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‘SAMEN ETEN WERKT’
EEN BLAUWDRUK VAN COOPERATIEVE DORPSRESTAURANTS ALS HEFBOOM
IN DE STRIJD TEGEN SOCIALE UITSLUITING OP HET PLATTELAND

CERA CVBA

BEKNOPTE SAMENVATTING
“Eten dat werkt gewoon. Dat brengt mensen samen. Als ik een activiteit met eten geef, dan,
is dat gegarandeerd een topper. Dat zou een goede titel zijn: ‘eten werkt’.”
(interview restaurant De Pelikaan in Oudenaarde)
In deze publicatie vindt u een blauwdruk voor het opzetten van een coöperatief
dorpsrestaurant. Dorpsrestaurants blijken een effectief en efficiënt instrument bij de
bestrijding van plattelandsarmoede. Ze doen méér dan het verstrekken van gezonde
maaltijden aan een betaalbare prijs. Dorpsrestaurants:
- versterken de sociale cohesie tussen alle dorpsbewoners;
- gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen;
- creëren de kans om te leren over gezonde voeding, seizoensgroenten, eenvoudige
recepten;
- zijn effectieve locaties voor informatiedoorstroom naar (kwetsbare) dorpsbewoners over
andere hulp- en dienstverlening in het dorp, of voor ICT-initiaties;
- creëren vaak (sociale) tewerkstelling;
- en nodigen uit tot het opnemen van engagement als vrijwilliger.
Bestaande dorpsrestaurants kiezen momenteel vaak de vorm van een vzw of bestaan onder de
vleugels van een lokaal OCMW. In deze blauwdruk verkennen we de mogelijke meerwaarden
van een coöperatieve ondernemingsvorm van dorpsrestaurants. Bij een coöperatief
dorpsrestaurant kunnen dorpsbewoners en diverse lokale verenigingen mee eigenaar worden.
Het lokale beleid speelt hierin geen regisseursrol, maar een rol als één van de actoren in een
ruim draagvlak van stakeholders.
Deze blauwdruk wil begrijpbaar en bruikbaar zijn voor een breed draagvlak van actoren uit
onder meer armoedebestrijding, plattelandsontwikkeling, vrijwilligerswerk en sociale
economie. Diverse organisaties kunnen initiatiefnemer zijn van een dorpsrestaurant. Deze
blauwdruk wil even flexibel zijn als het concept ‘dorpsrestaurant’ zelf. Dorpsrestaurants
worden in de realiteit vaak gelinkt aan een ander dienstverlening, bijvoorbeeld
zorgnetwerken, sociale kruidenier, socio-culturele activiteiten, vorming & informatie…
Deze blauwdruk werd ontwikkeld dankzij de steun van ESF-Vlaanderen in het kader van de
oproep 235 ‘Coöperatief ondernemen’.
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Woord vooraf
Allereerst dank aan iedereen die betrokken was bij de ontwikkeling van deze blauwdruk.
ESF Vlaanderen en haar medewerkers willen we bedanken voor de inspirerende oproep
waarbij nieuwe niches voor coöperatief ondernemen verkend kunnen worden. ESF
organiseerde ondersteunende sessies waar we de kans hadden om andere
blauwdrukontwikkelaars te leren kennen. Deze collega’s willen we danken voor hun
constructieve feedback tijdens deze sessies. Deze sessies werden begeleid door Wim Van
Opstal en Lieve Jacobs, die we beiden ook willen danken voor hun input over coöperatief
ondernemen tijdens de sessies.
Om de bruikbaarheid van deze blauwdruk te garanderen, werd er ‘bottom-up’ gewerkt bij het
ontwikkelen ervan. Een cruciale rol was weggelegd voor onze ‘gebruikersgroep’. Deze
mogelijke gebruikers van de blauwdruk zijn actoren van Samenlevingsopbouw WestVlaanderen, Leren Ondernemen Leuven, Sinergiek Kortrijk en RIMO Limburg. Hen willen
we danken voor hun open uitwisseling en vruchtbare onderlinge intervisie.
De respondenten voor onze interviews willen we danken voor het openen van de deuren van
hun bestaande dorpsrestaurants en voor het delen van hun expertise met ons. Inclusief dank
aan het keukenpersoneel voor het lekkere eten in een gezellige sfeer na het afnemen van de
interviews. We waren te gast in restaurant De Pelikaan in Oudenaarde, in dorpsrestaurant
ZOHRA in Avelgem, in één van de dorpsrestaurants van RIMO Limburg, bij Sinergiek
Kortrijk, bij de sociale kruidenier bij Leren Ondernemen vzw in Leuven én bij het
coöperatieve restaurant Baraka in Roubaix; die we allen willen danken voor hun gastvrijheid
en openheid.
Verder organiseerden we een Coop Labo waar diverse sleutelactoren samen kwamen om mee
te denken over de coöperatieve dorpsrestaurants. Bijzondere dank aan Horeca Vlaanderen, de
Vlaamse Ouderenraad en VVSG voor de onmisbare hulp op die dag tijdens de workshops.
Ook een welgemeende dank aan alle deelnemers van dit Cooplabo: Porticus,
Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Dienst Werk – Stad Gent, Sociaal Winkelpunt,
Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen, Sense vzw, ISP-Boerenbond, KOMOSIE, VOKA,
Voedselbank Brussel-Brabant en Steunpunt tot Bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid
en sociale uitsluiting. Ook dank aan de collega’s Iris, Lieven, Lieve, Hannes en Carmen voor
hun hulp met het begeleiden van de workshops en het verwerken van de input in een verslag.
Intern Cera en Coopburo waren er meerdere collega’s die mee de schouders onder deze
blauwdruk zetten. Dank gaat naar Hannes, Lieve, Lieven en Matthieu voor hun feedback
tijdens de maandelijkse interne stuurgroepen. Bijzondere dank gaat naar Iris voor de
zorgvuldige verslagen, voor de transcriptie van de interviews en voor de praktische
ondersteuning. Peggy verdient dank voor het ontcijferen van de moeilijk toegankelijke ESFonline applicatie. Enkele Cera-collega’s – Kris, Sofie en Charlotte - konden ad hoc
geconsulteerd worden, waarvoor dank. Zeker ook Raf en Hilde mogen niet vergeten worden
bij dit dankwoord, aangezien zij het mooie logo voor deze coöperatieve dorpsrestaurants
ontwikkelden.
Last but certainly not least dank aan Jan van Coopburo en Jan van Sense vzw. Zij brachten
hun onmisbare expertise in omtrent financiële plannen. Koken kost immers geld…
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Lijst van afkortingen
AV: Algemene Vergadering (van de coöperatie)
BIRB: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
BTW: Belasting toegevoegde waarde
CAW: Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
CIRIEC: Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Publique,
Sociale et Coopérative
CVBA: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CVBA-SO: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk
ESF: Europees Sociaal Fonds
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FSMA: Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten)
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
HRM: Human Resource Management
ICA: International Co-operative Alliance
ICT: Information and Communication Technology
IPO: Interbestuurlijk PlattelandsOverleg
KWB: Kristelijke WerknemersBeweging
NCR: Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NL)
NRC: Nationale Raad voor de Coöperatie
NV: Naamloze Vennootschap
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
RIMO: Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk
RvB: Raad van Bestuur (van de coöperatie)
SINE: Maatregel Sociale Inschakelingseconomie
SO: Sociaal Oogmerk
VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VLM: Vlaamse Landmaatschappij
VSO: Vennootschap met Sociaal Oogmerk
VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
Vzw: Vereniging Zonder Winstoogmerk
WZC: woonzorgcentrum
ZOHRA: Zorg voor Ouderen en Hulpbehoevenden in het Rurale gebied Avelgem
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Inleiding
Het doel van deze blauwdruk is tweevoudig.
- Enerzijds willen we het ontwikkelen van nieuwe dorpsrestaurants stimuleren. Daarom
starten we met een toelichting van dorpsrestaurants an sich.
- Anderzijds willen we bestaande dorpsrestaurants versterken door hen te sensibiliseren
over coöperatief ondernemen.
Deze blauwdruk is gericht op diverse organisaties die bezig zijn met dorpsrestaurants – of
ermee willen starten – en die overwegen dit in een coöperatieve vorm te doen.

Dorpsrestaurants
Er bestaan in Vlaanderen meer dan honderd dorpsrestaurants en sociale restaurants. Ze
bestaan echter nog niet in coöperatieve vorm. Initiatiefnemers zijn meestal buurtwerk of
samenlevingsopbouw. Ze beginnen ermee, en lokale OCMW’s nemen het initiatief over. Er
zijn ook voorbeelden, waar gemeente of OCMW zelf initiatief nam. Elders zijn nog andere
initiatiefnemers mogelijk. Deze blauwdruk richt zich dan ook niet alleen tot
armoedebestrijders.
Dorpsrestaurants zijn een veelbelovende hefboom in de strijd tegen plattelandsarmoede, die
tegemoet komen aan de specifieke vorm die armoede aanneemt in de landelijke context
(Mathijssen, 2012). De doelgroep is niet altijd mensen in armoede of de meest kwetsbaren.
Dorpsrestaurants zijn gericht op mensen die dreigen sociaal geïsoleerd te geraken op basis van
hun financiële situatie, leeftijd, fysieke of mentale problemen. Momenteel bereiken ze vooral
senioren. Vaak slagen zij er wél in om groepen te bereiken, die soms het etiket ‘moeilijk
bereikbaar’ opgeplakt krijgen.
Er wordt gestreefd naar een sociale mix. Eenzaamheid bestrijden is een expliciet doel.
Mensen komen naar het dorpsrestaurant voor sociaal contact (gebruikersgroep 22/02/2013).
Dorpsrestaurants blijken een effectief en efficiënt instrument bij de bestrijding van
plattelandsarmoede. Ze doen méér dan het verstrekken van gezonde maaltijden aan een
betaalbare prijs. Dorpsrestaurants:
- versterken de sociale cohesie tussen alle dorpsbewoners;
- gaan vereenzaming en sociaal isolement tegen;
- verbeteren de leefomstandigheden van senioren, zodat ze langer in hun eigen huis kunnen
blijven wonen;
- creëren de kans om te leren over gezonde voeding, seizoensgroenten, eenvoudige
recepten;
- zijn effectieve locaties voor informatiedoorstroom naar (kwetsbare) dorpsbewoners over
andere hulp- en dienstverlening in het dorp, of voor ICT-initiaties;
- verlagen de drempel naar al bestaande dienstverlening en verenigingen in het dorp;
- creëren vaak (sociale) tewerkstelling;
- en nodigen uit tot het opnemen van engagement als vrijwilliger;
Dorpsrestaurants werken op meerdere manieren tegelijkertijd aan ‘toegankelijkheid’: het
bestaan van een lokaal dorpsrestaurant op zich, geografische nabijheid, financiële
toegankelijkheid, sociaal laagdrempelig, op maat voor gebruikers met belemmeringen…
7

Het belang van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen zoals dorpsrestaurants blijkt onder meer
uit hun potentieel om sociale contacten en netwerken te versterken. Een dorpsrestaurant heeft
een expliciete ontmoetingsfunctie. Diverse groepen mensen kunnen betrokken worden; een
breed draagvlak kan gemobiliseerd worden. Tegelijkertijd verlagen ze de drempel naar de
bestaande hulp- en dienstverlening. Inspraak, participatie, overleg en vorming hebben een
centrale plaats. Vrijwilligers spelen een sleutelrol.
Depauw & Driessens (2012) beschrijven evoluties die ons verplichten tot het herdenken van
solidariteit. Volgens Eurostat kon 5% van de Belgische bevolking het zich niet veroorloven
om de twee dagen vlees, vis of een vegetarisch alternatief te eten. Steeds meer mensen doen
beroep op noodhulpverlenende instanties. Daarbij ontstaan er innoverende praktijken, zoals
dorpsrestaurants, die erin slagen een rijke sociale mix van medewerkers te mobiliseren die
samenwerken aan de vormgeving van een solidaire en diverse samenleving. Op lokaal niveau
bieden mensen een antwoord op noden en behoeften waar de markt en de centrale overheid in
gebreke blijven. Deze initiatieven houden ons tegelijkertijd een spiegel voor betreffende
overproductie en voedselverspilling en betreffende het uitsluiten van bevolkingsgroepen van
een menswaardig bestaan.

Coöperatieve dorpsrestaurants?
In 2013 bestaat er in Vlaanderen (nog) geen coöperatief georganiseerd dorpsrestaurant. Een
essentieel aandachtspunt bij de blauwdruk is de inbedding in de lokale gemeenschap via
inspraak van dorpsbewoners, lokale verenigingen, lokale ondernemers... Er zijn meerdere
manieren om inspraak en participatie vorm te geven, waarvan deze blauwdruk er enkele wil
zichtbaar maken.
We verkennen of coöperatief ondernemen een meerwaarde kan zijn voor de dorpsrestaurants.
We zoeken naar mogelijke meerwaarden. Deze blauwdruk kan mensen helpen bepalen of de
coöperatieve weg ook hun weg is, of dat andere wegen meer geschikt zijn. Coöperatief
ondernemen is uiteraard niet de enige rechtsvorm die geschikt is om in de social profit te
ondernemen. “De coöperatie is wel een unieke rechtsvorm met heel wat mogelijkheden en bij
uitstek geschikt om maatwerk te leveren. Bij een zoektocht naar een rechtsvorm om je project
te realiseren kan je de coöperatie meenemen als mogelijkheid” (Jacobs, 2011, p. 41).
Een coöperatieve vorm is geen wondermiddel voor alle problemen, en garandeert geen
succes. Zoals Borzaga, Ferre en Sabatini (2012, p. 4) gaan we ervan uit dat ‘entrepreneurial
pluralism’ kan bijdragen tot een meer weerbaar en duurzaam economisch systeem.
“Entrepreneurial pluralism entails the pursuit of goals that are different from profit
maximization, and in doing so it enables people to engage in the production of goods and
services that would not be produced otherwise – despite the fact that they meet peoples’
needs and increase social welfare”.
In het buitenland bestaan er wél al voorbeelden van coöperatieve dorpsrestaurants. French
(2012) beschrijft La Cacerola en Bar Mu, opgericht door groepen collega’s die werkloos
werden tijdens de economische crisis in Argentinië in 2001: “These cooperative projects are
the result of intense labour and dedication to a common goal of survival”. Het gaat om unieke
restaurants met een effectieve vorm van zelfmanagement en een authentieke familiale sfeer.
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La Cacerola werd gestart in 2002 nadat meerdere buurtbewoners werkloos werden, en
besloten om zelf een onderneming te starten ingebed in de lokale gemeenschap. De
werkers in La Cacerola moeten goede relaties onderhouden met de wijkbewoners, die hun
draagvlak en klanten zijn. “The communal atmosphere is their business”.
Bar Mu is een mix van een restaurant, bibliotheek, bar, ontmoetingsplaats en artisanale
winkel. Bar Mu startte in 2002 als een online krant, met als doel het promoten van de
coöperatieve beweging in Argentinië. Je kan er een koffie drinken of een boek lezen, maar
“more than anything people just come here to be a part of the community”. Er is geen
aankoopverplichting. Het is een plaats waar je kunt studeren, babbelen, eten en elkaar
ontmoeten. Juist zoals thuis.

Een derde voorbeeld vinden we dichter bij huis in Frankrijk bij de coöperatie BARAKA,
opgericht in 2009. In hun statuten lezen we: “La Coopérative BARAKA se donne pour objet
de créer du lien social, de la convivialité, du vivre-ensemble, du travail et de participer à la réinvention d’une façon d’habiter et de vivre la planète respectueuse des êtres humains, présents
ou à venir, et des autres espèces. Pour réaliser cet objet, la Coopérative BARAKA met en
œuvre:
- la construction de son futur siège, de façon participative et dans la recherche de la plus
faible empreinte écologique possible, de la conception à l’utilisation,
- un restaurant et des activités de catering/traiteur,
- une salle de quartier, d’exposition et de réunion pouvant être louée,
- une activité de location de bureau et de surface commerciale,
- un toit-jardin».
Het sociale doel primeert. De activiteiten zijn instrumenten om dat sociale doel te bereiken:
“La Coopérative BARAKA a pour objet: la gestion d’une activité de restauration/traiteur, de
location de bureaux et de location de salle dans le but de réaliser l’ambition fédératrice et
première». De verschillende vennoten bij Baraka zijn ingedeeld in vijf groepen (artikel 19
statuten Baraka):
A
B
C
D
E

Fondateurs personnes morales
Fondateurs personnes physiques
Tewerkgestelden en vrijwilligers
Gebruikers en begunstigden
Fournisseurs solidaires, financeurs, collectivités pubiques, SEM

