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EEN COÖPERATIE VOOR SCHARRELONDERNEMERS 
 
Methodiek in een notendop 
Wat is deze methodiek  Manier om te komen tot het oprichten van een sociale 

coöperatie voor scharrelondernemers (model Breda).  
 

Wat heb je eraan  De mogelijkheid creëren om mensen met een 
(participatiewet)uitkering de kans te geven om met hun 
talent, kwaliteit, ambacht (een deel van) hun uitkering zelf te 
verdienen door te ondernemen naar vermogen.  
 

Aan de slag  Voor meer achtergrondinformatie zie 
www.werkenmeteenuitkering.nl en www.devrijeuitloop.nl 
 

Ervaringen delen  Laat het filmteam van Sociale Alliantie langskomen voor een 
interview om jouw ervaringen via http://initiatief.nu/topics/ 
met anderen te delen.  
 

Contactpersoon  Naam: Hans Udo en Erna Smeekens  
E-mail: hans.udo@hotmail.com 
Mobiel: 06-42990419  

 

Wat is een scharrelondernemer? 
Een scharrelondernemer is iemand met een talent, een kwaliteit, een vakbeheersing, een 

ambacht én een bijstandsuitkering. Deze scharrelondernemer verdient zelf (een deel van) 

zijn/haar uitkering door met dat talent, die kwaliteit of dat ambacht te ondernemen naar 

vermogen. Om dat mogelijk te maken organiseren scharrelondernemers zich in een sociale 

coöperatie, een coöperatie waar zij:  

- als collectief kracht halen uit hun gezamenlijkheid, en tegelijkertijd 

- individueel aan hun eigen ‘toko’, hun eigen onderneming, werken 

 

Wat heb je aan een coöperatie voor scharrelondernemers? 
In een coöperatie werk je samen en bundel je krachten. Daarnaast neemt de 

coöperatie dingen over en regelt een aantal zaken. Denk daarbij aan de 

administratie: facturen, betalingen, belastingen, de inschrijving in de Kamer van 

koophandel en collectieve voorzieningen zoals verzekeringen.  

 

Samen heb je een groter netwerk en sta je sterker. Klussen aan elkaar toespelen, 

van elkaars vakmanschap gebruik maken: allemaal voordelen van het samen 

doen. Samen doen vraagt echter ook tijd en kost moeite. Dingen gaan 

langzamer, vragen geduld, respect voor elkaar, moeite en goede 

communicatieve vaardigheden.  

http://www.werkenmeteenuitkering.nl/
http://www.devrijeuitloop.nl/
mailto:hans.udo@hotmail.com
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Stappenplan voor het ontwikkelen van een coöperatie voor scharrelondernemers 

1. Neem contact op met mensen die een bijstandsuitkering hebben en met plannen 

rondlopen om een bepaalde dienst of product in de markt te zetten. 

2. Praat met elkaar over wat het samenwerken in een collectief voor elkaar kan 

betekenen. 

3. Richt een initiatiefgroep op met enthousiastelingen die dingen willen gaan uitzoeken 

en voorbereiden zoals: 

4. a. inventariseren wat alle betrokkenen zelf willen bereiken en daarvoor willen doen 

(wat is ieders belang om mee te doen?) 

b. inventariseren wat jullie gezamenlijk willen en kunnen bereiken als collectief (wat 

is extra toegevoegde waarde door samen een collectief te vormen en wat moet je 

daarvoor over hebben?)  

5. Maak  dan een plan waar dat allemaal inzit zodat je ook andere mensen en 

organisaties die je nodig hebt kunt informeren. Zorg dat er in staat:  

-Wie jullie zijn 

-Wat jullie doen 

-Wat jullie willen 

-Waarom jullie dat willen 

-Wat jullie nodig hebben (als dat geld betreft: blijf dat komende tijd steeds weer 

onderzoeken en aanscherpen, zodat je gericht subsidie of fondsen kunt aanvragen)  

6. Bedenk een naam en een logo voor jullie coöperatie, dat maakt je herkenbaar voor 

anderen  

7. Kies uit jullie midden een of meerdere algemene coördinatoren  

8. Ga praten met de gemeente, liefst met een wethouder of hoge beleidsmedewerker 

en maak ze enthousiast 

 

Aandachtspunten voor de gesprekken met de gemeente: 

 

Regelarme zone: 

In Breda hebben we met de gemeente afgesproken dat een scharrelondernemer door 
deelname aan de coöperatie vorm geeft aan zijn traject gericht op arbeidsinschakeling en 
daarmee voldoet aan de verplichting als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Participatiewet.  
 
