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METHODIEK LOCATIE VOOR SOCIALE COÖPERATIES 

 

Methodiek in een notendop 
Wat is deze methodiek De methodiek biedt inzicht in nut en uitdaging voor sociale 

coöperaties om een werkplaats te bemachtigen 

Wat heb je eraan Elkaar inspireren in hoe je een werkplaats kunt vinden 

Hoe te gebruiken Je bewust worden van de kritische succes en faalfactoren van 
een locatie voor een sociale coöperatie  

Aan de slag Ga op bezoek bij een van de sociale coöperaties en leer hoe zij 
de voor- en nadelen van hun locatie ervaren 

Contactpersoon Naam: Nicole Estejé 
Email: info@socialealliantie.nl 

 

 

Waarom is een locatie belangrijk voor sociale coöperaties? 
 

Sociale coöperaties zijn organisaties van burgers die samen de handen ineen slaan om hun eigen 

situatie te verbeteren, en die van de mensen om zich heen. Coöperatie staat daarbij voor 

samenwerken: samen dingen voor elkaar krijgen die niet zomaar lukken als je er alleen voor staat. 

Want of het nu gaat om inkomen, een woning, zorg of de buurt waarin je leeft: zonder hulp en 

aandacht voor elkaar kom je er niet. Die solidariteit is tegenwoordig zo vanzelfsprekend niet meer en 

hulp van de overheid ook niet meer. Maar mensen zijn sociale wezens: eigen kracht ontstaat in 

gemeenschap van mensen. Door van elkaar te leren, elkaar de weg te wijzen en samen oplossingen 

te zoeken voor problemen die we tegenkomen. Zo kom je verder, en samen met jou ook anderen om 

je heen. Coöperatie staat daarbij voor samen werken. Met het sociale als centraal thema: een 

energie coöperatie zich richt op bijvoorbeeld zonne-energie, een sociale coöperatie zich op sociale 

grondrechten (inkomen, wonen, zorg). Zij zetten een stap vooruit waar de overheid juist terugtreedt.  

 

Om daadwerkelijk samen te kunnen werken is een werkplaats nodig: een plaats waar mensen elkaar 

ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en met elkaar aan het werk kunnen om sámen en zélf verder 

te komen. Maar dat is zo makkelijk nog niet. Sociale coöperaties richten zich op publieke taken, taken  

die de overheid financiert uit algemene middelen (die bijeen worden gebracht door burgers zelf via 

het betalen van belastingen). Net als de overheid kennen ook sociale coöperaties geen commercieel 

verdienmodel. Ze verdienen geen geld zoals ondernemers dat doen door het verkopen van 

commerciële goederen en diensten. Een goed voorbeeld is vereniging Kies&Co, een vereniging van 

lokale begeleiders van kinderenwijkraden. Deze vereniging richt zich op een combinatie van actief 

burgerschap en armoedebestrijding onder kinderen van 10 tot 12 jaar. Door de afwezigheid van een 

verdienmodel heeft de vereniging niet zomaar geld om huur te betalen om de kinderwijkraad in te 

vestigen. Tegelijkertijd is een locatie om de kinderen samen te laten werken cruciaal. En dat geldt 

voor alle andere sociale coöperaties, ook, of vooral juist voor die van volwassenen. In een sociale 

coöperatie werken mensen samen om te voorzien in basisbehoeften van en voor zichzelf en voor de 

mensen om zich heen. Voor dit soort organisaties bestaan speciale locaties met aangepaste 

huurtarieven (onder de naam: maatschappelijk vastgoed). Maar in de praktijk blijkt dat ook die 

verlaagde huurprijzen niet zomaar op te brengen zijn. Logisch als er geen zelfstandig verdienmodel is. 

Daarnaast is maatschappelijk vastgoed de laatste jaren structureel door gemeenten van de hand 

gedaan waardoor er ook niet veel maatschappelijk vastgoed (meer) beschikbaar is.  
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Locatie: een spanningsveld voor sociale coöperaties 
 