25% droit de vote
20%
30%
10%
15%

Wie drie keer na elkaar afwezig is op de AV, kan zijn/haar lidmaatschap verliezen (artikel 14
statuten Baraka).
We lichten hier al in enkele woorden toe wat de essentie is van coöperatief ondernemen. Meer
hierover vindt u doorheen deze blauwdruk, én expliciet in hoofdstuk 5 ‘Evaluatie van de
coöperatieve werking’.
Een coöperatie heeft volgens Coopburo (workshop 2013) een drievoudige relatie met haar
vennoten. In deze blauwdruk gebruiken we systematische de term vennoot. In de literatuur
worden echter meerdere termen afgewisseld: leden, coöperanten, aandeelhouders…
Grondlegger Barton (1989) beschrijft deze drievoudige relatie als user-owned, user-controlled
en user-benefit. Ook de Co-operative Federation of Victoria (2001, p. 6-7) zijn één van de
velen die inspiratie zoeken en vinden bij Barton, die het coöperatieve verschil vat in drie
aspecten: doelen, filosofie en structuur:
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1. Het verschil in doelen of ‘user-benefit’-principe:
De beslissing om een coöperatie op te richten moet voortkomen uit de gemeenschappelijke
nood of probleem van een groep individuen of organisaties; in combinatie met het
engagement om samen te werken aan een oplossing daarvoor. Coöperaties zijn gericht op
dienstverlening, en hebben als doel het tegemoetkomen aan noden van vennoten, en het
verstrekken van voordelen aan haar vennoten. De focus ligt hier op de economische relatie.
De coöperatie verstrekt voordelen aan haar gebruikers, die door individuele inspanningen niet
of niet in dezelfde mate kunnen gerealiseerd worden. ‘User-benefit’ is dus iets anders dan
louter financiële winst. De gebruikers genieten van de dienstverlening van de coöperatie.
2. Het filosofische verschil of ‘user-owned’-principe:
De coöperatie is eigendom van haar gebruikers, die samen voordelen hebben van hun
lidmaatschap, maar ook de risico’s van de onderneming delen. Een duidelijk voordeel van
‘member-owned business’ is volgens Hingley (e.a., 2011, p. 350) “the engagement of
members in ongoing feedback concerning the co-operative, its policies and operations”. Dit
wordt ook uitgedrukt door de specifieke definitie van een coöperatie door Hans Munkner: “It
is misleading to say that cooperatives have members. It is more correct to say that members
have their cooperatives”.
De gebruikers hebben een aandeel in de kapitaalsstructuur. Op het einde van het boekjaar
kunnen er voordelen zijn. Dit kan onder de vorm van een vergoeding of dividend voor hun
ingebrachte kapitaal, en/of in de vorm van een coöperatieve teruggave voor hun transacties
met de coöperatie. Het dividend hoeft niet financieel uitbetaald te worden, maar kan ook in de
vorm van een sociale return zoals kookcursussen, educatieve uitstappen… Het uitbetaalde
dividend is voor een beperkt bedrag onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen.
Jacobs (2011, p. 33) herinnert ons dat je volgens het Belgisch recht geen vennoot kan worden
van een coöperatie zonder dat je een financiële inbreng hebt gedaan, dus zonder dat je een
aandeel hebt gekocht. Jacobs (2011, p. 33) stelt dat: “Het feit dat je rechtstreeks met centen
participeert in een vennootschap, geeft per definitie een minder vrijblijvende betrokkenheid
dan wanneer je uit sympathie lid zou worden”. De aankoop van een aandeel is niet
vrijblijvend: je wordt mede-eigenaar van de coöperatie.
3. Het structurele verschil of ‘user-controlled’-principe:
De coöperatie wordt gecontroleerd door haar vennoten. De vennoten bepalen de missie, visie
en doelen van de coöperatie en oefenen daar democratische controle op uit. Het
democratische gehalte van een coöperatie hangt af van het actieve engagement van haar
vennoten. “Democracy may on occasions mean that important decisions need to be discussed
with members and this requires time and resources, and may delay decisions” (Co-operative
Federation of Victoria, 2001, p. 6-7).
Jacobs (2011, p. 36) vat dit samen als volgt: Vennoten “zijn tegelijk gebruiker van de
coöperatie (‘user-driven’) én eigenaar en bijgevolg medebestuurder van de coöperatie
(‘investor-driven’)”.
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1. De initiatiefnemers
Cera CVBA ontwikkelde deze coöperatieve blauwdruk met advies van Coopburo.
Cera is een coöperatie van meer dan 410.000 vennoten. Samen investeren zij op financieel en
maatschappelijk vlak. Cera heeft een dubbele opdracht, namelijk:
- Ons patrimonium, dat voornamelijk geïnvesteerd is in KBC Groep NV, professioneel
beheren. Cera is een van de kernaandeelhouders van KBC Groep. Samen met onze
partners verzekert Cera de stabiliteit en de ontwikkeling van de groep en creëert zo onder
meer kansen voor directe en indirecte werkgelegenheid.
- De waarden van de coöperatie een eigentijdse invulling geven via de inspraak van
vennoten. Cera investeert in maatschappelijke projecten in België, en op beperkte schaal
ook in het Zuiden. De fundamentele waarden van de coöperatie zijn: samenwerking,
solidariteit en respect voor het individu.
Cera realiseert haar opdrachten in nauwe samenwerking met haar vennoten en hun
vertegenwoordigers, met haar partners in KBC Groep en met haar eigen medewerkers.
 Meer info: www.cera.be
Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, informeert, inspireert en adviseert
mensen, organisaties en beleid over coöperatief ondernemen. Coopburo begeleidt zowel
nieuwe initiatieven als gevestigde coöperaties in diverse sectoren. Daarnaast biedt Coopburo
een uitgebreid vormingsaanbod aan en verkent vanuit actuele maatschappelijke uitdagingen
nieuwe toepassingsmogelijkheden voor coöperatief ondernemen. Coopburo heeft dus drie
opdrachten: (1) advies & begeleiding, (2) vorming & ontmoeting, en (3) onderzoek &
ontwikkeling.
 Meer info: www.coopburo.be
Bij deze samenwerking bracht Cera de expertise in rond armoedebestrijding en
plattelandsontwikkeling. Coopburo haar rol ligt in het adviseren vanuit van haar ruime
ervaring betreffende coöperatief ondernemen.
In een recente visieoefening bevestigde Cera haar engagement om te investeren in structurele
armoedebestrijding en in sociale inclusie. Dit is ingebakken in de bestaansgeschiedenis van
Cera: in 1892 werden in België de eerste spaar- en kredietcoöperaties opgericht naar het
gedachtegoed van Raiffeisen. Boeren en andere plattelandsbewoners legden hun spaargeld
samen om zelf eigendommen te verwerven en investeringen te doen. Zo ontsnapten ze uit een
spiraal van afhankelijkheid en armoede. Cera wil ook vandaag nog reëel bijdragen tot het
verminderen van armoede en sociale uitsluiting in België. Volgens Cera is structureel werken
het meest effectief wanneer het gebeurt samen met beleid, praktijk, onderzoek en mensen in
armoede zelf. Cera streeft ernaar deze actoren samen te brengen en hen te versterken.
Wat betreft deze concrete blauwdruk voor coöperatieve dorpsrestaurants zal Cera zelf geen
restaurants oprichten. We zullen deze blauwdruk wel verspreiden onder onze vele
partnerorganisaties, die in het werkveld actief zijn. Cera is bekend en erkend voor onze rol in
het bestrijden van armoede op het platteland. Cera is een kennisbouwer en bruggenbouwer
tussen onder meer armoedebestrijding en plattelandsbeleid. Zo worden goede lokale
praktijken door Cera mee ondersteund, bekend gemaakt en verspreid.
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2. Het probleem
2.1 Armoedebestrijding op het platteland…
Dorpsrestaurants zijn een hefboom in armoedebestrijding op het platteland.
Plattelandsarmoede is vaak onzichtbaar, onbekend en onbemind. Zo ook de mensen in
armoede zelf. Door de beperkte zichtbaarheid moet er rekening gehouden worden met een
mogelijke onderschatting van de armoedeproblematiek op het platteland (Mathijssen, 2012;
Hautekeur & Viaene, 2011).
Plattelandsarmoede neemt volgens deze auteurs een specifieke vorm aan. Op het platteland
zien we steeds meer terugtredende diensten en voorzieningen. Dit zorgt voor een beperkte
aanwezigheid en moeilijke bereikbaarheid van zorg- en welzijnsinstellingen, commercieel
aanbod, culturele voorzieningen, onderwijsfaciliteiten, tewerkstelling, sport, collectieve
ruimten… (o.m. Casman & Linchet, 2011). Het rapport van IPO (2006) wijst op een gemis
ten aanzien van brood, vlees en algemene voeding in plattelandsgebieden met een relatief
beperkt inwonersaantal. Vooral de kleinste kernen – geconfronteerd met een aanhoudende
daling van het aantal inwoners en een toenemende vergrijzing – worden geconfronteerd met
een afname van winkels. De ernst van de bereikbaarheidsproblematiek neemt toe naarmate
men armer en/of meer zorgbehoevend is. IPO (2006) wijst erop dat de vergrijzing en de nood
om ouderen langer thuis te laten wonen, ervoor zorgen dat er meer ouderen hulp dicht bij huis
nodig hebben. Dit leidt tot een nieuwe vraag naar diensten en voorzieningen op lokaal niveau.
Dit heeft een link naar het eerder vermelde ‘user-benefit’-principe van coöperatief
ondernemen.
Door de afstand tot voorzieningen en diensten is er op het platteland sprake van
vervoersafhankelijkheid en soms zelfs vervoersarmoede. Vervoersarmoede betekent dat
mobiliteitsproblemen de volwaardige deelname aan het openbare leven verhinderen (Meert,
2003). De armste groep verplaatst zich het minste, minder snel en met kleiner bereik. Voor
bepaalde bewonersgroepen wordt de bereikbaarheid van (verder afgelegen) kwaliteitsvolle
voorzieningen steeds minder vanzelfsprekend.
Daarenboven zorgt de beperkte bestuurskracht van kleinschalige gemeenten en OCMW’s op
het platteland voor onderbescherming. Dit wil zeggen dat mensen de maatschappelijke
dienstverlening waar ze recht op hebben, niet ontvangen wegens informatieve,
administratieve, situationele, gevoelsmatige… redenen en drempels. Hautekeur en Viaene
(2011) wijzen erop dat niet alleen de fysieke afstand, maar ook de mentale afstand tot
dienstverlening een grote drempel vormt. Bovendien staat het aanbod van OCMW’s aan
maatschappelijke dienstverlening onder druk op het platteland. Gemeenten en OCMW’s
hebben de verantwoordelijkheid om met een beperkte personeelsequipe voor een langzaam
afnemend aantal inwoners hun beleid te blijven garanderen wat betreft zorg, cultuur…
Tenslotte zijn er op het platteland specifieke woonnoden voor huurders en eigenaars, en een
meer precaire arbeidsmarkt. Er is minder werkgelegenheid met meer precaire jobs. Het rurale
milieu is vaak geen grote generator van tewerkstelling (Casman & Linchet, 2011).
Uiteraard zijn een aantal kenmerken van armoede hetzelfde op het platteland en in de steden.
Het gaat bij armoede om meerdere vormen van uitsluiting in zo goed als alle levenssferen:
gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Armoede is zo een netwerk
van sociale uitsluitingen, die elkaar versterken. Armoede gaat om meervoudige sociale
uitsluiting (Vranken, 2004). Zo is bijvoorbeeld werkloosheid of een moeilijke toegang tot de
formele arbeidsmarkt slechts één van de kenmerken van armoede. Naast de achtergestelde
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positie op de arbeidsmarkt zijn er nog meerdere aspecten van uitsluiting in zo goed als alle
levenssferen, die armoede vorm geven. Het is het ontbreken van haalbare kansen. Niet mogen
en niet kunnen meedoen. Er niet bijhoren. Voor mensen in armoede zijn hun sociale
grondrechten niet gegarandeerd. Het gaat om het recht op participatie aan de samenleving, op
maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op een gezin, op cultuur en vrije
tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een gezonde en betaalbare woning, op energie en
water, en het recht op gezondheid en welzijn. De manier waarop de samenleving
georganiseerd is, maakt dat sommige mensen uit de boot vallen. Onze maatschappelijke
structuren zijn vooral geënt op hen die al over de juiste vaardigheden, middelen en
mogelijkheden beschikken. Zo is armoede een structureel onrecht. Naast de structurele
aspecten van armoede, zijn er ook persoonlijke aspecten: schaamte, stress, eenzaamheid,
wantrouwen, angst, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, zich gefaald of nutteloos
voelen… Armoede heeft zware gevolgen voor de manier waarop iemand zichzelf situeert in
zijn/haar omgeving. Sociale uitsluiting en zichzelf uitsluiten gaan vaak hand in hand.
In België leven anderhalf miljoen mensen met een verhoogd risico op armoede. Loopmans
& Vandermotten (2013) merken hierbij belangrijke regionale verschillen op. Het
armoedeniveau in Vlaanderen is 8,5%, in Wallonië 21,3% en in Brussel 32,8%. Volgens
Loopmans & Vandermotten (2013) zijn de bevolkingscategorieën met het hoogste
armoedeniveau in België de volgende:
- 26% van de alleenstaanden leven in armoede
- 41% van de eenoudergezinnen
- 27% van de mensen met een laag opleidingsniveau
- 29% van de werkloze huishoudens zonder kinderen
- 72% en 56% van de huishoudens met kinderen waar men niet of nauwelijks werk heeft
- 38% van de huurders
Sommige huishoudens lijken het op het platteland nog moeilijker te hebben dan in de stad:
alleenstaanden (31% zijn arm), eenoudergezinnen (53,5%), personen ouder dan 64 jaar (15%),
en de eigenaars van een woning (10%). Dit laatste cijfer werd verwacht aangezien op het
platteland gezinnen vaker eigenaar zijn van hun woning, mede door het beperkte huuraanbod
(zowel privé als sociale huisvesting). Ook een hoog armoederisico op het platteland hebben:
- 55,4% van de net afgestudeerde werkzoekenden
- 25,5% arbeidsongeschikte personen
- 52,6% werkzoekenden die al voltijds gewerkt hebben
- 31,2% werkzoekenden die al deeltijds gewerkt hebben
Bijzondere risicogroepen zijn jongeren en etnische minderheden.
Dit bevestigt het interpretatieve onderzoek van Mathijssen (2012) dat de volgende groepen
kwetsbare dorpsbewoners identificeert:
- Ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen, dementerende ouderen in sociale
huisvesting en ouderen met migratie-achtergrond;
- Jongeren en kinderen, in het bijzonder generatie-arme kinderen, kinderen uit
eenoudergezinnen, laaggeschoolde en werkzoekende jongeren, jongeren uit bijzonder
onderwijs, zorgverlaters uit de bijzondere jeugdzorg;
- Alleenstaande ouders, eenpersoonshuishoudens en eenwagengezinnen;
- Gezinnen met meervoudige problemen (o.m. geestelijke gezondheid);
- Huurders in sociale huisvesting & ‘noodkopers’;
- Permanente campingbewoners;
- Landbouwers en zelfstandigen in problemen (en hun kinderen).
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Enkele instrumenten die volgens Mathijssen (2012) een hefboom vormen in de strijd tegen
plattelandsarmoede zijn onder meer outreachend werken, proactief werken, toegankelijkheid
en de grondrechten wonen en werken. Het belang van laagdrempelige en toegankelijke
ontmoetingsplaatsen komt duidelijk naar voren. Het gaat om plaatsen die sociale contacten en
netwerken kunnen versterken, en die de drempel kunnen verlagen naar dienst- en
hulpverlening. Dorpsrestaurants zijn een voorbeeld bij uitstek van zulke ontmoetingsplaatsen.
Er is ook nood aan de creatie van tewerkstelling op het platteland. Daarin liggen zowel kansen
voor initiatieven van sociale economie, als voor de creatie van andere kwaliteitsvolle arbeid.
Een dorpsrestaurant kan zorgen voor zinvolle activering en lokale tewerkstelling van jongeren
in hun eigen dorp. Tegelijkertijd kunnen anderen, door als vrijwilliger mee te werken, terug
perspectief krijgen en meer betrokken geraken in de lokale gemeenschap.
Mathijssen (2012) identificeerde enkele kritische succesfactoren voor armoedebestrijding
op het platteland:
- Een grondige probleemanalyse moet in eender welke context telkens het startpunt zijn. In
ieder dorp zijn er specifieke groepen die dringender nood hebben aan bescherming, hulp of
diensten. Elk proces moet starten met de zorgvuldige identificatie van de kwetsbare groepen
in het specifieke dorp.
- Eender welk initiatief in de landelijke context moet rekening houden met
mobiliteitsaspecten.
- Participatie en inspraak van dorpsbewoners werkt! Bewoners willen en kunnen
verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelen van hun leefomgeving. VLM (2009) stelt
in dit kader voor dat lokale overheden en middenveldorganisaties worden geïnformeerd,
gestimuleerd en gefinancierd bij het introduceren en begeleiden van participatiemethoden ter
ondersteuning van beleidsbeslissingen. Dorpsbewoners worden best betrokken van A tot Z,
dus van probleemanalyse tot en met de uitvoering van de oplossingen.
- Sensibilisatie en vorming zijn altijd een noodzakelijk onderdeel van een structurele
armoedebestrijding. Een beter begrip van armoede is immers een voorwaarde voor een beter
beleid. Organisaties moeten zich bewust zijn van hun eigen kijk op (de oorzaken van)
armoede, en hoe deze kijk hun handelen en denken beïnvloedt. Via vorming en sensibilisatie
kan er gebouwd worden aan een krachtgerichte en respectvolle houding ten aanzien van
mensen in armoede. Zo kan het sociale stigma rond armoede doorbroken worden.
- Samenwerking en overleg zijn noodzakelijk. Breek muren af of kijk toch minstens over het
muurtje heen. Samenwerken, afstemmen, overleggen en netwerken staan centraal. Het is
immers niet mogelijk dat één organisatie een armoedesituatie in zijn geheel kan aanpakken.
Hautekeur & Viaene (2011) maken de bedenking dat het op het platteland moeilijk is om te
netwerken, aangezien er soms bitter weinig partners zijn om mee samen te werken. Toch is er
juist in deze gebieden een grote behoefte aan overleg om onder meer de kwetsbare groepen in
kaart te brengen, en om samen te zoeken naar een creatieve aanpak.
- De nood aan een armoedetoets wordt verderop uitgediept bij 4.8 ‘Armoedetoets’. Het is
nodig te evalueren welke maatregelen mensen in armoede niet ten goede komen.
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2.2 … en andere meerwaarden!
Naast de context van armoedebestrijding en (sociale) tewerkstelling, zijn er nog andere
lokale noden waarop een coöperatief dorpsrestaurant zich kan richten:
-

Dorpsrestaurants hebben als één van hun doelstellingen de promotie van gezonde
voeding: Dit niet alleen in het kader van ziektepreventie bij kwetsbare groepen, maar ook
als preventieve gezondheidszorg voor de hele bevolking. Bij de eenmeting van
doelstelling 12 van Pact 2020 van de Vlaamse regering werd in 2011 vastgesteld dat het
ruime en gevarieerde aanbod aan gezondheidsvoorzieningen en zorg niet voor iedereen
toegankelijk is. Dorpsrestaurants kunnen hier een antwoord op bieden als laagdrempelige
ontmoetingsplaatsen die expliciet nadenken over hun toegankelijkheid voor kwetsbare
dorpsbewoners. Ook in haar plannen voor 2009 tot 2014 verwijst de Vlaamse Regering
naar het welzijnsbeleid, waar solidariteit met kwetsbare en gekwetste mensen voorop
staat. Hier kunnen coöperatieve dorpsrestaurants een rol spelen door hun nadruk op
gezonde voeding, ontmoeting en participatie. Ook de beleidsnota 2009-2014
Armoedebestrijding besteedt aandacht aan gezondheid. Minister Lieten erkent dat “hoe
lager men zich op de socio-economische ladder bevindt, hoe meer de gezondheid van het
individu de neiging heeft om te verslechteren en hoe meer de levensverwachting wordt
ingeperkt”. Het promoten van gezonde voeding in coöperatieve dorpsrestaurants kan een
bijdrage leveren om de gezondheidskloof te overbruggen.

-

Dorpsrestaurants verhogen de levenskwaliteit van ouderen: Senioren zijn een
belangrijke doelgroep van de reeds bestaande dorpsrestaurants. Vereenzaming is een
knelpunt in dorpen. Door dorpsrestaurants kunnen ouderen langer autonoom functioneren.
Dit past in de beleidsplannen van de Vlaamse Regering (2009-2014) om “personen met
een zorg- of hulpvraag, conform hun eigen wensen, zo lang mogelijk zo zelfstandig
mogelijk in de eigen thuisomgeving te laten blijven of terugkeren”. Warme maaltijden in
een gezellig dorpsrestaurant dragen hieraan bij. De Vlaamse Regering wil haar
verantwoordelijkheid nemen naar de (groeiende) groep van oudere burgers en zet daarom
in op een activerend ouderenbeleid, waarbij actieve senioren volwaardig kunnen
participeren. Dit sluit aan bij de participatieve werking van coöperatieve dorpsrestaurants
waar senioren volwaardig kunnen meedraaien als vrijwilliger en/of als vennoot. Ook
Minister Lieten besteedt aandacht aan armoede bij ouderen: “Schaamte en vereenzaming
maken dat de getroffenen niet zichtbaar zijn en leven in verdoken armoede”. De minister
zoekt naar proactieve middelen om het welzijn van deze ouderen te verbeteren, waarbij
het doorbreken van het sociale isolement een speerpunt is. Hier spelen coöperatieve
dorpsrestaurants een modelrol door hun participatieve aanpak met kwetsbare ouderen als
klanten, vennoten én als vrijwilligers. Een dorpsrestaurant kan voorzien in alle vormen
van ondersteuning waarnaar de minister verwijst: instrumenteel (tastbare hulp door
gezonde, warme maaltijden), informeel (raadgeving), emotioneel (een luisterend oor) en
recreatief (ontspannend).

-

Coöperatieve dorpsrestaurants dragen bij aan innovatie in de zorg via het ontwikkelen
van een toekomstgerichte, toegankelijke en betaalbare hulp- en zorgverlening, waarbij
vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt. Dit sluit aan bij een groeiende
vermaatschappelijking van de zorg.

-

Dorpsrestaurants ondersteunen en versterken participatie, vrijwilligerswerk en
betrokkenheid in het eigen dorp. In Pact 2020 lezen we dat Vlaanderen vrijwilligerswerk
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wil ondersteunen en versterken, want “in een sociaal en warm Vlaanderen zorgen mensen
voor elkaar”. De Vlaamse Regering wil vrijwilligerswerk promoten en de deskundigheid
over vrijwilligerswerk verder uitbouwen. Ook hier kunnen dorpsrestaurants een bijdrage
leveren. De aanpak van de coöperatieve dorpsrestaurants sluit immers aan bij de nadruk
die beleidsmakers leggen op participatie. De Vlaamse Regering benadrukt in haar plannen
(2009-2014) dat dialoog en participatie van mensen in armoede essentieel is in de
armoedebestrijding. Ook Minister Lieten verwijst naar ouderen en laaggeschoolden, die in
meerdere domeinen niet of minder participeren. Hier spelen coöperatieve dorpsrestaurants
een rol door in te zetten op die specifieke kwetsbare groepen.

2.3 Verschil met bestaande voedselbedeling en voedselbanken
Bestaande voedselbedeling van warme maaltijden aan huis is geen alternatief voor een
dorpsrestaurant. Het louter aan huis bezorgen van een gezonde maaltijd heeft immers geen
meerwaarde tegen vereenzaming en voor sociale cohesie. Dit zou enkel gericht moeten zijn
op zij die zich écht niet willen en kunnen verplaatsen.
Ook de bestaande voedselbanken zijn geen alternatief voor een dorpsrestaurant. Deze
filantropische initiatieven hebben soms een eerder stigmatiserend effect, en worden door
mensen in armoede wel eens ervaren als paternalistisch. Mensen kunnen niet kiezen en
krijgen soms ongezonde voeding mee, weinig vers, veel diepvriesproducten… Deze noodhulp
op zich draagt niet bij aan een structurele oplossing voor de armoedeproblematiek (zie verder
‘noodhulp onder protest’ bij 4.8 ‘Armoedetoets’). Voedselbanken dragen in vergelijking met
dorpsrestaurants ook weinig bij aan de sociale cohesie van het dorp.
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3. Het coöperatieve idee
3.1 Missie en visie
Het belang van een gedragen missie en visie is moeilijk te overschatten. Missie en visie
zijn niet slechts het zoveelste onderdeel van een ondernemingsplan. Missie en visie
moeten hét startpunt zijn voor elk dorpsrestaurant. Er bestaat echter veel verwarring
over deze termen. Daarom eerst hieronder een korte beschrijving van ‘wat is een missie’
en ‘wat is een visie’? Koster & Stolze (2003) verzamelen en vergelijken de diverse – en
soms verwarrende – invullingen die aan deze termen worden gegeven.
Een missie is ‘waarvoor we staan’. Het gaat om datgene wat de organisatie wil uitdragen naar
buiten. Een missie kan niet worden opgelegd. Een missie leeft alleen als ze gebaseerd is op
opvattingen, waarden en ambities die de betrokkenen met elkaar willen delen.
Een missie heeft te maken met waarden: Waarom doen we wat we doen? Een missie verleent
identiteit aan de organisatie; werkt motiverend, creëert betrokkenheid en verbondenheid.
Tegelijkertijd werkt ze richtinggevend, geeft focus, stuurt activiteiten, én is beperkend en
afpalend (omdat ook duidelijk wordt wat de organisatie niet wil doen). Enkele elementen die
in een missietekst kunnen voorkomen zijn werkterrein, bestaansreden (of ‘raison d’être’),
normen en waarden, intenties en ambities… Wat wil de coöperatie betekenen voor haar
omgeving en voor haar vennoten? Wat is de bijdrage van de organisatie aan de omgeving?
Een visie is ‘waarvoor we gaan’ of ‘wat we willen bereiken’. De visie bouwt voort op de
missie. De twee moeten onderling consistent zijn. De visie is een expliciet beschreven,
ambitieus, gezamenlijk beeld of verwachting van de toekomst oftewel een ‘foto van de
nagestreefde situatie’. Een visie is ook richtinggevend, en moet gedragen worden door alle
betrokkenen. Een visie kan ook inspireren: Een visie leidt tot creatieve spanning door de
uitdagende doelen die gesteld worden. Enkele vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:
Wat is de meerwaarde voor de vennoten? Hoe zien we onszelf in de wereld van morgen? Wat
willen we bereikt hebben? Wat zijn onze succesformule en kritische succesfactoren? Een visie
geeft het doel aan, maar niet de weg.
Een strategie tenslotte is ‘hoe we dit willen bereiken’. De strategie volgt uit de visie en
missie. De strategie beschrijft hoe de in de visie gestelde beelden en doelen bereikt worden.
Het gaat om een samenhangende reeks acties voor continuïteit op lange termijn. Dit kan
bestaan uit onder meer strategische doelen, prestatie-indicatoren… Vaak zijn meerdere
strategieën denkbaar om hetzelfde doel te bereiken. Een geschikte strategie is vaak
afhankelijk van drie elementen:
- Wat willen we bereiken (doelstellingen)?
- Waar zijn we goed in?
- Wat vraagt de omgeving van ons?
In de specifieke context van een dorpsrestaurant (onder meer) gericht op de niche
armoedebestrijding op het platteland, spelen uiteraard meerdere factoren bij het
ontwikkelen van een gedragen visie samen met alle betrokkenen. Wat kan er allemaal
besproken worden bij het ontwikkelen van een visie? Bestaan er inspirerende
voorbeelden in de praktijk?
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Volgens Jacobs & Gijselinckx (2011) kan coöperatief ondernemen een oplossing bieden
wanneer er een vacuüm ontstaat omdat bepaalde behoeften niet ingevuld worden door de
markt, de staat of het middenveld. Stel dus allereerst de vraag welke lokale behoeften niet
ingevuld worden & welke daarvan prioritair zijn.
Een dorpsrestaurant kan inspelen op meerdere maatschappelijke thema’s. Op welk(e)
thema(s) leggen we in dit specifieke dorp de nadruk? Waar ligt voor elk van de betrokkenen
rond tafel de nadruk? Zijn de eventuele verschillen al dan niet met elkaar verzoenbaar?
- goedkope maaltijden
- armoedebestrijding
- vergrijzing
- gezonde voeding en gezondheid
- sociale cohesie
- nood aan (sociale) tewerkstelling
- nood aan participatie en vrijwilligerswerk
- innovatie in de zorg & diensten
- aankoopbeleid: bio, korte keten… of vooral goedkoop?
- …
Daarbij zijn niet alleen zwart-wit-oplossingen valabel. Coöperaties kunnen hier heel wat
creativiteit aan de dag brengen, zoals geïllustreerd door BARAKA: “Baraka est un restaurant
essentiellement bio. Certains produits restant trop chers, nous préférons opter pour d’autres
filières d’approvisionnement… de qualité et locales. L’idée est de maintenir de prix
accessibles. Notre ambition à 5 ans est cependant de proposer une nourriture 100% bio. (…)
Afin de permettre d’accueillir le plus le plus large possible, la viande sera halal, à l’exception
des plats préparés avec du porc» (website Baraka).
Deze vragen kunnen niet genegeerd of uitgesteld worden, zo waarschuwt Van de Wetering
(2011, p. 45): “Heeft betaalbaarheid prioriteit of cohesie, of is het een
werkgelegenheidsproject? Zonder een goede visie hierop gaat het niet lukken”.
Ter inspiratie verwijzen we hier naar drie bestaande praktijkinitiatieven en hun visie.
Het gaat enerzijds om Dorpsrestaurant ZOHRA, een initiatief van het Sociaal Huis
Avelgem en dienst van Zorgnetwerk ZOHRA. Anderzijds gaat het om het restaurant De
Pelikaan, ingebed in het Lokaal Dienstencentrum de Vesting in Oudenaarde. Tenslotte
gaat het over de coöperatieve kruidenier in Leuven, met als initiatiefnemer Leren
Ondernemen vzw.
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Een eerste voorbeeld vinden we bij dorpsrestaurant ZOHRA in Avelgem, waar het bestaande
zorgnetwerk zich tot doel stelde bij senioren eenzaamheid te doorbreken. Ze deden al
verjaardagsbezoekjes, maar wilden iets meer. Ze wilden als deelwerking een
ontmoetingsplaats of dorpsrestaurant oprichten, specifiek voor 65-plussers en hulpbehoevende
personen. Dankzij de Koning Boudewijn Stichting en het lokale bestuur van Avelgem kregen
ze groen licht om van start te gaan met een dorpsrestaurant waar mensen op dinsdagmiddag
terecht kunnen om er samen met andere inwoners van Avelgem te eten. Een maaltijd kost 7,5
euro voor een soep, hoofdgerecht, koffie en dessert.
Hun missie blijkt duidelijk uit hun folder: “Op die manier kan je mensen ontmoeten in een
ontspannen sfeer. Bovendien smaakt een maaltijd zoveel lekkerder als je in gezelschap kan
eten. In het dorpsrestaurant is telkens een medewerker van ZOHRA aanwezig aan wie je jouw
vragen kan stellen. ‘Dorpsrestaurant ZOHRA’ werkt samen met vrijwilligers, die instaan voor
het klaar zetten van de zaal en de bediening”.

