen netwerk van cliënten  

Coöperatie hélpgewoon heeft zichzelf ten doel heeft gesteld om andere 
werknemerscoöperaties te helpen bij het oprichten, te begeleiden bij 
het inrichten van de organisatie en te ontlasten door het uitvoeren van 
de administratieve taken en zakelijke begeleiding 



Wanneer start een werknemerscoöperatie? 

• Een groep vakgenoten besluit om het anders te gaan doen en wil 
samen een coöperatie starten, 

• Een opdrachtgever, bijv. een gemeente, wil dat een 
werknemerscoöperatie de dienstverlening gaat uitvoeren met een 
betere kwaliteit, minder bureaucratie en transparante kosten 

• De vakgenoten en/of de opdrachtgever benaderen helpgewoon 
Nederland en vragen om begeleiding 

 



De lokale coöperaties 

• Coöperaties werken samen met helpgewoon Nederland middels een 
samenwerkingsovereenkomst 

• Zijn beperkt in omvang met als primair doel de organisatie klein te 
houden en de onderlinge relaties tussen opdrachtgevers en leden te 
optimaliseren 

• Werknemers in de lokale coöperaties worden lid met stemrecht 

• De coöperatie volgt de CAO thuiszorg 

• Over bedrijfsvoering worden besluiten genomen in Algemene 
Ledenvergadering (6x per jaar) 

 



Wat biedt helpgewoon Nederland? 

• Ruime ervaring met opstart werknemerscoöperaties, met name de 
complexe zorgadministratie 

• Begeleiding bij de opstart van analyse en contracten tot operationele 
coöperatie 

• Professionele ondersteuning en backoffice 
• Team coaching 
• Scholing en opleiding gericht op zelfsturing en i.s.m. erkend instituut 

Zorgcollege 
• Platform voor kennisuitwisseling Andere Handen Community 
• Website, folders, huisstijl 
• Samenwerkingsovereenkomst, zie website 
 

 

 



Werknemerscoöperatie Thuishulpen 

Lid 

coördinatietaken 

Lid 

Lid Lid 

Lid 

Kenmerken: 
• Algemene ledenvergadering, heeft de macht 
• Zelfsturing in de uitvoering op basis van 

vakmanschap 
• Kleinschalig 
• Dicht bij de burger 
• Samenwerking met zorgcoöperatie 

vrijwilligers 

Professionele backoffice 

Zorgcoöperatie 
Vrijwilligers 



Samenwerkingsovereenkomst 
 • Begeleiding bij het inrichten van de coöperatie  

• Permanente begeleiding door een mentor gedurende de looptijd van de 
samenwerkingsovereenkomst 

• Helpen bij de het opzetten van accountmanagement, onderhandelingen voeren 
namens de coöperatie om tot Opdrachten en Contracten te komen 

• Huisstijl en ontwerp websites 

• Contractbeheer en facturering 

• Financiële administratie, begroting, budgetoverzichten en financieel jaarverslag 

• Arbeidsovereenkomsten, salarisadministratie en personeelsadministratie 

• Administratie van verplichte keurmerken en beroepsregistratie 

• Indien gewenst gebruik van roostering en factureringsapplicatie 

• Toeleiding van passende klanten die zich melden bij Helpgewoon Nederland UA 



 
 

Vragen? 


