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Introductie 
1.   Coöperatie: rechtsvorm in het kort 
2.   Diverse vormen van coöperatie 
3.   Werknemerscoöperatie 
4.   Ondernemerscoöperaties 
5.   Zorgcoöperatie 
 

Juridische aspecten van arbeidspools 
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Keuzes maken: 
 
ü  Aansprakelijkheid: beroepsaansprakelijkheid (is te verzekeren) en 

financiële aansprakelijkheid (afspraken) 
ü  Fiscaliteit: Welk belastingregime is aan de orde? 
ü  Continuïteit: Hoe willen de samenwerkende partners in de toekomst met 

hun samenwerkingsverband omgaan: verkopen, uitbreiden, vermogen 
aantrekken etc. 

ü  Sociale verzekeringen: aangesloten ondernemers zelf verantwoordelijk 
voor het afsluiten van hun sociale verzekeringen of gezamenlijk? 

Juridische aspecten van arbeidspools 
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Keuzes maken: 
 
ü  Sociale verzekeringen: aangesloten ondernemers zelf verantwoordelijk 

voor het afsluiten van hun sociale verzekeringen of gezamenlijk 
ü  Marketing/communicatie: per doelgroep en markt rechtsvorm kiezen een 

Kan imago van de organisatie bepalen. 
  BV: commercieel 
  Stichting: subsidies, goede-doelenfondsen 
  Coöperatie: ledenparticipatie en commercieel 

 
Afhankelijk van de toekomstplannen kan de rechtsvorm worden gekozen 
 

Juridische aspecten van arbeidspools 
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  Coöperatie: 
 

 Coöperatie komt uit Latijn = samenwerken 

 De kracht van de coöperatie = samenwerking 
 

 Een coöperatie bestaat uit leden, die in samenwerking hun doel 
 willen bereiken. 

 
 Bijzondere vorm van een vereniging. 
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  Coöperatie: 
ü  Leden: lid, financier en zeggenschap 
ü Winst aan leden uitkeren: trainingen, opleidingen, 

pensioenen, etc 
ü Overeenkomsten met leden 
ü  Leden kunnen in en uittreden 
ü Naast leden ook bestuur 
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Geen gezagsverhoudingen: 
ü  Geen dienstverband 
ü  Financieel zelfstandig 
 
Leden contract laten afsluiten:  
Ø  o.a. taken en omgang met opdrachten 
Ø  Aansprakelijkheid vastleggen 

Juridische aspecten van arbeidspools 
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  Coöperatie: 
 
ü  Wettelijke aansprakelijkheid (WA): ieder voor gelijk deel 
ü  Beperkte aansprakelijkheid (BA) 
ü  Uitgesloten aansprakelijkheid (UA): coöperatie is aansprakelijk, 

leden tot het bedrag dat ze hebben ingelegd 
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Verschillende vormen: 
1.  Faciliterende coöperatie 
2.  Werknemerscoöperatie 
3.  Ondernemerscoöperatie 
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Faciliterende coöperatie: tbv zzp 
ü  Onderhandelingen 
ü  Grotere opdrachten 
ü  Aanbestedingen 
ü  Contractering 
ü  Gezamenlijke inkoop 
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ZZP in faciliterende coöperatie: 
ü  Administratie 
ü  Verzekeringen gezamenlijk 
ü  Communicatie (reclame maken) 
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Hogere kwaliteit: 
ü  Meer tijd voor werk 
ü  Kennisdeling 
ü  Gezamenlijke inkoop scholing en training 
 
Gelijkwaardigheid: 
ü  Zeggenschap 
ü  Niet aansprakelijk voor verliezen 
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•  Gelijkwaardigheid belangrijk uitgangspunt 
•  De schijn vermijden dat er sprake is van een dienstverband vanwege fiscale 

gevolgen. 
•  Meerdere externe opdrachtgevers, omdat de belastingdienst anders alsnog kan 

vaststellen dat er sprake is van een fictief dienstverband. 
 
 
 
 
 
 
 
Zie: 
H. van Balen, M. Beukeveld, P. Oden en E. Offers, De kracht van de coöperatie, Nieuwe organisatievormen in 
zorg en welzijn als gevolg van hervormingen in de zorg, ZorgpleinNoord-magazine (2015), p. 8-11 

 

Zzp in coöperatie 
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Ondernemerscoöperatie: arbeidspool 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A.T. Oden, M.T.G. Beukeveld en C.S. Van der Woude (2015). Arbeidspools door 
ondernemers, Hanzehogeschool Groningen 
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Arbeidspool door ondernemers 
 
Social Return (SROI) =  
voorwaarde in aanbestedingen 
tbv het creëren van werk(ervarings)plaatsen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
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7-Puntenlijst: project Arbeidspools 

 
 

1.  Stichting:  Slagvaardig, maar geen leden. Continuïteit? 
    Coöperatie: Winst uitkeren tbv verzekeringen, pensioengelden,  

           trainingen etc voor werknemers 
 
2. Veel uithoudingsvermogen nodig van ondernemers! 
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7-Puntenlijst 
 
 

 
3. Werknemers in dienst arbeidspool: detachering 
4. Tarief: opleiding en begeleiding vanuit arbeidspool: ontzorging 
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Samenwerkende werkgevers in de praktijk 
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Ondernemers willen iets terugkrijgen: 
Ø  Kennis delen en elkaar helpen 
Ø  Ideeën uitwisselen 
Ø  Goede samenwerking met gemeente/UWV: voorkomen dat 
    arbeidspool een eiland wordt 



7-Puntenlijst 
 
 

 
 