Het restaurant De Pelikaan in Oudenaarde is een belangrijk onderdeel van het Lokaal
Dienstencentrum vertellen Guido Spanhove & Johanna Vande Populiere (interview 8 mei
2013). Het idee groeide hier vanuit de overtuiging dat gezonde voeding belangrijk is. Naast
het personeel van het lokale dienstencentrum zelf werd vooral een sociaal kwetsbare groep
beoogd als doelgroep. Daarom werd van in het begin gewerkt met gedifferentieerde tarieven.
Vandaag is er een sociaal tarief van 3 euro, op basis van het inkomen bepaald. Personeel en
vrijwilligers van het dienstencentrum, personeel van de stad Oudenaarde, en 65-plussers uit
Oudenaarde betalen allemaal 6 euro. Mensen van buiten Oudenaarde mogen ook komen eten,
maar betalen dan 9 euro. Het restaurant staat open voor iedereen, maar het opzet blijft om via
het restaurant en het dienstencentrum de kwetsbare groep binnen te halen. Dat is een blijvend
aandachtspunt voor alle activiteiten binnen het hele dienstencentrum. Zo wordt er
bijvoorbeeld aangesloten bij de Kansenpas, een laagdrempelig initiatief van de Werkgroep
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Kansen en Cultuur van Oudenaarde. Die werkgroep bestaat onder meer uit de stad, het
OCMW en een groot aantal vrijwilligersorganisaties (zoals Welzijnsschakels en Vorming
Plus). Er werd gekozen om het niet ‘sociaal restaurant’ te noemen.
De onderliggende visie wordt zichtbaar in het Jaarverslag 2012 & Kwaliteitsplanning 2013
van het Lokaal Dienstencentrum de Vesting: “Het dienstencentrum biedt een divers aanbod
aan de lokale bevolking met als doel deze individueel en collectief te versterken op
verschillende domeinen. Het aanbod bestaat uit een combinatie van informatie, activiteiten en
diensten. Er wordt ondersteunend en preventief gewerkt met als hoofddoelstelling personen
met een beginnende zorgbehoevendheid, ouderen en andere (kwetsbare) groepen zo lang
mogelijk menswaardig thuis te laten wonen. Daarvoor rekent het dienstencentrum op
vrijwilligers, neemt het nodige personeel in dienst en creëert samenwerkingsverbanden. Een
belangrijke uitdaging is de eenzaamheid doorbreken”.
In deze visie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds doelen (zoals
doorbreken van eenzaamheid) en anderzijds instrumenten (zoals het inzetten van
vrijwilligerswerk). Dit onderscheid is essentieel, zo zou het restaurant De Pelikaan er
helemaal anders uitzien indien vrijwilligerswerk een doel op zich zou zijn, eerder dan een
instrument om andere doelen te bereiken. Dit soort vragen moeten gesteld worden door elk
startend dorpsrestaurant.
Centaal staan activiteiten gericht op “ontmoeting, ontspanning en zinvolle tijdsbesteding, en
die tot doel hebben het sociale netwerk te versterken”. De Vesting beschikt over het restaurant
De Pelikaan en een ontmoetingsruimte, die iedere dag open is van 11u30 tot 18u (op zaterdag
en zondag van 14u tot 18u). Het is dezelfde ruimte als het restaurant dat open is op elke
werkdag van 11u30 tot 13u30. “In deze ontmoetingsruimte kunnen de bezoekers kaarten,
gezelschapsspelen ontlenen of een praatje slaan. Er liggen dagelijks 2 kranten, verschillende
week- en maandbladen en een aanbod aan leesboeken”. In de lange lijst van 298 recreatieve
activiteiten van 2012 vinden we ondermeer een barbecue, bierfeestennamiddag, kerstdiner,
mosselenfeest, en een etentje voor alleenstaanden. Er zijn ook meerdere vormingsactiviteiten
zoals kookdemonstratie, info over voedingssupplementen en de workshop ‘lekker, gezond en
betaalbaar koken’. Om de dienstverlening van de Vesting gericht bekend te maken bij het
doelpubliek worden maandelijks de nieuwe 63-jarigen van Oudenaarde uitgenodigd met een
brief, een activiteitenkalender, een menu én twee vrijkaarten voor een lunch in het restaurant
De Pelikaan.

Een derde inspiratiebron vinden we bij de missie van de coöperatieve sociale kruidenier
Leuven (Vandevoort, 2013). Leren Ondernemen vzw, een vereniging waar armen het woord
nemen, trekt het project dat voor de Regio Leuven een coöperatief model ontwikkelt voor een
netwerk van sociale kruideniers.
Hier werd voorafgaand aan het ontwikkelen van een organisatiemodel door de partners samen
de visie vastgelegd. De visie vormde de grondslag voor het organisatiemodel, en omvatte
verschillende elementen: “hoe kijken we aan tegen armoede, waarom is een sociale kruidenier
een antwoord op noodhulp, wat is een goede en rechtvaardige armoedebestrijding, waarom is
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participatie belangrijk en hoe moet dat worden vertaald, wat betekent duurzaamheid voor
ons…” (Vandevoort, 2013, p. 35). Andere vragen waren: “Wil je werken aan een goede
organisatie van noodhulp of moet het gaan om een breder en meer structureel initiatief? Wil je
gratis hulp verstrekken of net niet? Hoe belangrijk is de ontmoetingsfunctie? Wat is de
doelstelling van die ontmoeting? Gaat het over het doorbreken van het sociale isolement van
mensen in armoede, of wil je anderen laten kennismaken met de leefwereld van mensen in
armoede? Of beide? Hoe organiseer je de participatie van mensen in armoede? Wil je werken
met vrijwilligers? Wil je werken aan (sociale) tewerkstelling? Op welke termijn wil je
werken?” (Vandevoort, 2013, p. 41).
Deze grondige oefening resulteerde in de volgende visietekst: “De sociale kruidenier is een
winkel die een kwaliteitsvol alternatief biedt voor noodhulp. Door haar aanwezigheid creëert
zij eveneens een ontmoetingsplek waar mensen in armoede actief en uitnodigend als
volwaardige partners betrokken worden in het kader van armoedebestrijding. Deze
armoedebestrijding gebeurt zowel op individueel vlak, als op collectief vlak. Hierbij gaat ook
aandacht naar het beïnvloeden van het beleid”. Het organisatiemodel moet voldoen aan een
aantal voorwaarden om aan deze visie tegemoet te komen. Allereerst zijn mensen in armoede
hier de centrale stakeholders. De coöperatie is daarmee minstens gedeeltelijk in handen van
mensen in armoede. Het gaat om een partnerschap “tussen mensen in armoede en andere
maatschappelijke spelers, zowel publiek als privé met het oog op duurzame
armoedebestrijding door middel van sociale economie” (Vandevoort, 2013, p. 41). Ook hier
weer een duidelijk onderscheid tussen doelen en instrumenten, wat de kans op verwarring
tussen de verschillende betrokkenen aanzienlijk vermindert.
Bij overleg over missie en visie van het dorpsrestaurant verwijzen we als inspiratiebron ook
expliciet naar de visie van ICA (1995) op coöperatief ondernemen. Coöperaties zijn “jointly
owned and democratically controlled organizations, designed to meet the socio-economic
needs of their members” (ICA, 1995). De drievoudige relatie van de coöperatie tot haar
vennoten staat centraal in deze visie. De focus van de coöperatie is het verstrekken van
voordelen aan haar vennoten. De coöperatie is eigendom van haar gebruikers, die haar ook
controleren.
Jacobs & Gijselinckx (2011, p. 2) vinden coöperaties, waar economische en maatschappelijke
winst elkaar ontmoeten, sociologisch interessant “omdat de oprichting ervan in feite een
collectieve actie is, gebaseerd op een collectief geformuleerde vaststelling van een probleem.
(…) In een coöperatie primeert het belang van mens en arbeid op dat van het kapitaal. De
democratische participatie en controle garanderen in principe dat de coöperatie als
economische vennotenorganisatie focust op de vragen en eisen van haar vennoten”. Meer over
de coöperatieve principes vindt u verderop bij punt 5 ‘Evaluatie van de coöperatieve
principes’.
De illustraties hierboven tonen dat een expliciete visie-oefening geen overbodige luxe is.
De diversiteit aan verwachtingen van de betrokken actoren zorgt voor een uiteenlopend
aantal (prioritaire) invalshoeken: van gezonde voeding, over armoedebestrijding, tot
bestrijding van eenzaamheid bij senioren enzovoorts. Dit geeft telkens een andere
specifieke invulling aan het samen te creëren dorpsrestaurant. Dit impliciet laten en niet
op voorhand bespreken is een gegarandeerd recept voor mislukking.
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3.2 Activiteiten van de coöperatie
Het ontwikkelen van een coöperatie begint niet bij het bepalen welke activiteiten de
coöperatie zal uitvoeren. Deze activiteiten worden als het ware afgeleid vanuit de visie en de
doelen. Afhankelijk van het prioritaire doel (of de combinatie van doelen) kan een
dorpsrestaurant een andere vorm krijgen, en andere activiteiten ontwikkelen.
Bij de vertaling van visie naar concrete activiteiten, is het belangrijk de drievoudige relatie
tussen vennoot en coöperatie in het achterhoofd te houden (zoals eerder toegelicht in de
inleiding). We hernemen hier even kort het eerste aspect met betrekking tot het ‘userbenefit’-principe: De beslissing om een coöperatie op te richten moet voortkomen uit de
gemeenschappelijke nood of probleem van een groep individuen of organisaties; in
combinatie met het engagement om samen te werken aan een oplossing daarvoor.
Coöperaties zijn gericht op dienstverlening, en hebben als doel het verstrekken van voordelen
aan haar vennoten. Dit is dus iets anders dan louter financiële winst. Een coöperatief
dorpsrestaurant vertrekt dus niet vanuit het principe van ‘winstmaximalisatie’, maar wel
vanuit een breed gedragen visie en gezamenlijk gedefinieerde noden en behoeften in en van
het dorp.
Centraal in een dorpsrestaurant staat altijd het samen eten van warme maaltijden.
- Indien het doel is te werken tegen vereenzaming van senioren, dan zal er waarschijnlijk ’s
middags samen gegeten worden. Indien het doel is om alleenstaande (werkende) ouders uit
hun isolement te halen, dan wordt er beter gekozen voor openingsuren ’s avonds. Je
openingsuren bepalen mee wie er over de vloer komt.
- Indien een prioritair doel is om (sociale) tewerkstelling te creëren, dan zal er in het
restaurant echt gekookt worden. Indien de klemtoon ligt op armoedebestrijding, is het
eigenlijk niet nodig om zelf in het restaurant te koken. Dan kan er bijvoorbeeld ook gebruik
gemaakt worden van een (sociale) traiteur, zodat de maaltijden alleen maar opgediend moeten
worden.
- Ligt de nadruk op de promotie van gezonde lokale voeding (bijvoorbeeld vanuit een
betrokkenheid van de lokale landelijke gilden), dan krijgt het restaurant een heel andere
invulling dan wanneer de nadruk ligt op goedkope voeding (bijvoorbeeld vanuit een
betrokkenheid van de lokale voedselbank).
- Indien sociale cohesie een expliciet doel is, dan zal het restaurant zich niet alleen richten tot
kwetsbare groepen, maar tot iedereen. Dan is het aangeraden om te werken met
gedifferentieerde en marktconforme tarieven – om deloyale concurrentie met andere lokale
horeca te vermijden.
De initiatiefnemers die aan het stuur van de coöperatie zitten, spelen een belangrijke rol in het
vertalen van de visie naar concrete activiteiten en klemtonen. Deze concrete invulling kan
verschillen naargelang wie er aan het stuur zit. Zitten de dorpsbewoners aan het stuur, dan ligt
de klemtoon misschien vooral op het stimuleren van een sociale mix en sociale cohesie door
het uitnodigen van alle dorpsbewoners tot het opnemen van een vrijwillig engagement? Met
lokale organisaties gericht op armoedebestrijding aan het stuur, is de uitdaging om te
garanderen dat (een stuk van) de coöperatie in handen is van kwetsbare mensen. Die klemtoon
kan weer anders liggen wanneer het bestaande socio-culturele middenveld aan het stuur staat.
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Een dorpsrestaurant is een instrument dat diverse doelen kan dienen. Zo kan er afhankelijk
van de prioriteiten van de personen of organisaties die ‘aan het stuur zitten’ van het
dorprestaurant telkens maatwerk geleverd worden. Elk lokaal dorpsrestaurant kan zo een
eigen vorm aannemen, afgestemd op de lokale behoeften en prioriteiten.
Bovendien zien we dat dorpsrestaurants vaak gekoppeld worden aan andere werkvormen.
Soms is het ingebed in een lokaal dienstencentrum of aan een zorgnetwerk. Soms is het
gekoppeld aan een sociale kruidenier, aan een buurthuis of aan een sociaal huis. Het kan
ingebed worden in een andere werkvorm of als volwaardig instrument ernaast staan. Soms
zien we een dorpsrestaurant ontstaan als een spin-off van bijvoorbeeld een zorgnetwerk. Soms
is het juist omgekeerd & ontstaan er vanuit een dorpsrestaurant allerlei diverse spin-offs zoals
een dienstenpunt.
Dorpsrestaurants zijn dus een zeer flexibel en veelzijdig instrument, dat niet te vatten is
in één scenario. Hierin ligt juist de aantrekkingskracht van dit instrument: ‘Geen
eenheidsworst, maar maatwerk’. Om in deze blauwdruk echter niet in vage adviezen te
verzeilen, en toch een zekere mate van concreetheid te bekomen, werken we vanaf hier
met twee concrete doch fictieve cases. Beide cases bevinden zich in het – ook fictieve –
dorp Thopegem. Uiteraard zijn deze cases geïnspireerd op de realiteit van de vele
tientallen dorpsrestaurants en sociale restaurants, die Vlaanderen rijk is. We kozen voor
twee uiteenlopende voorbeelden, die kunnen inspiratie bieden voor nog veel meer
uiteenlopende initiatieven. Beide initiatieven worden in de loop van deze blauwdruk stap
voor stap verder in detail uitgewerkt.

-

Het restaurant ‘Klein maar fijn’ is een spin-off van een bestaand zorgnetwerk.
Initiatiefnemers zijn hier het zorgnetwerk, het OCMW en het lokale woonzorgcentrum.
Dit restaurant is twee avonden per week open, voor een klein aantal couverts (30).
Het restaurant is gelegen in de afgelegen wijk van Thopegem met slechts 1.200 bewoners.
Er is geen (of weinig) betaald personeel. Het restaurant draait bijna volledig op
vrijwilligers.
De keuken en de zaal zijn beschikbaar bij het woonzorgcentrum, dus er is slechts een
beperkte opstartkost.
Er wordt een Sociaal Oogmerk aangenomen.
In de statuten wordt ervoor gekozen om geen dividend uit te keren (dividend = 0%), dit
om vrijwilligerswerk mogelijk te maken.
Er wordt een erkenning voor de NRC (Nationale Raad van Coöperatie) aangevraagd.
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-

-

Dit restaurant ‘Samen aan tafel’ is zes dagen per week ‘s middags en ’s avonds open.
Het ligt midden in Thopegem, een dorp met meer dan 11.000 inwoners.
Initiatiefnemers zijn hier het lokale strijkatelier (sociale economie), een lokale traiteur en
de vzw ‘Gezond en fit voor iedereen’.
Deze reeds bestaande vzw heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking, die ook kunnen
meedraaien in het restaurant (bediening, onthaal, opkuis…). Deze vzw werkt (onder meer)
spin-off projecten uit zoals een composteerproject, sensibilisatie rond zelf gezond en
goedkoop koken...
Het kernteam van het restaurant is een ploeg van betaalde werknemers in sociale
tewerkstelling.
De investeringskost is groot, aangezien er keukeninfrastructuur voorzien moet worden.
In deze coöperatie is er wel een (beperkt) dividend mogelijk, terwijl ook deze coöperatie
een sociaal oogmerk aanneemt.
Er wordt een erkenning voor de NRC - Nationale Raad van Coöperatie - aangevraagd.
Sociaal tarief (of korting) kan alleen voor vennoten. Eigenlijk is het doel dat alle eters
vennoot zijn.

Veel van de termen hierboven zijn nu misschien nog onbekend (Sociaal Oogmerk,
dividend, NRC…). Deze terminologie wordt doorheen deze blauwdruk verhelderd
wanneer beide cases concreet worden uitgewerkt.
Een derde scenario, dat we voor de volledigheid vermelden, maar niet in detail uitwerken,
richt zich op het regionale mesoniveau of zelfs macroniveau. Het is immers mogelijk om
voor meerdere lokale (al dan niet coöperatieve) dorpsrestaurants een regionale bovenbouw te
creëren. Hier kan een coöperatie bijvoorbeeld schaalvoordelen opleveren. Zulk een
bovenbouw kan ook een rol spelen bij gemeenschappelijke expertiseopbouw, communicatie,
lobbywerk, of ook bij het organiseren van vorming, training en opleiding voor de
vrijwilligers.
Inspiratie hierrond kan op minstens de volgende drie plaatsen gevonden worden:
- Bij de coöperatieve Sociale Kruidenier in Leuven (zie eerder in deze blauwdruk).
- De stad Gent ontwikkelt momenteel een blauwdruk voor een aankoopcentrale voor de
sociale restaurants, om de foodcost te drukken.
- Dat een provinciale bovenbouw loont – ook indien het in een andere vorm is dan een
coöperatie – kunnen we zien in Limburg, waar er in oktober 2013 reeds 76
dorpsrestaurants geteld kunnen worden. Een vijftigtal dorpsrestaurants komen onder
begeleiding van RIMO Limburg drie à vier keer per jaar samen voor intervisie. Ze
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wisselen ervaringen uit over evoluties, gemeenschappelijke kenmerken, problemen, over
hun aanpak… Gemeenschappelijke uitdagingen zijn: het bereiken van de meest
kwetsbaren, de omgang met vrijwilligers, de opvang van nieuwkomers... Ook
voedselveiligheid staat op de agenda: “Wat zijn de regels daarrond en hoe gaan we ermee
om?”. Samen organiseren ze onder meer de ‘Week van Verbondenheid’.

Een inspirerend idee vanuit RIMO Limburg is deze ‘Week van de Verbondenheid’. De
dorpsrestaurants merken dat veel van hun klanten kampen met eenzaamheid, en dat ze veel
alleenstaanden en alleenwonenden bereiken. Eén van de acties is ‘de langste eettafel’ waar
binnen één week veel mensen samen aan tafel komen. Verleden jaar waren dat bijna 6.000
personen, dit jaar streven ze naar 8.500 personen of 10% van de Limburgse bevolking. Ze
behaalden nog meer, namelijk 9.218 personen. Tijdens die week worden ook nieuwe mensen
bereikt. Ook zij die niet met eenzaamheid te kampen hebben, worden aangesproken door
‘verbondenheid’ (interview RIMO Limburg). Op de folders lezen we dat deze week mensen
wil aansporen om deel te nemen aan activiteiten die de onderlinge samenhang tussen mensen
versterken. Het is een “vraag om de deur open te zetten voor mensen die alleen zijn, het niet
meer gewoon zijn om anderen om zich heen te hebben, die aansluiting zoeken”. Het is een
“oproep aan verenigingen en diensten om in de organisatie laagdrempelig te werken en het te
stimuleren dat alle mensen er gemakkelijker de stap heen kunnen zetten”.
Mensen worden ook gestimuleerd om elkaar te ontmoeten en uit te nodigen door
‘handreikkaartjes’ met voorgedrukte tekst die ze kunnen personaliseren; onder het motto
“Gebruik de week van de verbondenheid om mensen (terug) in het oog te krijgen”. Dit alles
wordt georganiseerd en ondersteund door RIMO Limburg.
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3.3 Geografische afbakening
In principe kan ieder dorp zijn eigen dorpsrestaurant oprichten. Sterker nog: in één dorp kan
er in ieder gehucht of wijk een apart dorpsrestaurant opgezet worden. Gezien de sterke lokale
verankering kan er telkens ingespeeld worden op de specifieke noden en verwachtingen
binnen elke wijk of dorp. In iedere context zijn er immers specifieke groepen die dringend(er)
nood hebben aan hulp, bescherming of diensten.

3.4 Vennoten van de coöperatie
Hieronder vindt u terug wie er allemaal stakeholders kunnen zijn bij dit coöperatieve
dorpsrestaurant. Opgepast: Niet elke stakeholder wordt vennoot! Dit lijstje moet lokaal
telkens nog aangevuld worden door een eigen stakeholdersanalyse. Ieder dorp heeft
immers zijn specificiteit. Een stakeholdersanalyse kan niet zomaar overgenomen worden
uit een andere context.
-

-

De (kwetsbare) dorpsbewoners, dus de klanten;
(Sociaal) tewerkgestelden in het dorpsrestaurant;
Vrijwilligers in het dorpsrestaurant;
OCMW & gemeente, lokaal dienstencentrum, sociaal huis…;
Lokale armoedebestrijders en welzijnsactoren zoals vereniging waar armen het woord
nemen, samenlevingsopbouw, welzijnsschakel, CAW…;
Lokale voedselbedelers met een sociaal oogmerk, zoals sociale kruidenier, voedselbank,
St-Vincentius-vereniging, Rode Kruis voedselbedeling…;
Bestaand verenigingsleven en socio-cultureel vormingswerk, zoals OKRA, KVLV,
Landelijke Gilden, KWB, Femma, verenigingen voor parochiale werken, jeugdbeweging,
VELT, NEOS…;
Lokale dienst- en hulpverleners zoals Ziekenzorg, Familiehulp, buitenschoolse
kinderopvang…;
Bestaande sociale economie zoals een strijkatelier, kringloopcentrum, sociale traiteur,
sociale horecaopleiding…;
Organisaties met horeca-infrastructuur of lokalen, zoals een lokale school, instelling voor
bijzondere jeugdzorg, woonzorgcentrum, geestelijke gezondheidszorg, medische sector…;
Lokale horeca zoals traiteur, pizzeria, brasserie, frituur, restaurant…;
Lokale boeren en voedselproducenten;
Lokale kleinhandel zoals bakker, slager, krantenwinkel, bloemist…;
Financiers en fondsen met vergelijkbare doelen en visie als die van het dorpsrestaurant;
And last but certainly not least: Zoek in je stakeholdersanalyse altijd ook naar andere
coöperatieve ondernemingen in de buurt of regio!

Verderop worden doorheen een stakeholderanalyse de belangen van elke stakeholder bij het
dorprestaurant verkend. Centraal staat de vraag: ‘What’s in it for me?’ Wie van de
bovenstaande stakeholders worden uitgenodigd om vennoot te worden, is onder meer
afhankelijk van de doelstellingen van de initiatiefnemers van de coöperatie. Het is nodig om
eerst van iedere stakeholder de belangen in kaart te brengen. Hierover meer bij 4.2
‘Stakeholdersanalyse’.
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3.5 Waarom kiezen voor een coöperatie
Tijdens de Coop Workshop werd ons op het hart gedrukt dat coöperatief ondernemen enkel
zinvol is voor zover je daarmee iets kunt bereiken, dat je niet alleen kan bereiken. In een
coöperatie staat de doelmaximalisatie centraal! Dit gaat voor op de winstmaximalisatie.
Wat heeft een coöperatief dorpsrestaurant te bieden aan haar vennoten?
- Verhoging levenskwaliteit & sociale cohesie in het dorp via:
o Gezonde en betaalbare maaltijden
o Vergaderruimte voor lokaal verenigingsleven
o Ontmoeting en sociale mix
o Armoedebestrijding via laagdrempelige, bereikbare en betaalbare voorziening
o (Sociale) tewerkstelling & vrijwilligerswerk
- Waarden en normen in actie: solidariteit, sociale cohesie…
- Participatie en inspraak  ‘erbij horen in het dorp’
- Sensibilisatie, info, vorming over coöperatief ondernemen, gezonde/lokale voeding,
lokale diensten/voorzieningen, armoedebestrijding…
In deze context is het onderscheid relevant tussen een enerzijds een ‘choice’-model en
anderzijds een ‘voice’-model:
-

Het ‘choice’-model gaat ervan uit dat gebruikers geen gebruik maken van nietbevredigende diensten, en dan kiezen voor een andere dienstverlener. De gebruiker wordt
zo gezien als een ‘user & chooser’. Dit model blijkt niet te werken wanneer het gaat om
minder kapitaalkrachtige klanten, zeker indien ze mobiliteitsproblemen ondervinden. Zij
kunnen immers niet zomaar kiezen welke diensten ze gebruiken, of van dienstverlener
veranderen. Soms worden ze zelfs geconfronteerd met het volledig ontbreken van
dienstverleners. Het ‘choice’-model werkt ook niet bij diensten die zich richten op kleine
niches die door de markt over het hoofd worden gezien: onvervulde sociale noden, te
uitgestrekt gebied, wachtlijsten… Dit geldt ook in (kleine) dorpskernen die
geconfronteerd worden met terugtredende (commerciële en publieke) diensten en
voorzieningen – waaronder ook horeca.

-

In het ‘voice’-model worden gebruikers daarentegen gezien als ‘makers & shapers’ die
feedback geven op de dienstverlening en de wijze waarop diensten worden geleverd. Dit
model is beter geschikt voor minder kapitaalkrachtige gebruikers, die er meer baat bij
hebben om zich als co-producent kunnen uit te spreken over de kwaliteit van de
dienstverlening (Clarke & Newman, 1997; Cornwall & Gaventa, 2011; Carr, 2007;
Mathijssen, 2008). Coöperaties sluiten beter aan bij het ‘voice’-model waarbij vennoten
gezien worden als ‘makers & shapers’.

Ook Birchall (2003) benadrukt het coöperatieve voordeel in armoedebestrijding via zelfhulp.
De geschiedenis van coöperaties toont hun mogelijkheid om het inkomen van hun kwetsbare
vennoten te verhogen, om de risico’s die ze lopen te verlagen, en om erkend te worden als
volwaardige burgers. Dit is wel gekoppeld aan de voorwaarde dat de waarden en principes
(gelijkwaardigheid, democratie, solidariteit…) gerespecteerd worden. Soms wordt dit
potentieel tot armoedebestrijding echter niet gerealiseerd omdat de vennoten de noden van
andere potentiële vennoten uit het oog verliezen, of omdat armoedebestrijders de coöperatie
kunnen beschouwen als louter een instrument, eerder dan als een autonome organisatie.
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Andere mogelijke motivaties om voor een coöperatie te kiezen, zijn onder meer:
-

Het heft in eigen handen nemen blijkt te werken, in het bijzonder in een
plattelandscontext: “Cooperatives have a potential role in revitalising rural communities
through local ownership. The cooperative approach seems well suited to the successful
long term community development process” (Co-operative Federation of Victoria, 2001,
p. 3-5). Ook Borgaza, Ferri & Sabatini (2012, p. 4) stellen dat onderzoek nodig is om te
begrijpen “how entrepreneurial and organizational diversity can help the economy and
society to cope with market failures”. Marktfalen kunnen we hier begrijpen als
terugtredende diensten en voorzieningen, waardoor kleine plattelandsgemeenten in de kou
blijven staan en dorpsbewoners letterlijk afgesneden zijn van noodzakelijke aspecten in
hun dagelijkse leven. Meer diverse ondernemingsvormen met ruimte voor coöperatief
ondernemen, kunnen de economie duurzamer maken: “Entrepreneurial pluralism entails
the pursuit of goals that are different from profit maximization, and in doing so it enables
people to engage in the production of goods and services that would not be produced
otherwise – despite the fact that they meet peoples’ needs and increase social welfare”.