Een locatie, vooral een praktische werkplaats, vinden en kunnen gebruiken is voor sociale 

coöperaties dus niet makkelijk. Daarbovenop brengen locaties risico’s met zich mee. Dat geldt tot op 

zekere hoogte natuurlijk voor alle soorten organisaties: er is bijvoorbeeld geld nodig om huur en 

vaste lasten (gas, water, licht en verzekeringen) te kunnen betalen. En de locatie moet goed beheerd 

worden (van openen en afsluiten tot schoonmaak). Geld en menskracht gaan met een locatie dan 

ook hand-in-hand. Maar voor sociale coöperaties kleven er extra risico’s aan het hebben van een 

eigen locatie. Er moeten vaak nevenactiviteiten georganiseerd worden (zoals catering) om toch op 

een of andere manier geld te verdienen om huur te kunnen betalen. Zo is Fort Vreeswijk in de eerste 

plaats opgericht om zorgvoorzieningen voor de wijk veilig te stellen nadat de gemeente op die 

voorzieningen bezuinigd had. In hun wijk stond een oud fort leeg en de sociale coöperatie is nu 

beheerder van het hele fort. Daarmee hebben ze een grote locatie centraal in de wijk waar de 

bewoners voor diverse zorgvoorzieningen (van huisarts tot buurtcentrum) terecht kunnen. Maar Fort 

Vreeswijk moet daarvoor wel een (maatschappelijke) huurprijs voor betalen die zij moeten 

financieren uit inkomsten van bijvoorbeeld zaalverhuur. Dit doet een groot beroep op de inzet van 

vrijwilligers die daarmee heel veel méér werk doen dan het werk waar zij zich, eveneens als 

vrijwilligers, in de eerste plaats voor wilden inzetten: het waarborgen van zorgvoorzieningen in de 

wijk. Een locatie vormt op deze manier zowel een kritische succesfactor als ook een kritische 

faalfactor.  

 

De uitdaging  

 
Trouw kunnen blijven aan het sociaal-maatschappelijk doel en tegelijkertijd voldoende 

huuropbrengsten kunnen realiseren……. een spanningsveld dat veel creativiteit en flexibiliteit van 

sociale coöperaties vereist. Sociale cooperaties hebben dan ook geen ‘standaard’ locatie, ze zitten op 

de meest onverwachte plekken. Een paar voorbeelden. 
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De Lucas Community (Amsterdam) zijn een oud en leegstaand schoolgebouw in hun wijk  

ingetrokken en betalen gas en licht. 

 

De Vrije Uitloop (Breda) maakt gratis gebruik van de ruimtes van de Tientjes academie. De Tientjes 

academie zit op basis van sponsoring door de woningbouwvereniging in de rechter kantoorvleugel 

van een bejaardenflat. De koffie en thee wordt gesponsord door Albert Heijn. 
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Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen (Leeuwarden) zitten in een ruimte van een flat  

met sociale huurwoningen.  

 

Kinderwijkraden van Kies&Co komen een keer per week bij elkaar en zoeken daarvoor zoveel 

mogelijk samenwerking met lokale organisaties. Zo komt de kinderwijkraad Lelystad elke week bij 

elkaar in het gemeenschapshuis Zuiderzeewijk Lelystad,  
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Mijn Gereedschapskist (Groningen) zit gevestigd in een opslagruimte/kelder van flat met sociale 

huurwoningen en betaald daarvoor huur aan de betreffende woningbouwvereniging. 

 

Fort Vreeswijk (Nieuwegein) zit in een 19e eeuws fort midden in de wijk dat gerenoveerd is door de 

gemeente en waar zij de gemeente een (maatschappelijke) huurprijs voor betalen.  
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Future of Fame (Amersfoort) zit in een oud klooster dat door een projectontwikkelaar omgebouwd 

wordt tot woningen. Zij krijgen een gereduceerde huurprijs in ruil voor huismeesterschap 

 

De Samenwerkplaats (Amersfoort) zit op een oud rangeerterrein van de NS.  
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De Weggeefwinkel (Amersfoort) zit in een oud pandje op een braakliggend terrein tussen huizen en 

sportvelden in. Ze betalen geen huur maar wel gas en licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Methodiek locatie 

Vragen die je jezelf kunt stellen in het vinden van een goede locatie    

  

 

 
  

 

 
Ervaringen delen 
Deel jouw ervaringen met anderen. Laat het filmteam van Sociale Alliantie langskomen voor een 

interview om jouw ervaringen met anderen te delen op www.initiatief.nu.  

 

 
Meer weten? Neem contact op met een van de initiatieven, bijvoorbeeld met: 
Naam: Mels Niessen 

Email:  info@futureoffame.nl   

Mobiel: 0618810741 

http://www.initiatief.nu/
mailto:info@futureoffame.nl

