
Begeleiding: 
Onno van Bekkum - Tanja den Broeder - Kees Fortuin - Annet van Hoorn  
Dennis Kerkhoven - Attie Kuiken - Dik Pol - Eduard Ravenhorst - Marco Redeman 
Janine Vermeulen - Stephan Verveen. De begeleiders zijn allen leden van De 
Coöperatieve Samenleving.

De Coöperatieve Samenleving 
Als coöperatie opgericht op 27 maart 2015 door maatschappelijke professionals, 
burgers en een groeiend netwerk van coöperaties, verenigd rond de doelstelling 
van een coöperatieve samenleving. Haar activiteit is het initiëren van 
experimenten en het uitrollen van programma’s ter ondersteuning en borging van 
samenwerkend burgerinitiatief.

Georganiseerd in samenwerking met Pakhuis De Zwijger en Zuidbroek Notarissen (Amsterdam)

“10 groepen  
worden 10
coöperaties”

Programma:
  7 april  Publieksbijeenkomst 1: Hoe werkt een coöperatie? Wil ik er ook zo één?

Voorfase Aanmelding, intake en selectie, nadere info en inhoudelijke voorbereiding.

 12 mei  Ontwerpworkshop: Hoe ziet een coöperatie eruit? Met jullie eigen 
coöperatie als leerobject en resultaat. Plenair en in groepen.

Tussenfase Jullie krijgen huiswerk terwijl wij jullie conceptstatuten uitwerken.

9 juni  Revisieworkshop: ‘Zijn’ jullie deze statuten? Plenair en in groepen. 
Kennismarktplaats. Doorvoeren revisies. Oprichting coöperaties.

24 juni  Publieksbijeenkomst 2: Presentatie van de tien jonge coöperaties 
aan het publiek. Agendering volgende Coöp2daagse.

Nazorg Opgericht en dan? Ook op en na dag twee is er ondersteuning, intervisie enz.

12 mei en 
9 juni 2015

De Coöperatieve Samenleving



Wat is de Coöperatie2Daagse?
De Coöp2daagse is een ‘snelkookpan’: tien groepen in het maatschappelijke 
domein worden tien volwaardige coöperaties. We zoeken daarbij naar 
coöperatieve structuren die passen bij de vertaling van coöperatieve 
waarden naar coöperatief gedrag. Geen ‘konijnen loslaten bij de snelweg’, 
maar intern en extern geborgde organisaties. Begeleid door een coöperatief, 
multidisciplinair team.

Doelgroep  Burgerinitiatieven (voor wonen, energie, zorg, voedsel enz.) 
  Maatschappelijke ondernemers (stadsmakers, broedplaatsen, enz.)
  Combinaties van beide (op niveau van buurt, wijk, dorp, stad en regio)

Datums Dinsdagen 12 mei & 9 juni (12:30-17:30)

Locatie   Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 181K, Amsterdam 
 (www.dezwijger.nl)

Organisatie De Coöperatieve Samenleving B.A.

Informatie  Onno van Bekkum (Programmaleiding, 06-3614 5231)
 Annet van Hoorn (Coördinatie, 06-2530 2315)
 Christel van de Craats (Logistiek, 020-624 6380)
 www.decooperatievesamenleving.nl, www.dezwijger.nl

Inschrijving Vanaf 7 april 2015

Kosten  Naar draagkracht en steunmogelijkheden van 2.000 tot  
500 euro (ex BTW). Overleg met de organisatie.

Past een coöperatie bij jullie initiatief?
Rechtsbescherming voor volwaardige deelname aan het 
economische verkeer

Gelijkwaardig samenwerken met behoud van zelfstandigheid

Profiteren van schaalgrootte: professionalisering, risicodeling enz.

Het gebruikersbelang staat centraal (en niet rendement op investering)

Coöperatieve waarden: solidariteit, loyaliteit, 
betrokkenheid, kennisdeling enz.

Verankering van eigendom bij deelnemers die allen zeggenschap hebben

De Barbapapa-rechtsvorm: zeer flexibel naar wens vorm te geven

Mogelijkheid tot winstuitkering aan de leden

Optie tot inzet van garantstelling voor investeringen 
(‘ledenaansprakelijkheid’)

Met behoud van de menselijke maat en een lange termijn perspectief