-

De motivatie ‘lokale verankering’ is essentieel bij dorpsrestaurants. Het onderzoek van
Mathijssen (2012) toont aan dat lokale verankering essentieel is bij armoedebestrijding op
het platteland. Participatief werken met dorpsbewoners loont. Dorpsbewoners kunnen en
willen meedenken en verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelen van hun
leefomgeving. Het is nodig om de (kwetsbare) doelgroep of de beoogde vennoten te
betrekken van bij de probleemdefinitie tot en met de uitvoering van de oplossingen.
Hierbij is aandacht nodig voor spontane bottom-up initiatieven. Samenwerken, afstemmen
en netwerken staan centraal. ‘Breek muren af, of kijk toch minstens over het muurtje
heen’. Overleg en intervisie zijn onontbeerlijk: zowel binnen de eigen coöperatie als met
meerdere organisaties. Dit kan met organisaties uit dezelfde regio (maar met verschillende
aanpak) of met organisaties met dezelfde aanpak (maar uit verschillende regio’s). Hier
liggen telkens belangrijke leerkansen.
Dit is nauw gelinkt aan het ICA-principe ‘Concern for the community’. Een coöperatief
dorpsrestaurant werkt aan de duurzame ontwikkeling van het dorp waarin het verankerd
is. Een coöperatie start vanuit de noden en vragen van haar vennoten (in dit geval
dorpsbewoners). Een dorpsrestaurant kan niet delocaliseren of overgenomen worden
vanuit winstbejag. Een coöperatie helpt mee met het uitbouwen van lokale infrastructuur,
en verhoogt zo de leefbaarheid van het dorp, wat uiteindelijk ten goede komt aan alle
dorpsbewoners.

-

-

Door bepaalde activiteiten samen aan te pakken kun je in coöperatief verband
schaalvoordelen behalen: bijvoorbeeld kortingen, kostenreductie, samen inhuren
professionals… Aangezien een dorpsrestaurant een kleinschalig initiatief is, verankerd in
een (kleine) dorpsgemeenschap of zelfs gehucht/wijk, is het niet evident om hier te
denken in termen van schaalvoordelen. Schaalvoordelen kunnen wel nagestreefd worden
door samenwerking met andere lokale actoren, of door samenwerking tussen meerdere
dorpsrestaurants. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het samen organiseren
van opleiding voor de vrijwilligers, of samen hun boekhouding uitbesteden, samen
ingrediënten aankopen…
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Waarom kiezen voor een coöperatie… en dus niet voor een vzw?
Aangezien de meeste bestaande dorpsrestaurants (en sociale restaurants) bestaan onder
de vleugels van een OCMW of in de vorm van een vzw, moeten we hier twee vragen
stellen: Waarom kiezen voor een coöperatie… en dus niet voor een vzw? Waarom kiezen
voor een coöperatie… en dus niet onder de vleugels van het lokale beleid? Eerst kijken
we naar de vzw-vorm.
Voor sociale doelen lijkt de vzw dé organisatievorm bij uitstek, die is echter niet geschikt
wanneer:
- het voornamelijk gaat om handelsactiviteiten;
- er direct of indirect voordeel wordt nagestreefd door de vennoten;
- er grote nood is aan kapitaal (investeringen);
- er vermogen wordt opgebouwd ten voordele van de vennoten.
Zoals Jacobs (2011, p. 32) beschrijft, wordt vandaag meer gegrepen naar de constructie van
een coöperatie omdat de vzw-reglementering geconfronteerd wordt met haar grenzen,
namelijk “de beperkte mogelijkheid om handelsactiviteiten te ondernemen, de
rechtsonzekerheid die gepaard gaat met de discussie over de grenzen van de ‘bijkomstige’
commerciële activiteiten voor vzw’s, de moeilijkheden om kredieten te verkrijgen, de
problematiek rond registratie en erkenning voor de uitvoering van overheidsopdrachten, de
uitdaging om werknemers in de besluitvorming te betrekken enzovoorts”.
Een dorpsrestaurant in de vorm van een vzw heeft dus een aantal risico’s. Zo mag een vzw
strikt genomen enkel bijkomstige nijverheids- of handelsactiviteiten uitoefenen. Dat betreft
onder meer elke aankoop van voedingsmiddelen en koopwaren om die, al dan niet na
bewerking of verwerking, weer te verkopen. Er moet een kwantitatieve ondergeschiktheid zijn
van de economische activiteit ten opzichte van de niet-economische activiteit. Er moet tussen
de economische en niet-economische activiteit een (on)rechtstreekse band zijn. De
opbrengsten van de economische activiteit moeten dienen voor het verwezenlijken van de
niet-economische activiteit of doelstelling. Bij het niet naleven van dit alles bestaan er risico’s
voor de vzw. Die kan beschuldigd worden van ‘onwettige mededinging’, indien de vzw de
beroepsbelangen van één of meerdere concurrenten schaadt of kan schaden. Concurrenten
kunnen de staking vragen van een ‘oneerlijke handelspraktijk’. Een mogelijke sanctie is dat
de vzw alsnog aan de vennootschapsbelasting onderworpen wordt, als blijkt dat ze haar vzwvorm misbruikt door handelsactiviteiten uit te voeren.
De vergelijking tussen een vzw en een vennootschap wordt samengevat in het volgende
schema (CoopWorkshop, 4 juni 2013):
Vzw
Mag enkel bijkomstig handelsactiviteiten stellen
Mag geen direct of indirect voordeel nastreven
voor haar vennoten
Werkt niet met de inbreng van kapitaal
Kan geen vermogen opbouwen ten voordele van
haar vennoten

Vennootschap
Kan handelsactiviteiten stellen
Kan een voordeel nastreven voor haar
vennoten
De vennoten brengen kapitaal in
Kan een vermogen opbouwen ten
voordele van haar vennoten

Een coöperatie kan in tegenstelling tot een vzw zowel een handelsdoel als een burgerlijk (of
sociaal) doel hebben (ESF expert sessie, 14 maart 2013). Een coöperatie verschilt ook van een
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vzw omdat vennoten kunnen uittreden en hun initiële investering recuperen. Volgens Jacobs
& Van Opstal (2013) kan dit mensen sneller overtuigen om kapitaal in te brengen, eerder dan
een gift te doen aan een vzw.
Het inzetten van vrijwilligers, het hart van elk dorpsrestaurant, is echter een juridisch
probleem voor een coöperatie. Dorpsrestaurants draaien echter dankzij de inzet van
vrijwilligers. In de Vrijwilligerswet van 2005 blijkt duidelijk dat deze wet rond het inzetten
van vrijwilligers alleen van toepassing is op feitelijke verenigingen of private of publieke
rechtspersonen zonder winstoogmerk. Een vzw kan en mag vrijwilligers inzetten; in het geval
van een coöperatie (zelfs bij een CVBA-SO, dus met sociaal oogmerk) blijkt dit echter
problematisch (Donneaux, 2013). Vrijwilligerswerk is niet evident in een vennootschap met
sociaal oogmerk, zoals in een coöperatief dorpsrestaurant, zelfs indien het dividend statutair
vastligt als 0%. Er moet allereerst uitdrukkelijk in de statuten opgenomen worden dat de
vennoten geen (on)rechtstreeks vermogensvoordeel verkrijgen. Er mag door het
dorpsrestaurant wel winst gemaakt worden, maar dat mag niet uitgekeerd worden aan de
vennoten.
Is het dan aangewezen om als coöperatie nauw samen te werken met een vzw en hier dan ook
de vrijwilligers onder te brengen? De combinatie van vzw en CVBA lijkt hier mogelijkheden
te bieden. Zo wordt de zuivere handelspraktijk (die zich in de CVBA bevindt) gescheiden
van de vzw met de vrijwilligerswerking. Hier zien we dus een integraal model van twee
evenwaardige organisatievormen met een optimale wisselwerking tussen beide.
Volgens Donneaux (2013) kan de vzw op meerdere manieren participeren in de CVBA:
- de vzw kan de CVBA mee oprichten;
- de vzw kan toetreden als vennoot in de CVBA;
- de vzw kan een mandaat bekleden binnen de RvB, al dan niet als externe bestuurder;
- de CVBA kan inkomsten verschaffen aan de vzw.
Beide cases in deze blauwdruk gaan uit van een samenwerking rondom het inbedden
van het vrijwilligerswerk. In de case ‘Klein maar fijn’ zit de vrijwilligerswerking
ingebed bij het zorgnetwerk, één van de initiatiefnemers. In de case ‘Samen aan tafel’ zit
de vrijwilligerswerking ingebed bij een bestaande vzw ‘Fit en Gezond’. Het
samenwerken met de CVBA ‘Samen aan tafel’ past in binnen de realisatie van de doelen
van de vzw.
Om onder toepassing te kunnen vallen van de vrijwilligerswet, is het dus aangeraden om een
dividend van nul % statutair vast te leggen. Wordt het zo echter niet heel moeilijk om
vennoten te vinden die financieel willen investeren in de coöperatie? Wordt hiermee de
aantrekkelijkheid voor dorpsbewoners om een aandeel te kopen de grond ingeboord?Het gaat
hier immers om ‘risicokapitaal’. Een coöperatie kan – zoals alle ondernemingen – failliet
gaan. Is het haalbaar mensen te vragen om een investering die ze misschien kunnen verliezen,
én waarvan ze zeker geen enkele financiële winst ontvangen? Nul % dividend is nog een stuk
minder dan het ‘beperkte vermogensvoordeel’ toegestaan in een ‘vennootschap met sociaal
oogmerk’. Daar worden momenteel de dividenden door de wetgever beperkt tot maximum
6%. De opgebouwde reserves mogen niet aan de vennoten worden uitgekeerd. Zelfs een
liquidatiesaldo wordt niet uitgekeerd, maar krijgt een bestemming zo nauw mogelijk
aansluitend bij het sociaal oogmerk.
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Waarom kiezen voor een coöperatie… en dus niet onder de vleugels van het
lokale beleid?
Laagdrempelige dorpsrestaurants hebben hun merite bewezen door moeilijk bereikbare
dorpsbewoners in contact te brengen met de voorzieningen van het OCMW en de gemeente
(informatiefunctie). Dat maakt het aantrekkelijk voor gemeentes en OCMW’s om het
oprichten van een dorpsrestaurant te overwegen. Ook de mogelijkheid om zinvolle lokale
(sociale) tewerkstelling en vrijwilligerswerk te creëren, is een begeerde output.
Kiest een gemeente of OCMW er dan best voor om dat op eigen houtje te doen (als regisseur),
of kan er ook gekozen worden om samen met anderen een coöperatie op te richten (waarbij
het OCMW de touwtjes minstens gedeeltelijk uit handen geeft)? Lokale beleidsmakers zijn in
beide formules sowieso onmisbare partners en/of initiatiefnemers in alle dorpsrestaurants die
ons bekend zijn, of het nu gaat om de gemeente zelf of om het OCMW. Ze ondersteunen de
oprichting en de bestendiging op financiële wijze, stellen bestaande infrastructuur ter
beschikking, wijzen kwetsbare dorpsbewoners door, hebben een regierol in het erkennen van
Art. 60 medewerkers…
Tijdens een workshop in het Coop Labo van 31/10/2013 stelden we de volgende vragen:
- Wat zijn voor- en nadelen van een dorpsrestaurant onder de vleugels van een
OCMW, dus met het OCMW in een regisseursrol?
- Wat zijn de voor- en nadelen van een dorpsrestaurant op eigen benen als coöperatie,
met het OCMW als één van de vennoten?
Uit het Coop Labo en uit onze interviews met bestaande dorpsrestaurants en sociale
restaurants, bleken de veelvuldige voordelen van een inbedding bij het lokale bestuur:
Een lokaal OCMW kan zelf een dorpsrestaurant opzetten als een vorm van proactief
handelen of als een vorm van outreachend werken. Dat kan ook zonder een coöperatie op te
richten en andere vennoten te zoeken (Coop Labo, 31/10/2013).
In het dorpsrestaurant ZOHRA in Avelgem is de personeelstijd vanuit het OCMW
gesubsidieerd. Het dorpsrestaurant kan immers niet enkel draaien op vrijwilligers, maar heeft
ook professionele ondersteuning nodig om zijn doelen te halen. Ook voor andere (kleine)
werkingskosten is het OCMW flexibel om tussen te komen. Het dorpsrestaurant is een
gezamenlijk initiatief van het Sociaal Huis in Avelgem en Samenlevingsopbouw WestVlaanderen. Zij werkten al samen in het zorgnetwerk ZOHRA. Met het dorpsrestaurant is hun
samenwerking uitgebreid en versterkt. De medewerker van het Sociaal Huis deelt haar
kantoor met de opbouwwerker van Samenlevingsopbouw. Op deze manier is het
dorpsrestaurant meteen structureel ingebed, wat belangrijk is voor continuering én voor de
signaalfunctie. Er wordt ook informatie gegeven via de formule ‘bubbels en babbels’.
‘Bubbels en babbels’ is een aperitief- en informatiemoment waarop een dienst maximum een
kwartier komt spreken. Er wordt gekozen voor thema’s voor een ouder, maar ruim publiek,
bijvoorbeeld over medische schoenen of de verwarmingstoelage. Deze thema’s zijn minder
bedreigend dan bijvoorbeeld budgetbegeleiding. Mensen krijgen de belangrijkste info terwijl
ze een klein hapje eten en iets drinken. Dit ‘loket op verplaatsing’, waar mensen terecht
kunnen met hun vragen, werkt in Avelgem veel beter dan foldertjes: “De mensen die komen
naar het dorpsrestaurant weten dat wij van het Sociaal Huis zijn en we zeggen er ook altijd
bij: als je vragen hebt, om warme maaltijden thuis te krijgen of vragen rond de
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mazouttoelage of formulieren die ze niet kunnen invullen, stel die dan aan ons en wij kijken
wel bij welke dienst ze moeten lang gaan. Op die manier moeten ze niet direct de
verplaatsing doen naar het Sociaal Huis”.
Zo ook bij het interview bij RIMO Limburg, waar twee mensen werken die in dienst zijn van
de stad in het kader van Lokale Diensteneconomie. Het financiële aspect van loonkosten is
zeer belangrijk om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen als dorpsrestaurant.
Qua communicatie en promotie is het een duw in de rug om gebruik te kunnen maken van de
bestaande communicatiekanalen van het lokale bestuur. Zo worden het zorgnetwerk en het
dorpsrestaurant ZOHRA regelmatig vermeld in de infokrant van de gemeente. Wanneer de
OCMW-voorzitster ergens moet gaan spreken over de werking van OCMW, dan neemt ze
ook altijd het verhaal van ZOHRA mee. Dit gaat echter nog verder: “Jaarlijks wordt tijdens de
week van de vrijwilliger een feest georganiseerd voor alle mantelzorgers en vrijwilligers die
iets met zorg te maken hebben. Dan worden ook de vrijwilligers van het dorpsrestaurant en
van zorgnetwerk ZOHRA uitgenodigd. Het gaat om een honderdtal vrijwilligers en
mantelzorgers uit Avelgem, en wordt betaald door het Sociaal Huis”.
Soms spelen er pragmatische redenen, zoals blijkt uit het interview met RIMO Limburg. Het
dorpsrestaurant in Schoonbeek is ontstaan vanuit het indienen van een projectaanvraag bij het
experimentenfonds in het kader van buurt- en nabijheidsdiensten. Het buurtwerk kon dit
dossier niet als promotor indienen, dus werd aan de stad Bilzen gevraagd of zij wilden
indienen. Aangezien toen het OCMW zich alleen richtte op individuele hulpverlening, werd
de stad aangesproken waar wel ruimte was voor groepsgerichte initiatieven. Door te werken
met de stad als partner (en dus niet met het OCMW) is het stigma ‘dat het alleen voor de
sociale groep is’ ook meteen vermeden.
Uiteraard zijn er ook nadelen en risico’s voor een dorpsrestaurant onder de vleugels van
het lokale beleid:
Een mogelijk nadeel van een dorpsrestaurant onder de vleugels van een OCMW is de
afhankelijkheid van het lokale beleid. Kan een verandering van de lokale beleidscoalitie een
gevaar zijn voor de continuïteit van het dorpsrestaurant (Coop Labo, 31/10/2013)? Of zijn er
nog andere risico’s en mogelijke nadelen, wanneer lokale beleidsmakers de beslissingen
nemen voor het dorpsrestaurant?
Indien er wordt gewerkt vanuit het OCMW, is het nodig om te werken met een openbare
aanbesteding wanneer er niet zelf gekookt wordt. Dit kan het lokale aspect in het gedrang
brengen. Lokale traiteurs en horecaondernemers worden zo soms weggeconcurreerd door
grotere spelers op de markt zonder lokale wortels in dat specifieke dorp. Zo koos in
Oudenaarde het OCMW ervoor om in het restaurant De Pelikaan te werken met dezelfde
uitbater als voor het woonzorgcentrum, namelijk Sodexo. Aangezien Sodexo instond voor het
aanwerven van personeel bij de opstart, waren er wel wat gemiste kansen qua aanwerving van
kwetsbare doelgroepen. Misschien is dit in de toekomst nog bij te sturen. De kassabediende
zou bijvoorbeeld mogelijk zijn via sociale tewerkstelling. In het restaurant zijn momenteel
wel al twee mensen ingeschakeld binnen het kader van arbeidszorg. Deze arbeidszorg wordt
ondersteund vanuit het Lokale Dienstencentrum; dit wordt niet aan Sodexo toevertrouwd. Ze
benadrukken wel dat de kok weet hoe hij mensen moet motiveren: “Hij maakt tussendoor een
grapje en dan zitten ze allemaal op zijn kar”. Sodexo beslist ook waar welke ingrediënten
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gekocht worden. Hun groenten komen niet uit de regio van Oudenaarde. Dat houdt de
foodcost laag, maar zo worden er wel kansen gemist qua lokale ingrediënten en fair trade. Het
gesprek met Sodexo hierover is reeds begonnen, met als voorlopig resultaat dat er af en toe
fair trade bananen worden aangeboden. Soms wordt er gevraagd naar vegetarische maaltijden,
maar voorlopig zitten dat nog niet in het aanbod: “Het is ook de kok die dat afhoudt”. Dit
wordt echter meteen genuanceerd, door te benadrukken dat hij op andere punten flexibel en
meegaand is: “Bijvoorbeeld als er iemand is die niet zelf zijn plateau kan zetten dat doet hij
dat ook – ondanks dat het eigenlijk zelfbediening is”. Een groot voordeel is dat alles qua
voedselveiligheid en hygiëne ook door het professionele en ervaren Sodexo wordt behartigd.
Ze krijgen immers zeer vaak onaangekondigde controle – naar schatting één keer per maand.
Deze beleidsafhankelijkheid werd genuanceerd tijdens ons interview in Oudenaarde, waar de
mensen van het Lokale Dienstencentrum en het restaurant De Pelikaan ruime vrijheid ervaren.
Ze hebben hun werking mogen uitbouwen, zoals ze het zelf zagen. Daarin ligt volgens hen de
reden van hun succes. Praktisch werkt dat zo: Het lokale dienstencentrum doet een voorstel,
het OCMW beslist. Zo moet het lokale dienstencentrum bijvoorbeeld een
verantwoordingsnota opstellen met onder meer het kostenplaatje. Dan kan de stad vragen om
te besparen in bepaalde kosten. Het lokale dienstencentrum kan dan wel (mee) bepalen op
welke manier ze dat aanpakken – prijsverhoging of niet of een andere manier…
Ook in Avelgem wordt de beleidsafhankelijkheid genuanceerd. Het is duidelijk wie over wat
beslist. Wanneer het bijvoorbeeld over vrijwilligers gaat, dan beslissen de medewerkers van
het dorpsrestaurant hier zelf over. Wanneer het over aankopen gaat of over het zich richten tot
een ruimere doelgroep, dan wordt dit besproken in de projectgroep Woon-Zorg. In deze
projectgroep zetelt de OCMW-secretaris, de OCMW-voorzitter, de schepen van Sociale
Zaken, het hoofd van de Sociale Dienst, Samenlevingsopbouw en Woon-Zorg. Binnen deze
projectgroep is er ruimte voor dialoog en wordt samen gezocht naar haalbare oplossingen of
compromissen. Alles is er bespreekbaar, ook al wordt uiteraard niet overal ‘ja’ op gezegd.
Voor het financiële (bijvoorbeeld bij aankopen en de prijssetting) beslissen het OCMW en de
gemeente. Wanneer in de projectgroep besproken werd dat sommige senioren niet tot in het
dorpsrestaurant geraakten, reageerde het OCMW meteen door dit vervoer gratis aan te bieden.
Bij de inschrijving voor het eten wordt nu telkens gevraagd of mensen moeten worden
opgehaald. Zo worden momenteel één derde van de eters opgehaald door vrijwilligers. De
prijs van het transport zit inbegrepen in de prijs van de maaltijd. Deze vrijwilligers zitten
binnen de bestaande verzekering van zorgnetwerk ZOHRA.
Een derde nuancering van de beleidsafhankelijkheid hoorden we tijdens het interview bij
RIMO Limburg: De gemeente legt niet te veel beperkingen op: “Tot nog toe kregen we
vertrouwen en konden we zelf beslissen. We tekenen zelf de zaken uit zoals wij dat willen.
Dat gebeurt in overleg met de gemeente, soms met het beleid en soms met de administratie.
De macht ligt uiteindelijk bij de gemeente, omdat zij ook de kosten betalen. Maar de mensen
van de gemeente zijn zeer behulpzaam en flexibel. Een informeel praatje kan soms veel
opbrengen”. De gemeente denkt ook na over haar eigen mogelijkheden om te helpen bij het
verder uitbouwen van het dorpsrestaurant.
Ondanks deze drie succeservaringen kennen we jammer genoeg ook voorbeelden waar een
sociaal restaurant of dorpsrestaurant niet van de grond kwam, omdat de nieuwe beleidsploeg
het initiatief associeerde met de vorige beleidscoalitie. Sommige lokale besturen beweren ook
nog steeds dat er in hun gemeente ‘geen armoede is en er dus geen nood is aan dat soort
initiatieven’.
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Nog een mogelijk nadeel van een dorpsrestaurant onder de vleugels van een OCMW, is het
imago als ‘van het OCMW’. Dit blijkt nog altijd een subjectieve drempel: mensen vrezen het
stigma als ‘OCMW-cliënt’ als iemand hen ziet binnen gaan (Coop Labo, 31/10/2013).
Een terugkomend knelpunt in deze interviews en in ander onderzoek rond vrijwilligerswerk,
is de moeilijkheid om lokale besturen te overtuigen van de waarde van alle aspecten van een
uitgewerkt vrijwilligersbeleid, waarbij professionele ondersteuning nodig is. Het
kostenplaatje voor een vrijwilligersstrategie kan ook oplopen – en is zeken niet altijd
‘goedkoop’. Zo bijvoorbeeld ook bij RIMO Limburg waar voor sommige aspecten van het
vrijwilligersbeleid zelfs de vraag niet gesteld wordt aan de gemeente of ze dit financieel
willen ondersteunen. Het gaat bijvoorbeeld om een vrijwilligersdag, waarbij middeleeuwse
kledij gehuurd werd. Voor deze zaken heeft RIMO zelf financiële middelen ingebracht.
De verhouding tussen vrijwilligers en professionals geeft ook vaak voer voor debat. Zo
bijvoorbeeld in Avelgem waar de medewerkers van het dorpsrestaurant ervaren dat het nodig
is dat een professional aanwezig is in het dorpsrestaurant – onder meer vanuit het concept van
‘loket op verplaatsing’. Het vraagt soms wat argumentatie om aan te tonen dat het nodig is dat
die professional daar aanwezig is – terwijl die ook nog vele andere taken heeft. Er wordt door
het lokaal bestuur soms nog teveel uitgegaan van de gedachte dat vrijwilligers dat ook
allemaal kunnen. Er wordt soms vergeten dat vrijwilligers nood hebben aan ondersteuning,
zeker als er iets verkeerd loopt (bijvoorbeeld mensen die niet ingeschreven hebben). Maar ook
hier is er evolutie: “Ze beginnen dat ook meer en meer in te zien dat die vrijwilligers nood
hebben aan ondersteuning”.