5. Commitment gemeente cruciaal 
6. Continuïteit werkplekken: bedrijven leveren projecten 
7. Inleenconstructie telt mee voor baanafspraakbanen 
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Werknemerscoöperatie 
 
 

www.schoongewoon.com 
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Ø  Groot deel zorg en ondersteuning: gemeenten 
Ø  Tientallen contractpartners 
Ø  Inkoop per jaar, planningshorizon van 1 jaar 
Ø  Bezuinigingen: krimp van de werkgelegenheid 
Ø  Tijdelijke dienstverbanden 
Ø  Inzet van ‘onderaannemers’, zoals zelfstandigen zonder personeel 

(zzp’ers) 

Ontwikkelingen in de zorg  
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Ø  Reguliere zorgaanbieders worden kritischer t.o.v. aanbestedingen of 
accepteren van cliënten die moeilijk in het reguliere zorgaanbod 
passen. Niches voor nieuwe aanbieders die meer maatwerk kunnen 
leveren. 

Ø  Langer zelfstandig blijven wonen en minder aanspraak op bekostigde 
zorg: private markt voor bijvoorbeeld nachthulp, hulp bij het 
huishouden of een maaltijdservice. 

Ø  Beroepsbeoefenaren bundelen zich in nieuwe organisatievormen 

Ontwikkelingen in de zorg  
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Ø  Cliënten 
Ø  Kleine zorgaanbieders 
Ø  Zzp’ers 
Ø  Combinatie 
Ø  Werknemers in dienst 
 
 
Afstudeeronderzoek in samenwerking met ZorgpleinNoord 

Zorgcoöperaties  
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Redenen om te kiezen voor coöperatie: 
 
Ø  Samenwerkingsverband	onderhandelt	met	gemeenten	en	zorgkantoren/	

zorgverzekeraars.	Voordeel	voor	de	gemeenten	en	zorgkantoren	is	dat	zij	niet	met	alle	
losse	aanbieders	apart	contracten	hoeven	af	te	sluiten.	

Ø  Meer	con5nuïteit	van	zorg	kunnen	leveren.	Zij	kunnen	elkaar	bijvoorbeeld	vervangen	
bij	ziekte	of	vakan=e	

Ø  Grotere	opdrachten:	bijvoorbeeld	24-uurszorg	
Ø  Kennis	delen	en	gezamenlijk	scholing	inkopen.	Samen	hogere	kwaliteit	bieden.	
Ø  Samenwerkingsvorm	belasten	met	het	overleg	met	gemeenten	en	zorgverzekeraars-

zorgkantoren	(contractering/aanbesteding),	het	voeren	van	de	administra=e	of	het	
maken	van	reclame	voor	de	zzp’ers.	Zzp’ers	kan	zich	meer	richten	op	de	zorgverlening. 

 
 
Zie: 
H. van Balen, M. Beukeveld, P. Oden en E. Offers, De kracht van de coöperatie, Nieuwe organisatievormen in 
zorg en welzijn als gevolg van hervormingen in de zorg, ZorgpleinNoord-magazine (2015), p. 8-11 

Zorgcoöperaties  
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Zorgcoöperatie Hollandscheveld 

Ontwikkelingen in de zorg  
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In aanbestedingen: ruimte om specifieke diensten op het gebied van gezondheid, 
sociale en culturele diensten voor te behouden aan bepaalde organisaties 
 
Voorwaarden voor deze organisaties: 
ü  het vervullen van een taak van algemeen belang 
ü  hun winsten opnieuw investeren in de organisatie en  
ü  beschikken over beheers-of eigendomsstructuren die zijn gebaseerd op 

werknemersaandeelhouderschap of beginselen van participatie van 
werknemers, gebruikers of belanghebbenden (bijvoorbeeld buurtplatforms, 
samenwerkingen van mantelzorgers of zorgcoöperaties). 

 

Voorbehoud zorgcoöperaties in aanbestedingen 
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Volgens nieuwe Aanbestedingswet: 

ü  Bij werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-, sociale of andere 
kenmerken, 

ü  Voorschriften omschrijven en vaststellen op basis van objectief controleerbare 
criteria,  

ü  Volgens een procedure waaraan belanghebbenden, zoals overheidsinstanties, 
consumenten, fabrikanten, distributeurs en milieuorganisaties kunnen deelnemen, 

ü  Het keurmerk moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor alle betrokken partijen. 
 

Keurmerk als voorwaarde toegestaan 
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1.  Klassieke overheid: het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU) 
(Aanbestedingsrichtlijn). 

2.  Water, energievoorziening, vervoer en post: het gunnen van opdrachten 
door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, 
energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU) (Aanbestedingsrichtlijn 
voor speciale sectoropdrachten).  

3.  Concessies: de gunning van concessies (2014/23/EU) 
(Concessierichtlijn). 

Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn 
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 Het is van belang dat aanbestedende diensten en speciale-
sectorbedrijven door middel van (overheids- en speciale-
sector)opdrachten kunnen bijdragen aan slimme, duurzame en 
inclusieve groei, zoals nagestreefd in de Europa 2020-strategie. 

Uitgangspunt nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen 
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Social innovation can be defined as the development and implementation 
of new ideas (products, services and models) to meet social needs and 
create new social relationships or collaborations. 
 
 
 
Bron: 
European Commission, Directorate-General Regional and Urban Policy and Directorate General 
Employment, Social affairs and Inclusion, Guide to social innovation, 2013, p. 6 

Sociale innovatie 
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Coöperatie: rechtsvorm met kansen 
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Dank voor uw aandacht 
p.a.t.oden@pl.hanze.nl      
www.hanze.nl/ondernemerschap    
@PetraOden 

  
 