Hierdoor kan de scharrelondernemer zich helemaal focussen op zijn persoonlijke 
ontwikkeling (als ondernemer én als coöperatie lid), op het ontwikkelen van de eigen 
onderneming en van het collectief als geheel. Zonder actieve deelname aan het collectief 
kan het collectief immers niet bestaan.  
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Winst-marges: 

Omdat scharrelondernemers een bijstandsuitkering hebben, zijn ze minder afhankelijk van 

de opbrengst van hun producten of diensten. Ook hoeft niet meteen ieder gewerkt uur 

doorvertaald te worden in de verkoopprijs. Dit zou kunnen leiden tot ongewenste oneerlijke 

concurrentie met bestaande ondernemers. Om bestaande ondernemers te beschermen is 

het belangrijk dat de prijzen die scharrelondernemers vragen voor hun producten en 

diensten overeenkomen met de geldende prijzen in dat marktsegment. Tenminste, als je 

producten of diensten aan dezelfde doelgroep als die ondernemers aanbiedt.  

 

Maar scharrelondernemers kunnen een heel andere doelgroep bedienen:  

mensen met een aantoonbaar laag maandelijks inkomen (zoals mensen met een speciale pas 

van de gemeente of mensen die naar de voedselbank gaan). Mensen die geen geld hebben 

om een fiets bij de fietsenmaker te laten repareren of geen geld hebben om hun tuin op 

orde te laten houden, maar dat ook niet zelf kunnen en dus grote behoefte hebben aan 

hulp. Scharrelondernemers kunnen door een lager tarief veel voor deze mensen betekenen. 

En daarmee ook voor de gemeente, die de leefbaarheid in de wijk of stad daarmee gediend 

ziet.  

 

Transparante administratie:   

Voor zowel de scharrelondernemers als de uitkeringsinstantie (gemeente) is het van groot 

belang duidelijk zicht te hebben op de inkomsten en uitgaven van zowel de coöperatie als 

onderneming als de individuele scharrelondernemers. Tijdens de momenten dat (een deel 

van) behaalde verdiensten worden overgedragen aan de uitkeringsinstantie is het belangrijk 

dat alles duidelijk is. En voor de scharrelondernemers onderling kan het stimulerend werken 

elkaars omzetten te kunnen zien. Het succes van een individuele scharrelondernemer is 

immers een succes voor de hele coöperatie.  

 

Ruimte/locatie:  

Een ruimte waar de scharrelondernemers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren heeft een 

sterke toegevoegde waarde. Lang niet alle werkzaamheden die scharrelondernemers willen 

uitvoeren mogen gedaan worden vanuit hun eigen woning. Verder werkt het motiverend om 

in hetzelfde gebouw of dezelfde ruimte te werken als andere (scharrel)ondernemers. Je kunt 

elkaar daar ook helpen en je komt zo ook makkelijker sámen verder. Een locatie vinden is 

alleen niet makkelijk en een locatie als collectief beheren ook niet. Denk daarom aan locaties 

met een tijdelijk karakter (zoals leegstandsbeheer): locaties die laagdrempelig zijn in gebruik 

en in toegang (waar mensen makkelijk binnen komen lopen) en waar je in (of bij succes ook 

weer makkelijk uit) kunt groeien.  

 

Lees voor meer informatie over locaties de methodiek over locaties. 
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Win/win/win voor iedereen: 

Alles overziend zit er in een coöperatie van scharrelondernemers een win-win voor drie 

partijen: 

- De scharrelondernemers winnen doordat zij hun passie vorm mogen geven en daar 

een deel van hun uitkering zelf mee kunnen verdienen;  

- De gemeente creëert winst doordat de scharrelondernemers gemotiveerd gaan 

werken aan hun eigen groei, beter in hun vel komen te zitten en tot slot nog een 

deel van hun uitkering zelf verdienen.  

- Klanten met een kleine beurs. Door de scharrelondernemers kunnen dezen zich 

producten of diensten permitteren die anders niet zouden kunnen. De hele 

gemeenschap kan er zo op vooruit gaan; dat is een belangrijke extra waarde ook 

voor de gemeente.  

Help de gemeente in te zien dat de coöperatie zorgt voor deze driedubbele winst situatie. 

Bespreek met elkaar wat jullie van de gemeente willen, zorg dat jullie het eens worden en 

verwerk die informatie in jullie plan, zorg steeds dat er consensus is met elkaar. 

 

Overige stappen 

Intussen kun je naast de gemeente ook andere partners zoeken die jullie plan geweldig 

vinden (samen met anderen sta je nóg sterker), bloggen, Facebooken: van alles in de wereld 

zetten om jezelf onder de aandacht te brengen en enthousiaste volgers te krijgen. Zet jezelf 

neer als mensen die iets willen en die laten zien dat ze daar ook iets voor doen.  