Dan beschrijven we ook mogelijke voor- en nadelen van een dorpsrestaurant op eigen
benen als coöperatie, met het OCMW als één van de vennoten.
Zoals hierboven beschreven bij 3.5 ‘Waarom kiezen voor een coöperatie’ zijn er inherente
voordelen van een coöperatief dorpsrestaurant. Een ontegensprekelijk voordeel zit in de
mogelijkheid om kapitaal in te zamelen (Coop Labo, 31/10/2013). Niet alle lokale besturen
hebben immers zelf voldoende financiële middelen om een dorpsrestaurant op te richten en te
bestendigen. Samenwerking met andere partners kan dan als piste overwogen worden. Een
coöperatie is een ondernemingsvorm waarin een OCMW samen met andere (gelijkwaardige)
partners verantwoordelijkheid kan nemen. Andere vennoten brengen dan ook kapitaal in.
Zelfs indien een lokaal bestuur wél zelf voldoende financiële middelen heeft, kan het toch
overwegen om een dorpsrestaurant samen met anderen vorm te geven als coöperatie.
Een inspiratiebron tijdens het Coop Labo (31/10/2013) betrof de mogelijkheid om met
meerdere OCMW’s samen een coöperatie op te richten. Voor kleinschalige gemeenten met
beperkte financiële middelen is het een interessante piste om te verkennen of ze samen een
dorpsrestaurant kunnen opstarten.
Sommige van de hierboven opgesomde voordelen van dorpsrestaurants onder de vleugels van
een OCMW zijn ook van toepassing op coöperatieve dorpsrestaurants, waarbij het OCMW
één van de vennoten is:
- Een OCMW kan haar ambities tot proactief werken en outreach ook waar maken als één
van de vennoten in een coöperatief dorpsrestaurant;
- Een OCMW kan ook aan een coöperatief dorpsrestaurant personeel delegeren;
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-

De informatie- en signaalfunctie van een ‘loket op verplaatsing’ kan ook in een
coöperatief dorpsrestaurant;
De communicatiekanalen van het lokale bestuur kunnen evengoed gebruikt worden door
een coöperatief dorpsrestaurant;
Sociale tewerkstelling kan ook in een coöperatief dorpsrestaurant;

Enkele nadelen worden echter verminderd of zelfs vermeden:
- In een coöperatief dorpsrestaurant is het niet nodig om te werken met openbare
aanbestedingen, wat veel meer vrijheid geeft om specifieke kwaliteitskenmerken (lokaal,
bio, sociaal…) laten voor te gaan op een lage prijs.
- Het imago als ‘iets van het OCMW’ wordt hier vervangen door het imago als ‘iets van het
dorp’, wat het negatieve stigma vermijdt dat soms aan OCMW-voorzieningen gekoppeld
wordt. Daardoor kan een coöperatief dorpsrestaurant laagdrempeliger zijn.
Bij een dorpsrestaurant als coöperatie met het OCMW als één van de vennoten, is het moeilijk
voor het OCMW om zicht te houden op de koers van het dorpsrestaurant omdat het stuur in
handen is van meerdere vennoten, zonder dat het OCMW de beslissende stem heeft. Het is
voor het OCMW ook niet evident om een ‘dubbele rol’ te hebben: enerzijds als vennoot van
de coöperatie mee dit coöperatieve dorpsrestaurant besturen en tegelijkertijd als lokaal bestuur
ook de werking ervan beoordelen en evalueren met als ijkpunt de eigen beleidsdoelstellingen.
Wat als de doelen van de coöperatie en de lokale beleidsdoelen niet 100% compatibel zijn?
Op twee stoelen zitten, is niet evident en kan een moeilijke evenwichtsoefening opleveren. De
lokale overheid wil immers de sociale missie mee bewaken. Het is nodig dat er een goede
afstemming is tussen het coöperatieve dorpsrestaurant en het lokale beleid. Beide partijen
hebben er baat bij om optimaal samen te werken. Indien het dorpsrestaurant expliciet
kwetsbare mensen wil bereiken, is nauwe samenwerking met het lokale beleid essentieel om
de link te leggen naar de bestaande hulp- en dienstverlening. Indien het coöperatieve
dorpsrestaurant ook sociale tewerkstelling creëert, heeft de gemeente zelfs letterlijk ‘een stok
achter de deur’ omdat de coöperatie op die manier toch nog subsidieafhankelijk is (Coop
Labo, 31/10/2013).
Deze uitdaging sluit aan bij het ICA-principe ‘Democratic member control’, waarbij de
vraag gesteld wordt: “Will the local municipality accept their new role as one of the
stakeholders, independent of their (larger) financial participation?’. Ook relevant is hier het
ICA-principe ‘Autonomy and independence’, waarbij het belang van de onafhankelijkheid
van een coöperatie wordt benadrukt: “If a cooperation enters to agreement with other
organizations, including governments, it does so on terms that ensure democratic control by
their members and maintain their cooperative identify”. (Meer hierover verderop in deze
blauwdruk bij 5.2 ‘Link met de ICA-principes’).
Een mogelijk risico van de betrokkenheid van het lokale beleid in een coöperatief
dorpsrestaurant, is dat er misschien onvoldoende ruimte is voor de andere stakeholders
door de onmisbare rol van het OCMW en de gemeente qua onder meer doorverwijs,
bestaande infrastructuur… (Coop Labo, 31/10/2013).
De uitdagingen omtrent vrijwilligerswerk zijn relevant bij beide vormen: zowel bij OCMW
als enige initiatiefnemer als bij OCMW als één van de vennoten in een coöperatie. Ook
binnen een coöperatie is het niet evident om alle vennoten te overtuigen van de meerwaarde
van een uitgewerkte vrijwilligersstrategie – die ook een kostprijs heeft. Ook in een coöperatie
is de verhouding tussen vrijwilligers en professionals voer voor gesprek.
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4. Bouwstenen voor een ondernemingsplan
4.1 Projectnetwerk en aanpak
Om de overdraagbaarheid naar andere organisaties te garanderen, werd deze blauwdruk
‘bottom-up’ ontwikkeld met participatie van diverse praktijkwerkers. Zo zorgen we dat deze
blauwdruk (mits aanpassing) ook voor andere beleidsdomeinen aangewend kan worden. Deze
blauwdruk is dus niet enkel bruikbaar voor armoedebestrijders, maar ook voor andere
coöperatieve ondernemers, sociale economie, vrijwilligersverenigingen, lokale besturen,
horeca-ondernemers, socio-cultureel middenveld… Feedback van diverse sleutelactoren zorgt
voor een verhoogde bruikbaarheid en toegankelijkheid van de blauwdruk, die aangepast is
aan de noden van potentiële initiatiefnemers. Eventuele knelpunten en randvoorwaarden
brengen we zo duidelijk mogelijk in beeld, zodat toekomstige gebruikers deze potentiële
valkuilen kunnen inschatten.
-

-

-

-

We brachten een gebruikersgroep samen om zicht te krijgen op de vragen en noden van
organisaties die vandaag al met dorpsrestaurants of sociale restaurants aan de slag gaan.
Het ging om Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, Leren Ondernemen Leuven,
Sinergiek Kortrijk en RIMO Limburg. Samen verkenden we mogelijke meerwaarden van
coöperatief ondernemen voor dorpsrestaurants. We brachten ook hun verwachtingen in
kaart over welke elementen een blauwdruk moet bevatten om voor hen bruikbaar en
relevant te zijn. Het bleek dat er al twee praktische operationele draaiboeken in de maak
zijn in West-Vlaanderen en Limburg. Daarom focust deze blauwdruk zich dan ook niet op
deze aspecten – maar verwijst door naar deze draaiboeken;
Daarna namen we interviews af bij in restaurant De Pelikaan in Oudenaarde, in
dorpsrestaurant ZOHRA in Avelgem, en in één van de dorpsrestaurants van RIMO
Limburg. Zo kregen we zicht op hun huidige (praktische) werking en op de voor- en
nadelen van hun organisatievorm onder de vleugels van een OCMW of een gemeente.
Ook de sfeer in de bestaande restaurants werd opgesnoven (en vaak ook geproefd);
We gingen een namiddag op observatie in de sociale kruidenier van Leren Ondernemen
in Leuven, die gekoppeld is aan een sociaal restaurant. Zo wilden we kennis maken met
het reële doelpubliek van een sociale kruidenier en een sociaal restaurant;
We organiseerden een Coop Labo waarin diverse sleutelactoren samen nadachten over de
verhouding tussen een coöperatief dorpsrestaurant en (1) het lokale beleid; (2) de
dorpsbewoners en lokale verenigingen; (3) de lokale ondernemingen en sociale economie.
We kregen grondige input van Horeca Vlaanderen, Vlaamse Ouderenraad, VVSG,
Porticus, Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Dienst Werk – Stad Gent, Sociaal
Winkelpunt, Steunpunt Vrijwilligerswerk Antwerpen, Sense vzw, ISP-Boerenbond,
KOMOSIE, VOKA, Voedselbank Brussel-Brabant en Steunpunt tot Bestrijding van
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting;

Deze blauwdruk diept alle aspecten van coöperatief ondernemen grondig uit. Daarvoor werd
gebruik gemaakt van de volgende hulpkanalen:
- We namen deel aan de ondersteunende sessies van ESF, uitgewerkt door Coopburo en
CESOC KHLeuven. Daar leerden we de verschillende aspecten kennen van coöperatief
ondernemen. De collega-blauwdrukontwikkelaars gaven praktische tips en constructieve
feedback tijdens de intervisie. Hieruit bleek de enorme meerwaarde van intervisie met
andere coöperatieve ondernemers;
- Een uitgebreide literatuurstudie rond coöperatief ondernemen werd ondernomen om de
eigenheid van deze ondernemingsvorm onder de knie te krijgen;
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-

-

We namen deel aan een Coop Tour naar Lille, waar het coöperatieve restaurant Baraka
bezocht werd. Deze coöperatie werkt aan een ecologisch en sociaal project in een
achtergestelde wijk van Roubaix. Zij toonden ons de praktische en financiële haalbaarheid
van een coöperatie met sociaal doel in de vorm van een restaurant. De online beschikbare
informatie over coöperatie Baraka gaf ons bovendien volledige toegang tot hun statuten,
verslagen van AV’s, praktische werking en activiteiten;
Maandelijks was er een overleg met Coopburo, waarbij we advies kregen over de
verschillende aspecten van coöperatief ondernemen. Hier ontstond het idee om te werken
met twee concrete – doch fictieve - dorpsrestaurants;

Uiteraard kreeg de haalbaarheid ook uitdrukkelijke aandacht tijdens het ontwikkelingsproces
van deze blauwdruk. Daarbij keken we onde meer naar de economische rendabiliteit en naar
de realistische kapitaalstructuur:
- Onder begeleiding van Innovatiesteunpunt (www.innovatiesteunpunt.be) verkenden we de
verschillende aspecten van een regulier ondernemingsplan, dat we op maat aanpasten
aan de specifieke behoeften van een coöperatieve onderneming;
- Onder begeleiding van Flanders DC verkenden we de verschillende aspecten van een
stakeholdersanalyse, die we meteen toepasten op de coöperatieve dorpsrestaurants;
- De financiële expertise van Coopburo werd ingeschakeld voor het uitwerken van de
financiële plannen van beide fictieve dorpsrestaurants. Concrete inspiratie hiervoor werd
gehaald bij de reële financiële plannen van de succesvolle sociale restaurants uitgebaat
door Sense vzw. Een kladversie werd tevens voorgelegd aan Sense vzw om feedback te
krijgen over de realiteitswaarde van onze cijfers;
Dat werd nog aangevuld met onder meer:
- De communicatiemedewerkers van Cera ontwikkelden een logo, dat de eigenheid van een
coöperatief dorpsrestaurant uitstraalt;
- We zochten ook feedback in academische kringen door de presentatie van onze paper
‘Cooperative social restaurants: An innovative instrument in the fight against poverty in
the rural context’ tijdens de internationale CIRIEC-conferentie;
Op basis van al het bovenstaande ontwikkelden we dit draaiboek. Deze ESF-format in de
vorm van een ‘rapportering en verantwoording’ wordt door Cera nog verwerkt tot een korter
en laagdrempelig document. Daarmee willen we onze partnerorganisaties stimuleren om
zelf aan de slag te gaan met (elementen) van deze coöperatieve blauwdruk voor
dorpsrestaurants. Dat doen we in de eerste plaats door de blauwdruk breed te verspreiden
naar onze vennoten en partnerorganisaties in diverse sectoren (waaronder sociale economie,
plattelandsontwikkeling, armoedebestrijding, zorg, onderwijs, bijzondere jeugdzorg,
woonzorgcentra, lokaal beleid via VVSG…). Verder verkent Cera de mogelijkheid om als
coöperatie zelf te investeren in een projectoproep rond coöperatieve dorpsrestaurants in 2014.
Op 22 mei 2014 organiseren we tenslotte een studiedag over het werken met vrijwilligers
samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en Weliswaar. Uit onze interviews blijkt
dat de uitdagingen rond vrijwilligerswerk niet verschillen in vzw’s, coöperaties of lokale
beleidsinitiatieven. Hoe kan de inzet van vrijwilligers gestroomlijnd lopen met het werk van
de professionele medewerkers? Hoe werf en motiveer je vrijwilligers? Hoe bespreek je met
hen de respectvolle en krachtgerichte houding t.a.v. kwetsbare groepen? Hoe kan je hen
bijsturen, en – indien nodig – afscheid nemen? Daarom schrijven we hier geen apart
hoofdstuk rond vrijwilligerswerk in coöperaties; maar organiseren we een studiedag, die open
staat voor diverse verenigingen en coöperaties.
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4.2 Stakeholdersanalyse
Belangrijk voor elke lokale organisatie, en dus ook voor een coöperatief dorpsrestaurant is
een breed draagvlak. Een lokaal verankerde coöperatie start altijd met een grondige analyse
van alle lokale stakeholders. Wie zijn allemaal betrokken? Wat zijn hun belangen? Welke
belangen zijn wel en niet verzoenbaar met de visie en doelen van onze coöperatie? Wanneer
we ons afvragen welke van de stakeholders wel en niet uit te nodigen om vennoot te worden,
houden we de drievoudige relatie van de coöperatie en haar vennoten in het achterhoofd:
-

-

-

User-benefit: Heeft deze stakeholder een economische relatie tot de coöperatie?
Verstrekt de coöperatie voordelen die hij/zij niet of niet in dezelfde mate kan realiseren
door individuele inspanningen? Dit is iets anders dan financiële winst! Is de stakeholder
een leverancier van grondstoffen voor de coöperatie? Of is de stakeholder een gebruiker
van de diensten van de coöperatie?
User-owned: Wil en kan deze stakeholder mee eigenaar worden van de coöperatie? Wil
en kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Niet iedereen met geld moet uitgenodigd
worden om aandeelhouder te worden. Je kan ook vragen om giften.
User-controlled: Wil en kan deze stakeholder mee de visie en doelen van de coöperatie
bepalen? Zijn de belangen van de stakeholder verzoenbaar met die van de coöperatie?
Wil en kan deze stakeholder mee democratische controle uitoefenen? Is er daartoe
vorming en opleiding nodig?

De drie ‘coöperatieve verschillen’ zijn een handig analyse-instrument om te
argumenteren welke stakeholders waarom als vennoot worden aangetrokken. Deze
analyse geeft ons immers inzicht in de transactierelatie tussen coöperatie en vennoot –
verwijzend naar het ICA-principe ‘member economic participation’. Verder krijgen we
een beeld van de nood aan prikkels voor vennoten om de werking van de coöperatie te
blijven controleren en monitoren. Dit op lange termijn garanderen, is een uitdaging voor
de meeste coöperaties, en heeft van in het begin expliciete aandacht nodig.
We somden eerder al de diverse stakeholders op, die we hieronder elk bespreken. Uiteraard
worden niet alle stakeholders betrokken als vennoot. Het is nodig na te gaan wat het voordeel
is voor de vennoot en wat het voordeel is voor de coöperatie. Hoe verhouden de diverse
stakeholders zich tot het coöperatieve dorpsrestaurant? Je vraagt niet zomaar iedereen die
betrokken is en/of interesse heeft (ESF-expert sessie 25 juni 2013). Toch adviseren we om al
deze groepen te analyseren. Ook al worden ze niet uitgenodigd als vennoot, het is van grote
waarde om de belangen van andere lokale stakeholders te begrijpen, om met hen eventueel
(op termijn) duurzame samenwerkingsrelaties uit te bouwen.
Bij een multistakeholder-coöperatie is er altijd een mogelijkheid tot tegengestelde belangen
van de verschillende groepen stakeholders. Dit is inherent aan werken met meerdere
stakeholders. Daartoe heeft de coöperatie nood aan een sterke missie/visie/doel, dat ervoor
kan zorgen dat de neuzen toch in dezelfde richting staan wat het dorpsrestaurant betreft. Een
overkoepelende visie gericht op het algemene belang van het dorp kan een ruim draagvlak
mobiliseren. Het is hierbij wel nodig om de mogelijke verschillen en tegenstellingen in
belangen van de verschillende groepen stakeholders op voorhand al te verkennen – zodat
hiermee rekening kan gehouden worden bij de vormgeving van de coöperatie en bij de
verdeling van verantwoordelijkheden.
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Het uitgangspunt van de onderstaande oefening is om te vertrekken van het bestaande. Het is
belangrijk om aansluiting te vinden bij bestaande initiatieven en zo de betrokkenheid te
verhogen: “Het heeft weinig zin om iets nieuws te starten parallel aan het bestaande. Beter is
gebruik te maken van de aanwezige expertise en te kijken hoe een nieuw initiatief versterkend
kan zijn in plaats van in competitie te gaan” (Vandevoort, 2013, p. 43).

We bespreken de groepen stakeholders waarbij we telkens onze drie vragen stellen:
*1* Een voor de hand liggende groep stakeholders om te overwegen uit te nodigen als
vennoten zijn de dorpsbewoners. Het gaat hier om de (potentiële) klanten, met al dan niet
bijzondere aandacht voor kwetsbare dorpsbewoners. Dorpsbewoners kunnen in het
dorpsrestaurant terecht voor lekkere, gezonde en betaalbare maaltijden. Maar eigenlijk ligt de
klemtoon ook op een gezellige babbel, een gezellige sfeer, info over nieuwtjes uit het dorp…
kortom sociale cohesie. Een centraal doel is het creëren van een sociale mix, om zo te bouwen
aan sociale cohesie en meer solidariteit. Daarenboven is er inspraak in het dorpsrestaurant
mogelijk, zodat de dorpsbewoners effectief eigenaar zijn van hun eigen restaurant. Ook de
laagdrempelige koppeling aan andere diensten, bijvoorbeeld van sociale economie of
gemeente, kan een pluspunt zijn voor de dorpsbewoners. Bestaande dorpsrestaurants bereiken
vandaag in hoofdzaak (al dan niet kwetsbare) senioren. Ze kunnen na een lokale
probleemanalyse zich echter ook richten op andere groepen met een verhoogd armoederisico
zoals alleenstaande ouders – door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan kinderanimatie.
Bij RIMO Limburg wordt er niet gesproken over ‘klanten’ of ‘eters’, maar wel over
‘deelnemers’: “Het zijn zij die het eigenlijk waar maken. Daar zijn we altijd vanuit gegaan,
dus het zijn ook geen klanten, het zijn deelnemers. Zij nemen deel aan, en zij zijn het dus ook
die bepalen op welke manier het gebeurt” (interview RIMO).
-

User-benefit: Heeft een dorpsbewoner een economische relatie tot de coöperatie?
Verstrekt de coöperatie aan deze dorpsbewoner voordelen die hij/zij niet of niet in
dezelfde mate kan realiseren door individuele inspanningen? Ja, dorpsbewoners zijn
gebruikers van de diensten die het cooperatieve dorpsrestaurant aanbiedt & worden
bovendien uitgenodigd om vrijwilliger te worden.

-

User-owned: Wil en kan een dorpsbewoner mee eigenaar worden van de coöperatie? Wil
en kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan hij/zij vennoot worden.
Indien neen, kan hem/haar beter gevraagd worden om een gift te doen.

-

User-controlled: Wil en kan een dorpsbewoner mee de visie en doelen van de coöperatie
bepalen? Wil en kan een dorpsbewoner democratische controle uitoefenen? Daartoe is
vorming en opleiding nodig. Dorpsbewoners motiveren om in de startfase mee te denken
over visie en doelen, is haalbaar. Samenlevingsopbouw heeft doorheen de jaren tientallen
instrumenten ontwikkeld, die dit soort draagvlakopbouw mogelijk maken. Het is echter
veel moeilijker om dorpsbewoners gemotiveerd te houden om ook op lange termijn actief
mee de coöperatie (en het management en het bestuur van de coöperatie) te controleren.
Daar is continue communicatie en motivatie voor nodig. Toch stellen we hier een aantal
kritische vragen: Moeten dorpsbewoners aan het stuur zitten? Over welke aspecten willen
ze wel en niet inspraak? Zijn zij misschien moeilijker te motiveren om blijvend controle
uit te oefenen op de coöperatie na oprichting? Is er hier op langere termijn een groter
risico op ‘slapende’ vennoten?
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Hoe bakenen we ‘dorpsbewoners’ af? Willen we alleen dorpsbewoners met de juiste
postcode? Of ruimer alle mensen die maximum 20 kilometer van het dorpsrestaurant wonen?
Tijdens het Coop Labo (31/10/2013) bekeken we de verhouding tussen dorpsbewoners en het
coöperatieve dorpsrestaurant. Momenteel worden vooral senioren bereikt. Via die doelgroep
‘senioren’ kan een dorpsrestaurant ook een sociale mix van gebruikers bereiken, want niet alle
senioren zijn kwetsbaar. Deze senioren kunnen geïnteresseerd zijn om te investeren want zo
een ontmoetingsplaats is voor hen duidelijk zinvol. Eventueel kan ook een bestuursfunctie
aantrekkelijk zijn, want senioren hebben (vaak) tijd, ervaring en krijgen graag zeggenschap.
De deelnemers van hetzelfde Coop Labo adviseren om bij de oprichting van een
dorpsrestaurant ook te denken aan andere kwetsbare doelgroepen zoals ‘mensen met een
migratie-achtergrond’ of ‘mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek’. De
coöperatie moet de dorpsgemeenschap in haar diversiteit aanspreken zodat ook de kwetsbare
groepen komen. De kwetsbare groepen komen niet vanzelf: je moet hen gaan halen (via
outreachend werken). Om aantrekkelijk te zijn voor de meeste dorpsbewoners, moet het
dorpsrestaurant bereikbaar zijn per fiets. Principieel zijn deze kwetsbare groepen ook
geïnteresseerd om aandeelhouder te worden, maar vaak is het gevraagde bedrag niet
realistisch wegens te hoog. Daarom wordt er gedacht aan een spaarsysteem, waarbij het
aandeel niet meteen helemaal volstort moet worden. Deze kwetsbare dorpsbewoners kunnen
principieel ook mee de coöperatie besturen. Niet alleen voor hen – maar voor alle vennoten –
is het nodig om alle info in een toegankelijke taal en vorm te ontvangen. Daarbij is er zorg
nodig bij AV qua taal en methodieken, wat de AV voor iedereen laagdrempeliger maakt.

*2* Vrijwilligers zijn het hart van de bestaande dorpsrestaurants die we bezochten. Deze
vrijwilligers zijn vaak (onder meer) intrinsiek gemotiveerd door de visie en doelen van het
dorpsrestaurant, en zijn daarom gedroomde vennoten. Hier is de kans op ‘tegengestelde
belangen’ tussen coöperatie en individuele vennoot bijzonder klein. Het is wel nodig om
expliciet na te denken of en hoe er ruimte gecreëerd wordt voor kwetsbare vrijwilligers, en
op welke manier deze kwetsbare vrijwilligers dan ook worden uitgenodigd om – volwaardige
– vennoot te worden. Meer over vrijwilligersbeleid vindt u verder bij 4.5.2 ‘Vrijwilligers’.
Uit het interview uit Oudenaarde blijkt bijvoorbeeld dat er momenteel vanuit de psychiatrie
vraag is naar plaatsen om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Dit blijkt in het restaurant De
Pelikaan meerwaarde te creëren. De vrijwilliger die bij hen werkt, heeft in het restaurant
vriendschappen en zelfvertrouwen opgebouwd: “Bijvoorbeeld X, die is hier begonnen en
zegt ook duidelijk van: ‘Ik ben blij dat ik weer een beetje verantwoordelijkheid krijg want ik
heb altijd in een voetbalclub gezeten en ik was daar kapitein. (…) Er wordt weer wat van mij
verwacht. Allé je wacht op mij. Dat alleen al is voor mij enorm belangrijk’.”
-

User-benefit: Heeft een vrijwilliger een economische relatie tot de coöperatie? Verstrekt
de coöperatie aan deze vrijwilliger voordelen die hij/zij niet of niet in dezelfde mate kan
realiseren door individuele inspanningen? Ja, vrijwilligers zijn gebruikers van de diensten
die het cooperatieve dorpsrestaurant aanbiedt.

-

User-owned: Wil en kan een vrijwilliger mee eigenaar worden van de coöperatie? Wil en
kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan hij/zij vennoot worden. Indien
neen, kan hij/zij ook gewoon vrijwilliger blijven.

40

-

User-controlled: Wil en kan een vrijwilliger mee de visie en doelen van de coöperatie
bepalen? Wil en kan een vrijwilliger democratische controle uitoefenen? Daartoe is
waarschijnlijk vorming en opleiding nodig. De motivatie van actief betrokken vrijwilligers
is waarschijnlijk groter dan bij de gemiddelde dorpsbewoner, die af en toe komt eten.

Zoals eerder in deze blauwdruk al aangehaald, is het inzetten van vrijwilligers geen evidentie
voor een coöperatie. In de Vrijwilligerswet van 2005 blijkt duidelijk dat deze wet alleen van
toepassing is op feitelijke verenigingen of private of publieke rechtspersonen zonder
winstoogmerk. Er moet allereerst uitdrukkelijk in de statuten opgenomen worden dat de
vennoten geen (on)rechtstreeks vermogensvoordeel verkrijgen. Er mag door het
dorpsrestaurant wel winst gemaakt worden, maar dat mag niet uitgekeerd worden aan de
vennoten. Is het dan aangewezen om als coöperatie nauw samen te werken met een vzw en
hier dan ook de vrijwilligers onder te brengen? De combinatie van vzw en CVBA lijkt
mogelijkheden te bieden. Zo wordt de zuivere handelspraktijk (die zich in de CVBA bevindt)
gescheiden van de vzw met de vrijwilligerswerking. Hier zien we dus een integraal model van
twee evenwaardige organisatievormen met een optimale wisselwerking tussen beide. Beide
cases in deze blauwdruk gaan uit van een samenwerking voor het inbedden van het
vrijwilligerswerk. In de case ‘Klein maar fijn’ zit de vrijwilligerswerking ingebed bij het
OCMW, één van de initiatiefnemers. In de case ‘Samen aan tafel’ zit de vrijwilligerswerking
ingebed bij een bestaande vzw ‘Fit en Gezond’.

*3* Een derde groep stakeholders zijn de werknemers en de sociaal tewerkgestelden in het
dorpsrestaurant. U vindt hierover meer info verderop bij 4.5.1 ‘(Sociaal) tewerkgestelden’.
Het kan gaan om tewerkgestelden zoals de uitbater, de chef-begeleider en regulier
tewerkgestelden. Het kan ook gaan om een sociaal economisch project met sociaal
tewerkgestelden. De formule van Lokale Diensteneconomie sluit nauw aan bij de doelen van
een dorpsrestaurant. Een doelgroepwerknemer binnen de Lokale Diensteneconomie mag
maximum een diploma HSO hebben en moet minstens één jaar ingeschreven zijn bij de
VDAB als niet-werkend werkzoekende. Ook leefloongerechtigden en gerechtigden op
financiële maatschappelijke hulp komen in aanmerking voor subsidie. Er zijn echter ook
andere formules denkbaar, zoals Beschutte Werkplaats.
In het coöperatieve wijkrestaurant Baraka (Roubaix) werd zelfs de keuze gemaakt om te
werken met mensen die na een tewerkstelling in de sociale economie nu géén recht meer
hebben op subsidies op hun loonkost. Het gaat om kwetsbare groepen die na hun vorige
sociale tewerkstelling niet zijn kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Baraka
neemt hen aan omdat zij nergens anders meer een kans krijgen: ze krijgen geen kans bij
reguliere ondernemers (omdat ze niet ‘sterk’ genoeg zijn) en geen kans bij sociale economie
(omdat er voor hen geen subsidies meer mogelijk zijn).
Het is belangrijk om te weten dat het nodig is voor het aanvragen van het statuut
‘vennootschap met een sociaal oogmerk’ het nodig is dat werknemers de kans krijgen om
vennoot te worden. Meer over dit sociaal oogmerk verderop bij 4.3 ‘Corporate governance’.
-

User-benefit: Heeft een (sociaal) tewerkgestelde een economische relatie tot de
coöperatie? Verstrekt de coöperatie aan hem/haar voordelen die hij/zij niet of niet in
dezelfde mate kan realiseren door individuele inspanningen? Ja, ook de (sociaal)
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tewerkgestelden kunnen gebruik maken van de diensten die het cooperatieve
dorpsrestaurant aanbiedt. Tegelijkertijd zijn zij leveranciers van ‘mankracht’.
-

User-owned: Wil en kan een (sociaal) tewerkgestelde mee eigenaar worden van de
coöperatie? Wil en kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan hij/zij
vennoot worden. Indien neen, kan hij/zij ook ervoor kiezen om niet vennoot te worden.

-

User-controlled: Wil en kan een (sociaal) tewerkgestelde mee de visie en doelen van de
coöperatie bepalen? Wil en kan een (sociaal) tewerkgestelde democratische controle
uitoefenen? Is daartoe vorming en opleiding nodig? De belangen van (sociaal)
tewerkgestelden als ‘leveranciers’ van arbeidskracht (zoals goede werkuren, groot loon
met bonus…) kunnen bovendien afwijken van de visie van het dorpsrestaurant (flexibele
openingsuren, betaalbare maaltijden…). Deze belangen verzoenen is niet evident.

Het is hier nodig te verwijzen naar de intenties van KOMOSIE (de koepel van
milieuondernemers in de sociale economie). In juni 2013 schrijven zij hun opzet rond
‘voedselverlies en sociale economie’ uit. KOMOSIE is ervan overtuigd dat er een potentieel
van jobs is voor kortgeschoolden en langdurig werkzoekenden in deze specifieke niche. Ze
verwijzen naar sociale restaurants, dorpskeukens, kookinitiatieven gezonde voeding, sociale
kruideniers en voedselbanken en –bedeelpunten... “Sociale economie en reguliere bedrijven
kunnen nog verschillende duurzame, innovatieve oplossingen tot uitvoering brengen waarbij
het verminderen van voedselverliezen hand in hand gaan met de creatie van sociale
tewerkstelling”. Voor meer info over de verschillende werkvormen in de sociale economie
verwijzen ze naar: www.socialeeconomie.be en www.mi-is.be. KOMOSIE verenigt sociale
economie ondernemingen die activiteiten met ecologische meerwaarde uitvoeren en
ondersteunt hen in het uitbouwen van een professionele werking. Het advies in deze
blauwdruk luidt dan ook om zeker KOMOSIE te consulteren indien het te ontwikkelen
dorpsrestaurant sociale tewerkstelling wil creëren. Ze vatten hun ambitie samen in één zin:
“De uitbouw en de ondersteuning van een netwerk van ondernemingen en organisaties die
zorgen voor de aanvoer, opslag, verwerking en distributie van voedseloverschotten via diverse
kanalen, op een voedselveilige en financieel haalbare manier, met creatie van duurzame jobs
in de sociale economie, met een meerwaarde voor mensen in armoede en een draagvlak bij
alle betrokken actoren” (Meer info via: www.komosie.be).

*4* Een vierde stakeholder is het lokale beleid. Dit kan gaan om het OCMW (zoals in
Oudenaarde), de gemeente (zoals in Bilzen), het Sociaal Huis (zoals in Avelgem), maar ook
een lokaal dienstencentrum of een andere instelling gelinkt aan het lokale beleid.
We stelden eerder al dat lokale beleidsmakers sowieso onmisbare partners en/of
initiatiefnemers zijn in alle ons bekende dorpsrestaurants. Ze ondersteunen de oprichting en
de bestendiging op financiële wijze, stellen bestaande infrastructuur ter beschikking, wijzen
kwetsbare dorpsbewoners door, hebben een regierol in het erkennen van Art. 60
medewerkers… Daarom moet er zorg gedragen worden dat andere vennoten ook voldoende
ruimte en inspraak krijgen.
-

User-benefit: Heeft het lokale beleid een economische relatie tot de coöperatie? Verstrekt
de coöperatie aan het lokale beleid voordelen, die hij/zij niet of niet in dezelfde mate kan
realiseren door eigen inspanningen? Ja, de activiteiten van een dorpsrestaurant zijn
aanvullend en versterkend ten aanzien van het bestaande aanbod van het lokale beleid.
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Bestaande hulp- en dienstverlening in het dorp kunnen via het dorpsrestaurant de
dorpsbewoners informeren en bereiken. Outreach wordt voor hen mogelijk op de locatie
van het dorpsrestaurant. Ook OCMW en gemeente hebben er baat bij dat er warme
maaltijden ter beschikking zijn (bijvoorbeeld om de eigen warmemaaltijdenbedeling te
ontlasten), dat er een laagdrempelig initiatief is waar ze hun eigen diensten kunnen bekend
maken, dat er (sociale) tewerkstelling in het dorp gecreëerd wordt… Op hun beurt kunnen
zij het dorpsrestaurant versterken door onder meer klanten en vrijwilligers door te
verwijzen, door lokale infrastructuur ter beschikking te stellen…
-

User-owned: Wil en kan het lokale beleid mee eigenaar worden van de coöperatie? Wil en
kan het lokale beleid delen in de voordelen en risico’s? Kan het lokale beleid als vennoot
deel uitmaken van een coöperatie? Dit kan voor zover het lokale beleid een participatie
neemt in een vennootschap met sociaal oogmerk én voor zowel deze participatie kadert in
haar beleidsdoelstelling. Juridisch zien we geen reden waarom gemeenten of OCMW’s
geen aandeelhouder zouden kunnen zijn van een coöperatieve vennootschap. Zo is er
bijvoorbeeld in Maaseik een CVBA ‘Ons Dak’ waarin zowel gemeentebesturen,
stadsbesturen, provinciebesturen als OCMW’s participeren, waaruit we concluderen dat
het niet alleen theoretisch mogelijk is, maar ook voorkomt in de praktijk. Dit betekent
echter niet dat een gemeente of OCMW zomaar aandeelhouder kan worden van eender
welke vennootschap. Een algemeen verbod is er echter niet.

-

User-controlled: Wil en kan het lokale beleid mee de visie en doelen van de coöperatie
bepalen? Wil en kan het lokale beleid (mee) democratische controle uitoefenen? Daartoe
is waarschijnlijk vorming en opleiding nodig. Birchall (2003) waarschuwt ervoor dat
indien zij het dorpsrestaurant zien als één van hun instrumenten, en niet als een autonome
organisatie, dat dan het risico bestaat dat het armoedebestrijdende potentieel niet
gerealiseerd wordt. Daarom moet een coöperatie oppassen voor afhankelijkheid van het
lokale beleid! In hun ondernemingsmodel moet al op voorhand aandacht zijn voor vragen
zoals: Hoe gaat de coöperatie ermee om als het lokale beleid na een paar jaar
(bijvoorbeeld door een wisselende coalitie) er willen uitstappen? Hier kan de coöperatie
aan tegemoet komen door voldoende andere partners te betrekken – zodat het lokale
beleid niet de enige ‘grote’ vennoot is. Misschien kan als richtlijn gebruikt worden dat bij
de start van de coöperatie, geen enkele vennoot meer dan 25% van het kapitaal kan
inbrengen? Misschien kan het lokale beleid slechts een klein stuk inbrengen als vennoot,
en een (groter) bedrag ter beschikking van het dorpsrestaurant stellen als gift of
(renteloze) lening? Er kan ook in de statuten vastgelegd worden dat bij sommige
beslissingen een bepaald percentage geldige stemmen op de AV nodig is; zodat één grote
actor niet de facto alleen kan beslissen. De belangen van het lokale beleid kunnen immers
soms afwijken van de visie van het dorpsrestaurant. Deze belangen verzoenen is niet altijd
evident. Hierover moet op voorhand onderhandeld worden met het lokale beleid: Wat als
de doelen van de coöperatie en de lokale beleidsdoelen niet 100% compatibel zijn? Deze
uitdaging sluit aan bij de ICA-principes ‘Democratic member control’ en ‘Autonomy and
independence’. Meer hierover verderop bij 5.2 ‘ICA-principes’.

Kortom, het lokale beleid kan eventueel vennoot worden & kan zelfs één van de oprichters
zijn. Inspiratie kan hier gehaald worden bij het model van de intercommunales (waar een
lokale overheid een minderheidsparticipatie heeft, vertrekkend vanuit het algemeen belang).
Inspiratie kan ook gevonden worden bij de privaat-publieke samenwerkingen.
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*5* Een vijfde stakeholder zijn de lokale armoedebestrijders en welzijnsactoren zoals
verenigingen waar armen het woord nemen, samenlevingsopbouw, welzijnsschakel,
buurtwerk, CAW…
Deze blauwdruk richt zich niet tot individuen in armoede als mogelijke initiatiefnemers. Het
aanspreken van een individu in armoede om kapitaal in te brengen, is niet haalbaar en vaak
ook niet wensbaar. Het oprichten van een coöperatie vraagt om het inbrengen van kapitaal –
in het geval van een dorpsrestaurant zelfs om het inbrengen van een aanzienlijk groot
kapitaal. Dat kan niet gevraagd worden van een individu dat leeft van een uitkering of aan
een ‘werkende arme’ wiens loon onder de armoedegrens blijft. Daarom richten we ons met
deze blauwdruk niet op individuen in armoede, maar wel op verenigingen die mensen in
armoede samen brengen. Samen staan ze sterk!
-

User-benefit: Heeft een lokale armoedebestrijdingsorganisatie een economische relatie tot
de coöperatie? Verstrekt de coöperatie aan deze lokale armoedebestrijdingsorganisatie
voordelen die hij/zij niet of niet in dezelfde mate kan realiseren door eigen inspanningen?
Voor hun kwetsbare doelgroep is het belangrijk dat er betaalbare en gezonde maaltijden te
verkrijgen zijn in een verwelkomende omgeving, met de mogelijkheid om vrijwillig
engagement op te nemen in het eigen dorp. Deze organisaties kunnen op hun beurt een
belangrijke bijdrage leveren aan het dorpsrestaurant. Dit door het delen van hun expertise
rond het organiseren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en van hun expertise rond
participatie, inspraak en een krachtgerichte houding ten aanzien van kwetsbare groepen.
Tenslotte kunnen ze uiteraard ook de kwetsbare doelgroep toeleiden het dorprestaurant.
Dus ja, lokale armoedebestrijdingsorganisatie zijn gebruikers van de diensten die het
cooperatieve dorpsrestaurant aanbiedt.

-

User-owned: Wil en kan een lokale armoedebestrijdingsorganisatie mee eigenaar worden
van de coöperatie? Wil en kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan
hij/zij vennoot worden. Indien neen, kan er nog steeds een structurele samenwerking
nagestreefd worden.

-

User-controlled: Wil en kan een lokale armoedebestrijdingsorganisatie mee de visie en
doelen van de coöperatie bepalen? Wil en kan een lokale armoedebestrijdingsorganisatie
democratische controle uitoefenen? Qua visie en doelen is er hier overeenstemming. Ook
zij werken immers aan armoedebestrijding en een sociale mix tegen vereenzaming en
uitsluiting. Er is waarschijnlijk vorming en opleiding nodig rond coöperatief ondernemen.

*6* Een zesde groep stakeholders zijn andere lokale voedselbedelers met een sociaal
oogmerk, zoals sociale kruidenier, voedselbank, St-Vincentius-vereniging, Rode Kruis…
“Er is een overlap tussen de sociale restaurants en voedselbanken. Heel wat sociale
restaurants kloppen aan bij de voedselbanken voor hun ingrediënten en geven ook een
voedselpakket mee aan hun bezoekers” (Vandevoort, 2013).
-

User-benefit: Heeft deze voedselbedeler een economische relatie tot de coöperatie?
Verstrekt de coöperatie aan deze voedselbedeler voordelen die hij/zij niet of niet in
dezelfde mate zelf kan realiseren? Het dorpsrestaurant kan zorgen voor een ethisch
alternatief naast de voedselbank zelf. Op die manier kan de voedselbedeler wel gebruik
maken het dorpsrestaurant om zo ook emancipatorische doelen kunnen waar te maken.
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Kan het dorpsrestaurant gebruik maken van de voedingsmiddelen die verdeeld worden?
Jammer genoeg is dat vaak niet het geval. Zo levert bijvoorbeeld Delhaize grote
hoeveelheden levensmiddelen aan voedselbanken. Deze mogen echter enkel gratis
verdeeld worden, en dus niet verwerkt in een maaltijd die daarna verkocht worden. De
levensmiddelen mogen van Delhaize ook enkel bedeeld worden aan de allerarmsten, en
dus niet samen opgegeten worden door een sociale mix van dorpsbewoners. Hopelijk dat
in de (nabije) toekomst voedseloverschotten op een meer doordachte manier verspreid
worden dan ‘alleen maar gratis’ en ‘alleen maar aan de allerarmsten’ (zie hierover meer
verderop bij 4.8 Armoedetoets).
-

User-owned: Wil en kan de voedselbedeler mee eigenaar worden van de coöperatie? Wil
en kan zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan zij vennoot worden. Indien
neen, kan naar een duurzame samenwerkingsrelatie gestreefd worden.

-

User-controlled: Wil en kan de voedselbedeler mee de visie en doelen van de coöperatie
bepalen? Hier leven verschillende uitgangspunten wat betreft de visie op
armoedebestrijding: caritatief (‘noodhulp’) of participatief (‘noodhulp onder protest’)?
Indien de uitgangspunten en (filosofische) basishouding van de organisaties moeilijk
compatibel zijn, is het misschien beter om hen niet uit te nodigen om vennoot te worden?
Indien er echter leergierigheid is, en er gezocht wordt naar complementaire
emancipatorische en participatorische instrumenten door de voedselbedeler, kan dit
daarentegen juist wél een argument zijn om hen laten toe te treden als vennoot. Wil en kan
de voedselbedeler democratische controle uitoefenen? Is daartoe vorming en opleiding
nodig rond coöperatief ondernemen?

Vandevoort (2013, p. 39) adviseert om na te gaan of er in de gemeente al organisaties aan het
werk zijn rond voedsel en armoede: “Het kan gaan over een groep vrijwilligers die de handen
uit de mouwen steken om warme soep, boterhammen of voedselpakketten te verdelen.
Misschien is er al een sociaal restaurant of een sociale kruidenier. Het maatschappelijk
opbouwwerk is actief rond het thema voeding, elke regio kent een lokaal gezondheidsoverleg
(LOGO), er zijn alternatieve land- en tuinbouwprojecten… Zij kennen hun publiek en zij
weten hoeveel pakketten, maaltijden en producten er worden verdeeld in een week. Misschien
zijn er sociale economieprojecten die denken aan een uitbreiding van hun opdrachten, zoals
het ophalen van voedseloverschotten, de verwerking, verpakking of het transport ervan? Ze
weten of er nood is aan een bijkomend initiatief of aan meer samenwerking en coördinatie. Zij
kunnen allen meehelpen met het in kaart brengen van het probleem en van mogelijke
oplossingen”.

*7* Een zevende groep stakeholders zijn het bestaande lokale verenigingsleven en socioculturele vormingswerk, in zijn diverse vormen en verschijningen. Daarbij denken we onder
meer aan OKRA, KVLV, Landelijke Gilden, KWB, Femma, verenigingen voor parochiale
werken, jeugdbewegingen, VELT, NEOS… We denken hierbij ook aan lokale dienst- en
hulpverleners zoals Ziekenzorg, Familiehulp en zelfs Buitenschoolse Kinderopvang. Deze
diverse lokale actoren hun focus ligt niet bij het bestrijden van armoede, maar ook zij hebben
baat bij meer sociale cohesie en solidariteit in het dorp.
In Avelgem bleek tijdens het interview dat het voldoende was om de dialoog aan te gaan met
de bestaande verenigingen, om de perceptie te doorbreken dat het dorpsrestaurant ‘misschien
dezelfde activiteiten gingen doen als hen’. Het dorpsrestaurant is gewoon gaan uitleggen wat
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ze wél doen, en nu worden ze zelfs heel af en toe nog eens uitgenodigd bij die verenigingen
om te gaan spreken.
-

User-benefit: Heeft de lokale vereniging een economische relatie tot de coöperatie?
Verstrekt de coöperatie aan de lokale vereniging voordelen die ze anders niet of niet in
dezelfde mate kan realiseren? Ja, lokale verenigingen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken
van de locatie van het dorpsrestaurant om samen met hun vrijwilligers te eten of te
vergaderen. Misschien is het mogelijk om een korting te regelen? Of om hen voordelig de
infrastructuur te laten gebruiken voor hun activiteiten? Er kunnen ook cursussen
georganiseerd worden, waarvan samen leren gezond koken slechts één voorbeeld is. Zo
zijn lokale verenigingen mogelijke gebruikers van de diensten van het dorpsrestaurant, en
tegelijkertijd zijn zij mogelijk leveranciers van klanten en vrijwilligers?

-

User-owned: Wil en kan de lokale vereniging mee eigenaar worden van de coöperatie?
Wil en kan zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan hij/zij vennoot worden.
Indien neen, kan er toch een duurzaam samenwerkingsverband nagestreefd worden tussen
de vereniging en de coöperatie.

-

User-controlled: Wil en kan de lokale vereniging mee de visie en doelen van de
coöperatie bepalen? Wil en kan de lokale vereniging democratische controle uitoefenen?
Daartoe is waarschijnlijk vorming en opleiding nodig rond coöperatief ondernemen.
Hierbij moet er op voorhand grondig nagekeken worden of er geen conflicten mogelijk
zijn tussen de doelen & prioriteiten van de lokale vereniging enerzijds en die van de
coöperatie anderzijds. Indien de prioriteiten van beide organisaties (te) ver uit elkaar
liggen of moeilijk compatibel zijn, is het beter om hen niet uit te nodigen om vennoot te
worden, maar om toch proberen (structureel) samen te werken.

In tijden waarbij organisaties het soms moeilijk hebben om vrijwilligers te werven, kan de
perceptie ontstaan dat een nieuw dorpsrestaurant vrijwilligers zou kunnen ‘afsnoepen’ van de
bestaande verenigingen. Hier moet het concurrentie-denken doorbroken worden, en is
samenwerking hét sleutelwoord. Misschien kan het lokale middenveld in het dorpsrestaurant
zelfs nieuwe vrijwilligers aanspreken en informeren over hun aanbod? In het interview met
RIMO Limburg hoorden we dat hun dorpsrestaurants momenteel over voldoende vrijwilligers
beschikken. Toch krijgen ze nog vragen – bijvoorbeeld tijdens de ‘Week van de
Verbondenheid’ van mensen die graag vrijwilliger willen worden. Die verwijzen ze dan door
naar andere lokale organisaties. In het dorpsrestaurant zijn er ook pamfletten te vinden met de
activiteiten van verenigingen zoals KVLV, Ziekenzorg, OKRA… Het is de bedoeling om te
streven naar zoveel mogelijk betrokkenheid en onderlinge verbondenheid.
Het is nodig om de bestaande voorzieningen in het dorp in kaart te brengen vooraleer een
dorpsrestaurant te lanceren. Het is immers niet de bedoeling dat bijvoorbeeld de senioren een
ander soort ontmoetingen laten vallen omwille van een nieuw aanbod. Een dorpsrestaurant
kan niet opgericht worden zonder overleg met de reeds bestaande initiatieven. Er wordt
gestreefd naar een harmonieuze samenwerking met bestaande ontmoetingsinitiatieven zoals
bijvoorbeeld van OKRA (Coop Labo, 31/10/2013).
In Oudenaarde lag de seniorenraad zelfs mee aan de basis van de opstart van het Lokale
Dienstencentrum. Voor grotere activiteiten maken ze gebruik van het restaurant, bijvoorbeeld
hun ‘etentje voor alleenstaanden’ dat ze twee keer per jaar organiseren: “Dat is altijd een
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topper. Eten en muziek, dat is altijd een succes. Er zijn een 90-tal alleenstaanden die komen
eten. Er is vervoer voorzien voor mensen die opgehaald willen worden door vrijwilligers”.