 

Blijf ook steeds weer sleutelen aan een zo concreet mogelijk kostenplaatje en zoek zoveel 

mogelijk partijen die daar een deel van kunnen dragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

Oranjefonds (www.oranjefonds.nl) of andere fondsen. Schrijf een helder verhaal zodat 

duidelijk wordt wat de hoogte is van het benodigde startkapitaal voor de coöperatie. Ga met 

het complete plan naar de gemeente. Denk bij het onderbouwen van het startkapitaal aan 

huisvestingskosten, administratiekosten, reiskosten, website, kosten 

ondersteuners/begeleiders, accountant kosten, jaarlijkse aangiften belastingen etcetera. 

 

Als de gemeente en/of andere partijen enthousiast zijn dan kun je een afspraak maken met 

Cordaid (www.cordaid.org) of een andere ondersteunende organisatie en beginnen aan de 

oprichting van een coöperatie. 

 

Aandachtspunten bij de oprichting van de coöperatie 

 

Bemensing: 

- Wie wil er in het bestuur? 

- Wie gaat de administratie doen? (regel daar een bekwaam en betrokken iemand 

voor, kan een scharrelondernemer zijn); 

- Statuten; 

http://www.oranjefonds.nl/
http://www.cordaid.org/
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- Huishoudelijk reglement, raamovereenkomsten (dit kan mogelijk uitgelegd en 

toegelicht worden door medewerkers van Cordaid); 

- Welke omgangsregels spreken jullie met elkaar af? 

- Social media: wie gaat/kan/wil dat doen? 

- Website: wie gaat/kan/wil dat doen? 

- Communicatiemateriaal: wie kan/wil een folder etc. maken?  

 

Onderlinge communicatie 

Een heel belangrijk aandachtpunt is de onderlinge communicatie. Veel conflicten ontstaan 

door een gebrek aan goede communicatie. Communiceren kun je leren. Het is jammer als 

startende initiatieven stuklopen op slechte onderlinge communicatie. De Tientjes Academie 

in Breda geeft al jaren betaalbare en gratis adviezen op het gebied van communicatie. Neem 

vooral contact met ze op als je hulp nodig hebt (www.tientjesacademie.nl) Goede onderlinge 

communicatie helpt het initiatief écht vooruit.  

 

Zie ook de methodiek Communicatie als je hier meer informatie over wilt.   

 

Startkapitaal:  

Als de goedkeuring van de gemeente binnen is en als je het echt benodigde kapitaal bij 

elkaar hebt, kun je de coöperatie officieel oprichten en inschrijven bij de KvK. Vraag een 

zakelijke bankrekening aan, dan kan iedereen gaan werken aan zijn of haar product of dienst 

en zich bezighouden met de verdere ontwikkeling van de coöperatie.  
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Administratie 

De administratie van een coöperatieve scharrelonderneming kan in het begin zeker 

eenvoudig in Excel worden opgezet.  

1. Er komen twee administraties. Een van de coöperatie als geheel: dat is de 

onderneming. En een andere van elke scharrelondernemer afzonderlijk in de vorm 

van een individuele thermometer. 

2. Scharrelondernemers krijgen elk een individuele thermometer met naam en 

administratienummer. 

3. Elke scharrelondernemer kan een eigen (bedrijfs-)naam, eigen logo en eigen 

briefpapier hanteren. In de voetnoot staat het logo en de gegevens van de 

coöperatie. 

4. Als een scharrelondernemer een product of dienst heeft geleverd, mailt hij de 

administratie met de volgende gegevens:  

- naam klant + email-adres klant; 

- datum levering; 

- bedrag inclusief btw en exclusief btw (goed afspreken welk btw tarief van 

toepassing is). 

5. De administratie van de coöperatie maakt een factuur aan met die gegevens, 

gegevens scharrelondernemer en gegevens coöperatie en mailt die naar de klant. CC 

naar de scharrelondernemer. 

6. Na 2 weken checkt de administratie of de factuur is betaald. Zo ja: info naar de 

scharrelondernemer, en zo nee: herinnering naar de klant met een cc aan de 

scharrelondernemer. 

7. Administratie boekt de ontvangen bedragen in de thermometer van de 

scharrelondernemer, met vermelding van de btw. 

8. Scharrelondernemers maken kosten. 

a.  Bonnen: goed bewaren. Erop schrijven wat het is en waarvoor. 

b.  Eens per termijn (afspreken of dat per week, maand of kwartaal is) betaalt de 

 administratie de bedragen van de bonnen direct (contant) aan de 

  scharrelondernemer.   