*8* Een achtste groep stakeholders zijn bestaande sociaaleconomische initiatieven in en
rond het dorp: een strijkatelier, kringloopcentrum, sociale traiteur, sociale horecaopleiding…
Zelfs indien de bestaande sociale economie niet als vennoot betrokken kan of wil worden,
dan is een structurele samenwerking toch de moeite waard om te exploreren. De maaltijden
voor het dorpsrestaurant in Houthalen-Helchteren worden bijvoorbeeld bereid door een
sociaaleconomisch initiatief uit Bilzen. De maaltijden worden na transport in de dorpen
geserveerd. ‘Arbeidskansen vzw Trabajo’ levert aan het dorpsrestaurant via een openbare
aanbesteding vanuit de stad: “Dat is een heel goede samenwerking. Een enorm goede
communicatie. Het menu wordt in samenspraak opgesteld”. Dagelijks wordt het menu
doorgegeven voor de dag erna. In de openbare aanbesteding was niet alleen de prijs
doorslaggevend, maar ook andere criteria. Zo stond in de aanbesteding bijvoorbeeld dat de
mensen eerst konden proeven: leveranciers moesten een aantal keren leveren aan dezelfde
prijs op proef. Ieder dorpsrestaurant kon minstens drie keer proeven. Deze samenwerking
zorgt ervoor dat het dorpsrestaurant enerzijds geen dure opstartkosten heeft qua
keukeninfrastructuur. Anderzijds zijn de risico’s met betrekking tot voedselveiligheid meteen
tot een minimum herleid doordat er niet zelf gekookt wordt.
-

User-benefit: Heeft de sociaaleconomische onderneming een economische relatie tot de
coöperatie? Verstrekt de coöperatie aan de sociaal-economische onderneming voordelen
die zij niet of niet in dezelfde mate kan realiseren door hun eigen inspanningen? Het doel
van sociale economie is het creëren van duurzame en kwalitatieve jobs voor kwetsbare
groepen. Het dorpsrestaurant kan een instrument zijn om aan dat doel te werken.
Momenteel blijven sociale tewerkstellingsinitiatieven vooral beperkt tot de stedelijke
context. In dorpen blijft sociale economie jammer genoeg relatief zeldzaam. Hier is
nochtans ook grote nood aan de creatie van tewerkstelling op maat voor kwetsbare
groepen. Bestaande sociale economie kan nadenken over een ‘antenne’ in een dorp in de
vorm van een dorpsrestaurant. Indien er in het dorp al sociale economie aanwezig is, kan
die misschien ook eters doorverwijzen.

-

User-owned: Wil en kan de sociaaleconomische onderneming mee eigenaar worden van
de coöperatie? Wil en kan zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan zij vennoot
worden. Indien neen, kan er toch een duurzame samenwerking nagestreefd worden. De
sociaaleconomische onderneming heeft expertise die voor het dorpsrestaurant relevant is,
namelijk over (sociale) tewerkstellingsmaatregelenstatuten, vrijwilligersbeleid, hoe
krachtgericht en respectvol omgaan met kwetsbaar personeel...

-

User-controlled: Wil en kan de sociaaleconomische onderneming mee de visie en doelen
van de coöperatie bepalen? De sector sociale economie heeft doelen die nauw aansluiten
bij de doelen van een cooperatief dorprestaurant. Het gaat ook hier om de creatie van een
maatschappelijke meerwaarde en om de potentiële uitbreiding van (sociale)
tewerkstelling. Wil en kan de sociaaleconomische onderneming democratische controle
uitoefenen? Is daartoe vorming en opleiding nodig rond coöperatief ondernemen?
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*9* Een negende groep stakeholders zijn lokale organisaties met een horeca-infrastructuur
zoals een woonzorgcentrum, serviceflats, lokale school, internaat, bijzondere jeugdzorg,
geestelijke gezondheidszorg, medische sector…
Een noodzakelijke vraag is ‘zelf maaltijden bereiden of uitbesteden?’. Een belangrijke
afweging bij de keuze van maaltijden en wie ze waar bereidt, zijn de concrete gevolgen voor
de warmteketen. Een maaltijd komt op een bepaalde temperatuur de keuken uit, en moet na
het transport op diezelfde temperatuur waar buiten komen. De speciale box voor dit transport
kost 2.000 euro (gebruikersgroep 22/02/2013).
-

User-benefit: Heeft de lokale organisatie een economische relatie tot de coöperatie?
Verstrekt de coöperatie aan de lokale organisatie voordelen die zij niet of niet in dezelfde
mate kan realiseren door hun eigen inspanningen? Gebruikers of leveranciers? Het loont
de moeite om na te gaan of alle bestaande horeca-infrastructuur in de buurt optimaal benut
wordt qua capaciteit. Wordt er alleen ’s avonds gekookt, of alleen tijdens bepaalde dagen?
Wanneer is de keuken en eetzaal (nog) niet in gebruik? Is het mogelijk om het aantal
bereide maaltijden nog te verhogen? Wie kookt er bijvoorbeeld voor het
woonzorgcentrum of voor de lokale school? Kunnen zij hun aantal maaltijden verhogen?
Voor deze lokale organisaties is het optimaal gebruik van hun keuken voordelig. Ze
kunnen zowel de keuken met infrastructuur en/of hun personeel uitbesteden. Deze lokale
organisaties zijn op die manier ‘leverancier’ van de infrastructuur van het dorpsrestaurant.
Indien zij hun winst willen maximaliseren door zo hoog mogelijke huur hiervoor te
krijgen, is het niet aangeraden om hen uit te nodigen vennoot te worden. Indien zij echter
de sociale doelen van de coöperatie mee onderschrijven, kan dit wel overwogen worden.

-

User-owned: Wil en kan de lokale organisatie mee eigenaar worden van de coöperatie?
Wil en kan zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan zij vennoot worden. Indien
neen, kan er toch een structurele samenwerking nagestreefd worden.

-

User-controlled: Wil en kan de lokale organisatie mee de visie en doelen van de
coöperatie bepalen? Dit kan indien de doelen van beide organisaties compatibel zijn. Wil
en kan de lokale organisatie democratische controle uitoefenen? Daartoe is waarschijnlijk
vorming en opleiding nodig rond coöperatief ondernemen. Rond andere aspecten die te
maken hebben met de horeca-activiteit hebben deze lokale organisaties expertise die het
dorpsrestaurant een duw in de rug kan geven.

In restaurant De Pelikaan in Oudenaarde ervaren ze hun inbedding bij het woonzorgcentrum
als een voordeel. Ze erkennen dat het enerzijds een drempel is omdat mensen kunnen zeggen
‘ik ga er niet, want ik als ik daar ga eten, ben ik al half binnen in het rusthuis’. Het is niet de
bedoeling dat de bewoners van het woonzorgcentrum in het restaurant komen eten. Tenzij ze
hun kinderen op bezoek hebben, en allemaal samen komen eten: “Ik denk dat het ook
belangrijk is, als je ingebed bent in een rusthuis, dat je dat toch mooi gescheiden houdt”. Dit
is nodig om te voorkomen dat het een drempel wordt, en om een restaurantsfeer te creëren.
Het woonzorgcentrum kookt sowieso al voor 160 bewoners een dagschotel. Die dagschotel is
dezelfde als wat er in het restaurant De Pelikaan wordt geserveerd, met de mogelijkheid om
een vervangschotel te bestellen. Door de grote keuken is het mogelijk om alles vers ter plekke
te maken, zodat mensen nog kunnen vragen om bijvoorbeeld hun saus apart te doen.
Bovendien was er bij de opstart van het restaurant geen grote investering nodig, omdat ze
gebruik konden maken van de bestaande keuken. Er is wel geïnvesteerd in een ‘bijkeuken’ om
bijvoorbeeld frietjes zelf te bakken.
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Ook in dorpsrestaurant ZOHRA in Avelgem wordt de samenwerking met het
woonzorgcentrum als een plus ervaren. Er werd aangesloten bij de serviceflats, vlakbij het
woonzorgcentrum. Daarmee kon toch veel materiaal van het woonzorgcentrum gebruikt
worden, zoals de keukeninfrastructuur, maar ook zelfs borden, bestek en glazen. Daarmee
waren de opstartkosten voor dit dorpsrestaurant beperkt tot ongeveer 5.000 euro voor onder
meer warmhoudcontainers en een karretje om de korte afstand te overbruggen tussen het
woonzorgcentrum en de serviceflats. Het woonzorgcentrum kookt al voor de bewoners en
voor de warme maaltijden aan huis. Ze konden het dorpsrestaurant er gewoon bijnemen. Er is
één menu voor iedereen, maar wel met de mogelijkheid om rekening te houden met
dieetmaaltijden en diabetespatiënten. Het is hierbij wel nodig om te overleggen met de keuken
van het woonzorgcentrum over maaltijdkeuze. Bij het vastleggen van het winter- en
zomermenu bleek dat er op de dinsdagen vaak gehakt werd geserveerd. Dat zorgde in het
dorpsrestaurant, dat altijd op dinsdag open was, voor herhaling in het menu. Voor de
bewoners van het woonzorgcentrum viel dit niet op, want ze hadden doorheen de week
afwisseling, maar in het dorpsrestaurant viel dit wel op: “In de eerste periode dat het
dorpsrestaurant liep, hadden wij vijf van de zeven keer gehakt: gehaktbroodje,
vogelnestje…”. Hierover werd overlegd, en dit werd verschoven.

*10* Een tiende groep stakeholders zijn de bestaande lokale horeca (traiteur, frituur, pizzeria,
restaurant, brasserie, afhaalchinees…) in het dorp. Hoewel deze commerciële voorzieningen
ook meer en meer verdwijnen uit de kleinere dorpskernen en wijken.
Bij het sociale restaurant Kom.EET werd door Deloitte een klantenbevraging gedaan. Deze
survey toonde dat 50% van hun klanten nooit op restaurant ging voor Kom.EET (studieevent Sense 11 juni 2013).
Ook bij het interview met RIMO blijkt dat er daar nog nooit klachten waren rond
concurrentie door lokale horeca. Een lokale horecaondernemer vertelde zelfs: “Een aantal
mensen die hier nu ’s zondags komen eten, die hebben elkaar leren kennen in het
dorpsrestaurant. En die komen hier geregeld een tas koffie drinken, of komen hier soms eens
eten. Dat zijn mensen die eigenlijk niet de gewoonte hebben om te gaan eten. Maar juist
omdat ze elkaar leren kennen, doen ze wel iets samen. Ze hebben elkaar leren kennen aan
tafel, dus gaan ze samen tafelen”. Mensen kunnen in het dorpsrestaurant ervaren ‘samen eten
dat heeft toch wel iets’. Dus doen ze het ook op andere momenten dan wanneer het
dorpsrestaurant open is. Tegelijkertijd anticipeert RIMO hierop al vanaf de keuze van de
locatie. Zo werd in het centrum van Bilzen geen dorpsrestaurant geopend, omdat er een paar
kleinere goedkopere brasseriën zijn, die misschien op hetzelfde marktsegment mikken. Dit
wordt bevestigd door Restaurant De Pelikaan in Oudenaarde. Ze zijn overtuigd dat de
mensen die bij hen komen eten, daarvoor niet de gewoonte hadden om op restaurant gaan te
eten, en dat zeker niet op een weekdag. “Wij hebben nu alleen maar de drempel tot een
restaurant verlaagd”. Ze hebben geen klanten afgenomen van de andere horeca, integendeel.
-

User-benefit: Heeft de lokale horecaondernemer een economische relatie tot de
coöperatie? Verstrekt de coöperatie aan de horecaondernemer voordelen die hij/zij niet of
niet in dezelfde mate zelf kan realiseren? Hier kan er spanning zijn tussen de economische
belangen van de horecaondernemer enerzijds en die van het dorpsrestaurant anderzijds. Er
kan van in het begin voorkomen worden dat de bestaande horeca kan klagen over deloyale
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concurrentie door te werken met verschillende tarieven, waarvan het hoogste
marktconform is.
-

User-owned: Wil en kan de horecaondernemer mee eigenaar worden van de coöperatie?
Wil en kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan hij/zij vennoot worden.
Indien neen, kan er een duurzame samenwerkingsrelatie nagestreefd worden?

-

User-controlled: Wil en kan de lokale horecaondernemer mee de visie en doelen van de
coöperatie bepalen? Wil en kan de horecaondernemer democratische controle uitoefenen?
Daartoe is waarschijnlijk vorming en opleiding nodig rond coöperatief ondernemen en
over armoedebestrijding?

Tijdens het Coop Labo (31/10/2013) werd de verhouding tussen een coöperatief
dorpsrestaurant en de lokale ondernemingsgemeenschap besproken, samen met onder
meer Horeca Vlaanderen. Enerzijds identificeerden we enkele voordelen van de aanwezigheid
van een dorpsrestaurant voor andere ondernemers. Anderzijds dachten we na over het
vermijden van deloyale concurrentie. Hier werd bevestigd dat er zo een diverser cliënteel
ontstaat. Bovendien ‘trekt horeca andere horeca aan’. Er zijn hier ook meerdere
opportuniteiten qua het omgaan met voedseloverschotten, qua tewerkstelling, en qua
doorstroom na opleiding. Een eerste aandachtspunt bij de opstart van een dorpsrestaurant is
dat er overleg op voorhand nodig is met alle betrokkenen, dus ook met lokale handel en
horeca. Tijdens dat overleg moet duidelijk worden wat de motivatie en doelen zijn voor het
dorpsrestaurant, namelijk het versterken van het dorp. “Negatieve gevoelens en ongenoegen
proberen te vermijden en weg te nemen via overleg. Het is veel beter langs elkaar te staan dan
tegenover elkaar”. Het belang van prijssetting is hier niet te overschatten. Indien je werkt met
een sociale mix van klanten, dan is het nodig om verschillende tarieven te hanteren, waarbij
het hoogste tarief marktconform is. Niet iedereen eet aan dezelfde (goedkope) prijs! Niet
iedereen krijgt sociaal tarief! Eén tarief voor iedereen, kan alleen in een sociaal restaurant dat
alleen kwetsbare groepen toelaat, en dus geen sociale mix creëert. Er wordt ook benadrukt dat
de horeca-regels qua voedselveiligheid voor iedereen overal even belangrijk zijn: “Hier willen
we geen uitzonderingen of afgezwakte regels!” Zo is het bijvoorbeeld praktisch bijna niet
haalbaar om voedselresten uit de lokale horeca weg te schenken onder meer wegens de
warmteketen. Dat zou alleen kunnen met onverpakte ingrediënten zoals aardappels.
Het dorpsrestaurant in Zonnebeke werkt samen met een lokale traiteur, die de maaltijden tot
aan het dorpsrestaurant brengt. Dezelfde traiteur verzorgt ook de maaltijden van scholen en
brengt warme maaltijden aan huis. Het dorpsrestaurant moest dus zelf niet investeren in
keukeninfrastructuur en warmhoudcontainers voor transport. Het OCMW werkte hier met een
openbare aanbesteding. Zelf koken kan een hoge drempel zijn voor een opstartend
dorpsrestaurant: “Dan moet je ook aan ongelooflijk veel richtlijnen voldoen. Denk aan
voedselveiligheid”.
In Avelgem besloot het lokale bestuur dat de prijs van het dorpsrestaurant niet lager mocht
zijn dan 7,50 euro opdat dit geen deloyale concurrentie zou zijn voor lokale bistro’s en
dergelijke. Iedereen ouder dan 65 kan komen eten aan datzelfde tarief. “Maar eerlijk gezegd
denk ik ook niet dat er mensen van ons publiek anders naar een bistro zouden gaan. Die laten
ofwel de maaltijd thuis komen ofwel koken ze zelf” (interview Avelgem). In het
dorpsrestaurant kunnen alleen mensen eten die ouder zijn dan 65.
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Ook Van de Wetering (2011) erkent dit: “Om klachten over concurrentievervalsing te
voorkomen, kan het helpen een restaurant in de omgeving te betrekken bij de plannen door de
eigenaar uit te nodigen mee te denken. De meeste restauranthouders zullen waarschijnlijk
afhaken als ze zien wat er van hen wordt gevraagd en begrijpen dat een sociaal wijkrestaurant
niet winstgevend is”. Het dorpsrestaurant gaat ook uit van een minder koopkrachtig publiek.
Vandevoort (2013, p. 42) adviseert om steun te zoeken bij de lokale middenstand en bij de
horeca. “Zij kunnen misschien wat argwanend zijn bij de start van een initiatief, maar ze zijn
kostbare medestanders. Wees niet terughoudend en vraag het hen gewoon. Het Regionaal
Economisch en Sociaal Overleg Comité (RESOC) kan een goede brug zijn naar partners aan
de overkant”.

*11* Een elfde groep stakeholders zijn de lokale boeren en voedingsproducenten. Tijdens
de workshop van Coopburo werd geadviseerd om een overzicht van mogelijke (lokale)
leveranciers te maken met beschikbaarheid, prijs, solvabiliteit, duurzaamheid…
Serpieters (2013) benadrukt het belang van een grondige leveranciersanalyse: Welke
leveranciers zijn er? Hoeveel mogelijke leveranciers zijn er? Wat zijn hun sterkten en
zwakten? Wat zijn hun voorwaarden? Kan een leverancier de kostprijs en de kwaliteit van
het aanbod beïnvloeden? Serpieters stelt ook de vraag ‘is het gemakkelijk om van leverancier
te veranderen’. Het belang van deze vraag kan in de context van een coöperatief
dorpsrestaurant genuanceerd worden. Hier is het immers eerder de bedoeling om duurzame
relaties aan te gaan met stakeholders, dus ook met de leveranciers.
-

User-benefit: Heeft de voedingsproducent een economische relatie tot de coöperatie?
Uiteraard kan een dorpsrestaurant ervoor kiezen om zoveel mogelijk te werken met lokale
ingrediënten – bijvoorbeeld om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.
Dan kan er gezocht worden naar lokale leveranciers. Verstrekt de coöperatie aan de
voedingsproducent voordelen die hij/zij niet of niet in dezelfde mate kan realiseren door
eigen inspanningen? Sommige van de lokale groenten, fruit, vlees… zijn moeilijk te
commercialiseren (omdat ze bijvoorbeeld te klein of te groot zijn). Die kunnen misschien
geleverd worden tegen lage prijzen? Ook bij deze landbouwers is sociale inclusie soms
een kwestie. Op die manier kunnen zij ook gebruikers zijn van het dorpsrestaurant.

-

User-owned: Wil en kan de voedingsproducent mee eigenaar worden van de coöperatie?
Wil en kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan hij/zij vennoot worden.
Indien neen, kan hij/zij ook gewoon leverancier worden.

-

User-controlled: Wil en kan de voedingsproducent mee de visie en doelen van de
coöperatie bepalen? Dit kan indien het stuk omzet voor de boer of voedingsproducent dat
voortkomt uit het dorpsrestaurant niet groot is – en bij voorkeur zelfs slechts een
symbolische impact heeft op het bedrijf van de boer. Dit kan moeilijker worden als een
aanzienlijk deel van de omzet van de boer afhangt van de coöperatie. De consumenten
willen lage prijzen betalen voor hun maaltijden. Leveranciers wiens omzet grotendeels
afhangt van de coöperatie willen waarschijnlijk een zo hoog mogelijke prijs voor hun
grondstoffen. Dit kan de haalbaarheid van betaalbare ingrediënten in gedrang brengen.
Daarom is het aangewezen grondig na te denken of leveranciers mee betrokken kunnen
worden als vennoot? Door ook leveranciers als vennoot te willen betrekken, halen we
soms een moeilijk oplosbaar conflict over hoge of lage bedrijfskosten binnen in de
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coöperatie. Tenslotte: Wil en kan de voedingsproducent democratische controle
uitoefenen op de coöperatie? Daartoe is waarschijnlijk vorming en opleiding nodig rond
coöperatief ondernemen en rond armoedebestrijding?
Onder het motto: “Minder voedselverlies en meer solidariteit, daar kunnen we allemaal bij
winnen”, publiceerden in 2012 Comeos (die de Belgische handel en diensten
vertegenwoordigen), FEVIA en de Voedselbanken een brochure om producenten en
handelaars van voedingsproducten te stimuleren om hun overschotten op een veilige en
gestructureerde manie aan mensen in armoede te schenken. De brochure
‘Voedseloverschotten. Schenk ze aan de voedselbanken of andere verenigingen met sociaal
oogmerk’ is te vinden via: www.comeos.be. De brochure geeft een overzicht van welke
voeding in aanmerking komt, wat de plichten zijn van de producent en handelaar rond de
traceerbaarheid van voedsel, hoe je zo’n samenwerking praktisch organiseert… Hierbnij hoort
zelfs een modelovereenkomst: http://www.comeos.be/files/docs/Publicaties/10061_1_nl.pdf.
Ook internationaal onderzoek toont de kracht van coöperaties in de promotie van lokale
voeding: “Co-operatives are ideally placed (given their history, organisational structure and
enshrined business intent towards social responsibility and sustainability) to shape the role of
local foods into a force for positive community (and wider) social improvement” (Hingley,
2011, p. 352). Hingley (2011, p. 346) beschrijft de diversiteit aan betekenissen die ‘lokale
voeding’ kan omvatten: “a geographical or distance measure or a county/administrative
region. It could be defined as a symbol of sustainability and low environmental impact, a
catalyst for social and community cohesion, a defence against national or global control; it
may be synonymous with freshness and higher perceived quality, or purchase may simply be
an emotional expression of linking perceived qualities and ‘belonging’ to a vicinity”. De door
Hingley (2011, p. 350) bestudeerde coöperaties gingen in zee met locale leveranciers voor
zover de prijzen vergelijkbaar waren met andere leveranciers, voor zover de gepercipieerde
kwaliteit van de producten hoger was, en voor zover de winstmarges overeenkwamen met de
vooropgestelde financiële vuistregels van de coöperatie. De bestudeerde coöperaties vonden
dat klanten meer gemotiveerd waren om lokale voeding te kopen voor redenen van smaak,
waarde, versheid, lokale identiteit.

*12* Een twaalfde stakeholder is de lokale kleinhandel zoals een buurtwinkel, bakker,
slager, bloemist, voedingwinkel, krantenwinkel…
De bonnetjes van het dorpsrestaurant in Bilzen zijn te koop in het dorpsrestaurant zelf, maar
ook in de krantenwinkel en in de algemene voedingswinkel. Ondanks dat die voedingswinkel
ook zelf ingrediënten en maaltijden verkocht, deed die toch mee. Ook voor hen is het
relevant dat de samenhang in het dorp bevorderd wordt: “Zij hebben er ook veel meer aan dat
mensen dorpsgericht zijn, tegen dat zij ergens ander hun winkelwaar gaan halen”. Ze werken
gratis mee en hangen ook in de winkel het menu voor de komende week op. In
Munsterbilzen is er ook een bakker die bonnetjes verkoopt.
Inspirerend is ook het project, dat wil analyseren of het mogelijk is de overschotten van
Delhaize te gebruiken in het maatschappelijk restaurant van Atelier Groot Eiland.
-

User-benefit: Heeft de lokale kleinhandel een economische relatie tot de coöperatie?
Verstrekt de coöperatie aan deze lokale ondernemer voordelen die hij/zij niet of niet in
dezelfde mate kan realiseren? Net als voor de andere dorpsbewoners, is het ook voor hen
positief dat er meer producten en diensten in het dorp verstrekt worden. Als verkooppunt

52

van bepaalde zaken (bijvoorbeeld bonnetjes of misschien zelfs diepgevroren soep?),
kunnen ze hun eigen klanten een divers aanbod uit eigen dorp aanbieden. Zo tonen ze dat
ze ‘erbij horen in het dorp’. Bij sommige van de dorpsrestaurants die door RIMO Limburg
worden ondersteund, is ook lokale middenstand betrokken. Hier is misschien minder kans
op tegengestelde belangen dan bij de lokale horecaondernemers?
-

User-owned: Wil en kan deze lokale kleinhandel mee eigenaar worden van de coöperatie?
Wil en kan hij/zij delen in de voordelen en risico’s? Indien ja, kan hij/zij vennoot worden.
Indien neen, kan er structurele samengewerkt worden?

-

User-controlled: Wil en kan deze lokale kleinhandel mee de visie en doelen van de
coöperatie bepalen? Wil en kan hij/zij democratische controle uitoefenen? Is vorming
nodig rond coöperatief ondernemen en armoedebestrijding?

Waarom steunt een lokale ondernemer een dorpsrestaurant, gezien de onwaarschijnlijkheid
van directe economische winst? Goglio en Leonardi (2012, p. 72) zien meerdere mogelijke
motivaties: “The entrepreneur may be personally interested in the good in question. (…) S/he
may aim to gain particular credit in the community in order to reinforce a social position,
political influence and power, or a certain ideology; or else s/he may act out of altruism”.

*13* Een dertiende groep stakeholders zijn sponsors en (investerings)fondsen met
vergelijkbare doelen en visie als die van het dorpsrestaurant. Hier is het belangrijk om te
beseffen dat niet iedereen die geld investeert, ook vennoot moet worden! Waarschijnlijk zijn
giften of sponsoring hier eenvoudiger? Een belangrijke vraag is of het fonds een lokale band
heeft met het dorp?
Er zijn ook investeringsfondsen die wensen te investeren in kapitaal, zoals bijvoorbeeld
Trividend. Zo’n fonds heeft waarschijnlijk geen economische relatie tot de coöperatie, tenzij
het gegeven dat het haar opdracht is om startende sociale en coöperatieve initiatieven te
ondersteunen met het verstrekken van kapitaal. Is het opportuun om een fonds mee eigenaar te
laten worden van de coöperatie? Zelfs indien de doelen en missie van de coöperatie en het
fonds identiek zouden zijn, dan moeten we nog de vraag stellen of het fonds betrokken
genoeg is om mee democratische controle uit te oefenen op de coöperatie?
*14* Tenslotte inspireert het ICA-principe ‘Cooperation between cooperatives’ ons om
zeker ook op zoek te gaan naar andere coöperatieve ondernemingen in de buurt of regio. Een
coöperatie gaat daarbij in dialoog met andere coöperaties en/of is ingebed in een breder
coöperatief netwerk. Zij hebben immers expertise rond coöperatief ondernemen.