9. Elke drie maanden doet de coöperatie de btw-aangifte en jaarlijks wordt er aangifte 

gedaan voor vennootschapsbelasting. In Breda laten wij deze laatste doen door een 

accountant en deze accountant maakt ook de jaarstukken. 

10. Eens per jaar (of anders als dat anders is afgesproken met de gemeente) draagt de 

administratie zorg voor de berekening van de afdracht van de coöperatie aan de 

gemeente. 

11. Wanneer er leden de coöperatie verlaten wordt dit door de administratie 

afgehandeld op vooraf besproken wijze. In Breda doen we dat op basis van een 

vereveningsmodel. In dit model hebben we de geldstromen omschreven die 

optreden wanneer een coöperatie lid de coöperatie verlaat. Wij gaan ervan uit dat 
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een coöperatie lid geen zakelijk vermogen had toen hij de coöperatie betrad en dat 

hij de organisatie op dezelfde wijze verlaat. 

 

Tips en adviezen voor (startende) scharrelondernemers: 

1. Weet wat je kunt, weet wat je wilt: zet dat in een beknopt plan of maak er een 

tekening van (en zet vooral alles neer wat je wil, kan en wenst, het mogen meerdere 

dingen zijn!). 

2. Zet voor jezelf een stip aan de horizon: wat wil je bereiken?  Waar wil je staan: 

volgend jaar, volgende maand, volgende week? 

3. Informeer bij jouw klantmanager of er al een coöperatie voor scharrelondernemers is 

in jouw woonplaats. Zo niet: zoek contact met een reeds bestaande coöperatie. 

Bijvoorbeeld in Breda, De Vrije Uitloop (Erna Smeekens en Hans Udo: 

www.devrijeuitloop.nl). 

4. Bedenk een naam en logo voor jouw bedrijf waar je mee wilt gaan 

scharrelondernemen. 

5. Brainstorm, zo mogelijk met de andere scharrelondernemers, hoe en waar jij klanten 

vindt. 

6. Bepaal de kostprijs en de vraagprijs van jouw producten en diensten. 

7. Maak visitekaartjes met aan de ene kant jouw bedrijf en aan de andere kant het logo 

en informatie van de coöperatie, dat helpt in herkenbaarheid en kansen om werk 

gegund te krijgen. 

8. Ben enthousiast over jouw onderneming en breng dat ook zo naar je klantmanager. 

9. Het is niet makkelijk, houd vol en blijf altijd positief. Houd de win-win-win in 

gedachten bij alles wat je doet.  

10. Bedenk wat je concreet voor de coöperatie wilt en kunt betekenen en houd daar ook 

altijd tijd en ruimte voor over in de weekplanning. 

11. Durf te vragen wat je nodig hebt, wilt weten en wilt leren. 
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Wie kan het initiatief nemen tot het opstellen van een coöperatie 

voor scharrelondernemers? 

Het initiatief kan genomen worden door een groepje enthousiaste mensen met een 

uitkering die meer willen dan vrijwilligerswerk of tegenprestatie. Mensen die een talent of 

kwaliteit bezitten die ze denken in de markt te kunnen zetten en/of mensen die geloven in 

dit idee en hun schouders eronder willen zetten.  

 

Het initiatief kan ook genomen worden door 

beleidsmedewerkers van gemeenten. Één of enkele 

enthousiaste beleidsmedewerkers kunnen de koppen bij 

elkaar steken en verkennen of ze een groep mensen 

waarmee ze contact hebben kunnen benaderen met de 

vraag of ze hiermee aan de slag willen. 

 

Ook professionals die met mensen werken die talent of 

vakmanschap aan de dag leggen, kunnen een coöperatie beginnen met hun mensen als die 

het verlangen hebben om ‘meer’ te willen. Wij denken dan aan mensen die werken in een 

GGZ-omgeving, SMO’s, Dagopvang, detentie of andere gelijksoortige omgevingen 

 

 

Waar vind ik meer informatie over scharrelondernemen? 

Op www.ondernemenmeteenuitkering.nl is heel veel te vinden. 

 

Eens per twee maanden verzorgt De Vrije Uitloop in Breda een open middag: kijk daarvoor 

op https://www.ondernemenmeteenuitkering.nl/agenda.De site van De Vrije Uitloop in 

Breda www.devrijeuitloop.nl is ook een bron van informatie.  

E-mailadres: devrijeuitloop@gmail.com 

De site en het e-mailadres van de Tientjes Academie www.tientjesacademie.nl en 

tientjesacademie@gmail.com 

http://www.ondernemenmeteenuitkering.nl/
https://www.ondernemenmeteenuitkering.nl/agenda
http://www.devrijeuitloop.nl/
mailto:devrijeuitloop@gmail.com
http://www.tientjesacademie.nl/
mailto:tientjesacademie@gmail.com