Na de analyse van de relatie van elke stakeholder tot de coöperatie, kan de wenselijkheid
en de haalbaarheid ingeschat worden om deze stakeholder uit te nodigen als vennoot (of
zelfs als initiatiefnemer). Wie er aan het stuur zit, is sterk afhankelijk van de lokale
context. De bestaande sociale kaart van het dorp is het uitgangspunt. We passen deze
analyse toe in onze twee concrete cases ‘Klein maar fijn’ en ‘Samen aan tafel’.
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Stakeholder
De (kwetsbare)
dorpsbewoners
De (sociaal)
tewerkgestelden

Vrijwilligers

OCMW & gemeente,
lokaal
dienstencentrum,
sociaal huis…
Lokale
armoedebestrijders

Lokale voedselbedelers
Lokaal
verenigingsleven
Lokale dienst- en
hulpverleners
Lokale sociale
economie
Organisaties met
horeca-infrastructuur
Lokale horeca

Lokale boeren en
voedselproducenten

Lokale kleinhandel

Financiers en fondsen
Lokale coöperatieve
ondernemingen

Vennoot bij ‘Klein maar
fijn’?
Kunnen vennoot worden

Vennoot bij ‘Samen aan tafel’?

Geen vennoten, maar inspraak
mogelijk via vzw ‘Fit en gezond’
Niet aanwezig – enige
Kunnen vennoot worden, maar is
betaalde kracht vanuit
hoogdrempelig qua prijs. Wel
OCMW
structurele inspraak via vzw ‘Fit
en gezond’
Kunnen vennoot worden, plus Geen vennoten, maar wel
extra inspraak via
structurele inspraak via vzw ‘Fit
zorgnetwerk
en gezond’
OCMW is één van de
Werd gevraagd als vennoot, maar
hield het liever bij giften bij
initiatiefnemers
opstart. Wel sterke samenwerking,
waarbij OCMW onder andere
(mee) maaltijden subsidieert.
Zorgnetwerk is één van de
Zorgnetwerk is al structurele
partner in andere coöperatie ‘Klein
initiatiefnemers
maar fijn’. Twee engagementen
tegelijk was te zwaar. Daarom niet
als vennoot bij ‘Samen aan tafel’
Niet aanwezig
Geen vennoten, maar inspraak
mogelijk via vzw ‘Fit en gezond’
Duurzame relaties, maar
Vzw ‘Gezond en fit’ is één van de
kunnen geen vennoot worden initiatiefnemers
Duurzame relatie, maar
Geen vennoten, maar inspraak
kunnen geen vennoot worden mogelijk via vzw ‘Fit en gezond’
Niet aanwezig in gehucht
Lokaal strijkatelier is één van de
initiatiefnemers
Woonzorgcentrum is één van Geen vennoten, maar inspraak
de initiatiefnemers
mogelijk via vzw ‘Fit en gezond’
Kunnen vennoot worden als
Lokale traiteur (die ook levert aan
dorpsbewoner – geen aparte
lokale scholen e.d.) is één van de
groep vennoten
initiatiefnemers
Kunnen vennoot worden als
Geen vennoten, maar inspraak
dorpsbewoner (geen aparte
mogelijk via vzw ‘Fit en gezond’
groep) + zoeken naar
+ zoeken naar duurzame
duurzame leveranciersrelaties leveranciersrelaties
Kunnen vennoot worden als
Geen vennoten, maar inspraak
dorpsbewoner (geen aparte
mogelijk via vzw ‘Fit en gezond’
groep) – geen aparte groep
vennoten
Neen – wel giften bij opstart
Neen – wel giften bij opstart
De coöperatie ‘Samen aan
De coöperatie ‘Samen aan tafel’
tafel’ verkent samen met
verkent samen met ‘Klein maar
‘Klein maar fijn’ de
fijn’ de mogelijkheid om samen
mogelijkheid om samen
vorming te organiseren voor
vorming te organiseren voor
medewerkers en vrijwilligers.
medewerkers en vrijwilligers.
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4.3 Corporate Governance
Bij het vormgeven van een coöperatie en haar statuten, is er veel juridische vrijheid, wat
maatwerk mogelijk maakt. Dit geeft een kans om in te spelen op de specifieke lokale situatie
en behoeften (Coopburo workshop, 2013).
We kiezen in beide cases voor een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (CVBA), waar de aansprakelijkheid van vennoten beperkt is tot hun
inbreng. De wet legt op dat minstens drie personen een vast kapitaal samen brengen van
minimum 6.150 euro, voor minstens 2.500 euro volstort. Hou er wel rekening mee dat het vast
gedeelte van het kapitaal bepaald wordt door je financieel plan. In het geval van een
dorpsrestaurant kan dit substantieel hoger liggen dan wat de wet voorschrijft. Vergeet ook niet
dat het vast gedeelte van het kapitaal als toetssteen zal gelden bij een eventueel faillissement
binnen de drie jaar na oprichting (oprichtersaansprakelijkheid). Enkel dit vaste gedeelte van
kapitaal wordt statutair in een notariële akte vastgelegd. Het netto-actief van de vennootschap
mag nooit lager zijn dan het vaste gedeelte van het kapitaal.
Andere kapitaal- of vennotenbewegingen situeren zich in het variabel gedeelte van het
kapitaal, en worden niet notarieel vastgelegd. Het werven van vennoten hoeft zo ook niet een
éénmalige oefening te zijn. Er kunnen vennoten toetreden zonder dat telkens een
statutenwijziging nodig is. Een coöperatie is immers een vennootschap met variabel kapitaal,
waarbij nieuw kapitaal kan ingebracht worden. “Het kapitaal kan stijgen doordat er vennoten
bijkomen of doordat bestaande vennoten extra aandelen kopen. Het kapitaal kan dalen doordat
er vennoten uittreden en hun deel van het kapitaal terugkrijgen of doordat bestaande vennoten
een gedeelte van hun aandelen terugnemen. Let wel op: Het kapitaal mag nooit zakken onder
de grens van het vaste kapitaal zoals bepaald bij oprichting” (Jacobs, 2011, p. 35).
Iemand kan vennoot worden door in te schrijven op 1 of meerdere aandelen, die op naam
zijn. Tenzij anders vermeld in de statuten, zijn de aandelen vrij overdraagbaar tussen
vennoten. Na de oprichting kunnen nieuwe vennoten toetreden door in te schrijven op 1 of
meer aandelen, wanneer die worden uitgegeven in het kader van een kapitaalsverhoging. In de
statuten kan men de vennootschap zeer breed openstellen voor zowat iedereen, of ervoor
kiezen de toegang te beperken op basis van strikte criteria. Een aandeel veronderstelt een
inbreng in geld. Wanneer er daarnaast ook materiële en immateriële goederen worden
ingebracht (zoals bijvoorbeeld keukeninfrastructuur of een gebouw), dan moet deze ‘inbreng
in natura’ gewaardeerd worden door een bedrijfsrevisor.
Vennoten kunnen de coöperatie verlaten en vrijwillig uittreden. De wet voorziet dat dit enkel
kan in de eerste zes maanden van het boekjaar. Om kapitaalsvlucht te voorkomen, is het
aangewezen om de vrijwillige uittreding verder statutair uit te werken. De RvB kan een
uittrede weigeren, bijvoorbeeld om het niveau van vast kapitaal niet te laten zakken. Je kan in
de statuten bijvoorbeeld laten opnemen dat jaarlijks maximum 5% van het kapitaal of
maximum 10% van de vennoten kan uittreden. Een uitgetreden vennoot blijft nog
aansprakelijk voor verbintenissen van de coöperatie aangegaan voor zijn uittrede, en dit
gedurende vijf jaar. Zijn aansprakelijkheid blijft beperkt tot zijn inbreng. Omgekeerd kan het
recht om aandelen bij te nemen als vennoot ook best statutair geregeld worden. Naast het
vrijwillig uittreden, kan een vennoot ook gedwongen worden om uit te treden. Dat kan
bijvoorbeeld bij overlijden of bij zijn faillissement, bij onbekwaamheidsverklaring, maar ook
op basis van uitsluitingsgronden zoals in de statuten bepaald. Dit gedwongen uittreden is niet
beperkt tot de eerste zes maanden van het jaar. Vennoten die de coöperatie verlaten, krijgen in
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principe de waarde van hun aandeel terug. De standaardregeling in de wet voorziet dat dit de
waarde is van de aandelen zoals in de balans van dat boekjaar – tenzij statutair een eigen
berekeningsbasis is opgenomen. De regel is dat het bedrag beperkt wordt tot de
oorspronkelijke kapitaalsinbreng.
Wat betreft bestuur heeft een coöperatie een grote vrijheid. Er moet een bestuursorgaan zijn,
bestaand uit minstens één bestuurder, die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. Bestuurders
worden benoemd door de AV. De statuten regelen het aantal bestuurders, hun bevoegdheden,
hun werkwijze qua besluitsvorming, duurtijd van hun mandaat, afzetbaarheid…
Binnen de werking van een coöperatie vinden we:
- De Algemene Vergadering bestaat uit alle vennoten en bepaalt de koers van de
coöperatie. Alle vennoten zijn stemgerechtigd in de AV. De wet voorziet dat elk aandeel
een stem geeft, al lijkt het aangewezen hier een aanpak op maat uit te werken in de
statuten;
- De Raad van Bestuur wordt benoemd door de AV. De bestuurders kunnen al dan niet
vennoten zijn. Ook een extern kan erbij, bijvoorbeeld een leverancier of expert. De logica
van de operationele werking dicteert eigenlijk wie in de RvB zit. Het is nodig te werken
met competente en gemotiveerde bestuurders. Daarvoor moet een duidelijk profiel
opgesteld worden. Bij de samenstelling van de RvB is het belangrijk na te gaan of alle
competenties die de coöperatie nodig heeft erin vertegenwoordigd zijn;
- Daarnaast kan er in grotere coöperaties ook nog een dagelijks bestuur zijn, bestaande uit
een beperkte groep van vennoten van de RvB;
- De operationele organen: In dit geval bijvoorbeeld de keuken, eetzaal, vergaderzalen,
werkgroep onthaal, vrijwilligerswerking…;
- De advies-, inspraak-, en consultatieorganen kunnen zowel structureel ingebouwd
zitten, als ad hoc samengesteld worden.
Het is aan te raden niet alleen aandacht te besteden aan (de huidige) vennoten, maar ook aan
de andere stakeholders. Hoe kunnen we hen op een positieve en duurzame manier betrekken?
Kunnen we een win-win-situatie creëren via vaste partnerschappen? Het Innovatiesteunpunt
voor Land- en tuinbouw (2007) wijst op een relevant aandachtspunt: “Betrek externe partners
bij het nemen van moeilijkere beslissingen. Bij gevoelige onderwerpen, of bij spanningen, kan
het nuttig zijn om een externe gespreksleider het gesprek te laten modereren”. Vaak kunnen
stakeholders die geen vennoot zijn, toch een rol spelen als klankbord en adviesgroep?
De gebruikers of eters kunnen samen komen in een adviesgroep of gebruikersraad die een
afgevaardigde heeft in de RvB. In deze gebruikersraad kunnen bijvoorbeeld mensen in
armoede een rol spelen, die geen aandeel bezitten, maar wel trouwe klant zijn. Niet iedereen
wil immers vennoot worden. Niet iedereen wil inspraak over ‘alles’. Misschien vinden
sommige gebruikers een rol in een gebruikersraad laagdrempeliger omdat hier hun expertise
als gebruiker de kern is. Zo een adviesraad kan bijvoorbeeld inspraak krijgen op het gebied
van de operationele werking van het restaurant zelf: wat staat er op het menu, hoe moet het
restaurant eruit zien, hoe kunnen we laagdrempelig werken…
De AV heeft zes cruciale bevoegdheden:
- 1. Benoemen van bestuurders;
- 2. Goedkeuren van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;
- 3. Kwijting verlenen aan bestuurders (en eventueel in grote CVBA’s de commissaris) met
het daarbij horende recht om hen aansprakelijk te stellen (voor schade aan de coöperatie
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voortvloeiend uit beleidsfouten, of voor schade voortvloeiend uit het overtreden van de
statuten of van het Wetboek van Vennootschappen). Op de jaarlijkse AV vragen de
bestuurders kwijting voor hun beleid op grond van de voorgestelde jaarrekening. Een
geldig verleende kwijting bevrijdt de bestuurders van persoonlijke aansprakelijkheid
tegenover de coöperatie. Dit heeft geen invloed op hun aansprakelijkheid t.a.v. derden;
- 4. Wijziging van de statuten indien deze betrekking heeft op het doel van de coöperatie;
- 5. Eventuele benoeming van controlerende vennoten in kleinere CVBA’s waar geen
commissaris moet worden aangesteld;
- 6. En specifiek voor grote CVBA’s met een commissaris die onder meer de getrouwheid
van de jaarrekening controleert): Benoemen en om wettige reden afzetten en bepalen van
de bezoldiging van de commissaris.
Alle andere bevoegdheden kunnen vrij geregeld worden tussen AV en RvB.
De AV heeft een residuaire bevoegdheid: Dit betekent dat alle bevoegdheden zich bij de AV
bevinden. De AV delegeert naar de RvB. Het is de AV die de bevoegdheden van de RvB
vaststelt:
- Toetreding en uitsluiting van vennoten (tenzij anders bepaald);
- Toekennen van bevoegdheden aan de RvB (via statuten of via delegatie AV);
- Ontbinding, fusie en omzetting van de vennootschap;
- Bij wijzigingen van het doel, moet op de AV minstens ½ van het kapitaal aanwezig zijn
en de wijziging van het doel moet worden goedgekeurd met minstens 4/5 van de stemmen.
Wie een stem heeft in de AV heeft misschien opleiding nodig? Als een groep vennoten een
jaarrekening afkeurt of goedkeurt, dan moeten ze weten wat een jaarrekening precies is, en
welke functie ze heeft. Mensen krijgen opleidingen, maar kunnen ook al doende leren. Leren
kan ook via het participeren, zonder dat je eerst vanalles moet leren vooraleer je mag
participeren. Zo zou de drempel wel erg hoog liggen? Een jaarrekening kan bijvoorbeeld ook
op zo’n manier gebracht worden dat iedereen het snapt.
Bestuurders in de RvB zijn verantwoordelijk voor de vervulling van hun opdracht t.a.v. de
vennootschap en t.a.v. derden (bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid). Bestuurders
worden door de AV benoemd. Deze benoeming is ad nutum herroepbaar door de AV. Er is
grote statutaire vrijheid wie tot bestuurder kan benoemd worden. De vergoeding daarvoor is
in principe nihil, en de duur van het mandaat wordt best vastgelegd. Dit kan vrij geregeld
worden in de statuten (workshop Coopburo).
Het voorzitterschap van de RvB kan opgenomen worden door een ‘externe’ expert, die geen
vennoot is. De centrale opdracht van de voorzitter is het bewaken en bevorderen van het
realiseren van de missie, visie en sociale doelen van de coöperatie. Een andere optie is het
aanstellen van een andere armoedebestrijder of sociaal economieproject als voorzitter. Ook
deze organisaties zijn immers gedreven door het sociale doel van armoedebestrijding, sociale
cohesie en tewerkstelling voor kwetsbare groepen.
Vanhove (2003) somt enkele indicatoren op, die wijzen op een gezonde beleidsstructuur:
- Veel vennoten maken gebruik van het aanbod van de onderneming;
- De samenstelling van de bestuursorganen is gedragen door de vennotenbasis;
- Bestuursmandaten zijn beperkt in de tijd;
- De aanwezigheidsgraad op de vergaderingen van de bestuurs- en overlegorganen is hoog;
- Er is een ruime kapitaalsbasis;
- Vennoten geven hun mening bij enquêtes en bevragingen;
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-

De jaarvergaderingen worden druk bezocht en er is een ruime gelegenheid tot interactie;
Er bestaan websites, nieuwsbrieven en soortgelijke communicatie.

Volgens CESOC & Coopburo (begeleidingssessies ESF) is de uitdaging niet alleen om
vennoten te werven, maar vooral om ze te behouden! Er zijn ‘incentives’ nodig om vennoten
betrokken te houden. Daarbij kan het belang van de missie, visie en (sociaal) doel niet
onderschat worden. En dat niet alleen bij de uitbouw van de coöperatie. Het sociale doel moet
telkens opnieuw herinnerd worden: bij communicatie met de vennoten, bij communicatie met
‘de buitenwereld’, bij het duiden van de resultaten (in goede en kwade dagen)…
Bij dit coöperatieve dorpsrestaurant – dat bijdraagt aan de inclusie van kwetsbare
dorpsbewoners – is het essentieel om als uitgangspunt het ‘hogere belang’ in het vizier te
houden. Het is aangeraden om het sociale doel in de statuten in te schrijven. Dit kan door te
kiezen voor een vennootschap met sociaal oogmerk (VSO). Jacobs (2011) beschrijft de
VSO als een statutaire variant op de bestaande vennootschapsvormen, waarbij uitdrukkelijk
gekozen wordt om in de statuten bijkomende voorwaarden op te nemen die benadrukken dat
ze niet op de verrijking van hun vennoten gericht zijn. “De doelstelling van dit label is het
bieden van een juridisch statuut voor activiteiten die een sociaal oogmerk combineren met
het uitoefenen van een commerciële en industriële activiteit als hoofdactiviteit”.
Beide cases nemen het statuut vennootschap met sociaal oogmerk aan. Zo kunnen de visie en
sociale doelen vastgelegd worden. Dit is een zekerheid dat de (toekomstige) vennoten het niet
kunnen omvormen in een regulier restaurant zonder sociale doelen. Dit is een zekerheid voor
de initiatiefnemers – en voor andere investeerders - dat de sociale doelen duurzaam behouden
en bewaakt worden. Jacobs (2011, p. 34-35) benadrukt: “Veranker het sociaal doel in je
statuten, zet een rem op de winstuitkeringen en investeer eventuele winsten opnieuw in de
realisatie van je doelstelling. (…) De vennoten streven dan geen (of een beperkt)
vermogensvoordeel na, de eventuele winst wordt besteed overeenkomstig het sociale doel van
de vennootschap en bij een eventuele stopzetting moeten de reserves een bestemming krijgen
die zo dicht mogelijk aansluit bij het sociale oogmerk van de vennootschap”. Een vzw kan
hierin omgezet worden via de strikte regeling voorzien in artikel 26bis van de vzw-wet.
Voor het aanvragen van het statuut vennootschap met een sociaal oogmerk is het nodig dat
werknemers de kans krijgen om vennoot te worden. Het is echter niet nodig om hiervoor
een aparte categorie aandelen te vormen. Het advies van Coopburo is om best geen onnodige
complexiteit te creëren. In de statuten moeten regels vastgesteld worden over hoe personeel
uiterlijk na één jaar vennoot kan worden. En hoe ze afstand kunnen doen van de hoedanigheid
van vennoot indien niet langer personeel (Coopburo workshop, 2013).
Er moet ook jaarlijks een bijzonder verslag uitgebracht worden over de wijze waarop de
vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het sociaal oogmerk. Dat is een element van het
jaarverslag. Daarenboven mag niemand aan de stemming in de AV deelnemen met een aantal
stemmen dat hoger is dan 1/10 van de vertegenwoordigde aandelen. Dit wordt 1/20 als er
vennoten de hoedanigheid van personeelslid hebben.
Jacobs (2011) geeft tips om de sociale en economische doelen in evenwicht te brengen:
-

Verankeren van het sociaal doel in de statuten: Dit kan aangevuld worden met het
zetten van een rem op winstuitkeringen (de vennoten streven geen of een beperkt
vermogensvoordeel na), met de beslissing om eventuele winsten te investeren in de
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realisatie van de sociale doelen, en met het bestemmen van de reserves bij een eventuele
stopzetting bij een doel dat zo dicht mogelijk aansluit bij het sociale oogmerk van de
vennootschap. Een kleine tip: Begin iedere AV met het in herinnering brengen van de
visie en sociale doelen van coöperatie.
-

De betrokkenen participeren economisch: Dit kan gaan om elke bijdrage van de
vennoten aan de coöperatie. Denk daarbij aan de betaalde prijs voor diensten of goederen,
werk, vrijwilligerswerk, ingebracht onroerend goed, ingebracht kapitaal... Vennoten zijn
niet enkel investeerders, maar ook gebruikers. Het prioritaire doel van een coöperatie is
niet om de financiële winst te maximaliseren voor haar aandeelhouders, maar haar
prioriteit is wel om goederen en diensten van goede kwaliteit aan de laagste kost mogelijk
aan haar vennoten te leveren.

-

Iedere vennoot doet een financiële inbreng naar draagkracht: Men kan alleen vennoot
worden door inbreng van kapitaal. Daarbij is het perfect mogelijk om de waarde van een
aandeel te differentiëren naar de draagkracht van de participerende vennoten. Het is zelfs
mogelijk om kandidaat-vennoten te laten ‘sparen’ voor een aandeel. Houd daarbij in
gedachte dat de aankoop van een aandeel niet vrijblijvend is en een engagement als medeeigenaar impliceert.

Er kan een spaarformule voor mensen in armoede ontwikkeld worden. De prijs van een
aandeel moet uitgedrukt zijn in euro’s. Het is niet mogelijk om een aandeel te kopen met een
aantal uren vrijwilligerswerk. Je kunt wel de vrijwilligers ervoor laten kiezen om hun
wettelijke vrijwilligersvergoedingen niet in geld te laten uitbetalen, maar deze wel onder te
brengen in een spaarformule om zo een aandeel te kunnen kopen.
Het is niet evident om een ‘goedkoop’ aandeel aan te bieden. Een coöperatie heeft immers
administratiekosten en communicatiekosten ten aanzien van die vennoten, bijvoorbeeld
gekoppeld aan de organisatie van hun AV. Indien het sociale doel van de coöperatie dicteert
dat er goedkope aandelen voor mensen in armoede moeten zijn, dan moet er gedacht worden
aan het minimaliseren van die kost, bijvoorbeeld door de uitnodiging voor de AV te beperken
tot een bericht op de website en een affiche in het dorpsrestaurant zelf. Per post een
uitnodiging, de jaarrekening, het jaarverslag en dergelijke opsturen, is dan niet mogelijk.
Een tweede argument is dat een aandeel een engagement inhoudt en dus voldoende
substantieel moet zijn. Het is een investering en mag dus geenszins een bedrag zijn dat je ook
als ‘gift’ zou geven.
-

Ook giften kunnen: Wie geen engagement als mede-eigenaar kan of wil opnemen, mag
uiteraard wel een gift doen! Daarbij moet wel duidelijk zijn dat deze sympathisanten en
sponsors nooit kunnen delen in eventuele winsten, zelfs niet in beperkte mate. Een
coöperatie kan ook geen fiscale attesten afleveren.

-

Zeggenschap wordt losgekoppeld van de hoogte van financiële inbreng of
kapitaalsinbreng: Coöperaties die een erkenning wensen voor de NRC - meer info over
deze Nationale Raad voor Coöperatie vindt u verderop in dit hoofdstuk - moeten het
stemrecht per vennoot op zijn minst beperken tot 10% van de stemmen op de AV. De
vennoten participeren in de besluitvorming en bepalen de koers van de coöperatie. Alle
bestuurders moeten door de AV benoemd worden. Daarbij is het de bedoeling dat alle
categorieën van de vennoten vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Hierbij kan men aan
bepaalde categorieën meer of minder bestuursmandaten toebedelen – en dit losgekoppeld
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van hun financiële inbreng! Ook de bezielers zitten best mee aan het stuur. Vaak wordt
hier gewerkt met het uitgangspunt ‘1 vennoot 1 stem’. In de statuten kan dit echter met
grote vrijheid worden aangepast. Bijvoorbeeld ‘1 aandeel 1 stem’. Dit kan op maat
ontwikkeld worden met meervoudig stemrecht in functie van parameters zoals omzet,
leeftijd, hoedanigheid… Er kunnen verschillende soorten aandelen zijn met el een eigen
stemrechtregeling. Maatwerk is hier het sleutelwoord.
Er zijn vele tientallen verschillende formules mogelijk. Om de diversiteit te tonen, passen we
het bovenstaande kort toe op onze cases:
Klein maar fijn
‘Klein maar fijn’ is een complexe case,
hoewel het hier om een kleinschalig
dorpsrestaurant gaat.
Drie initiatiefnemers richten de coöperatie op
en dragen de oprichtersaansprakelijkheid: het
zorgnetwerk, het lokale OCMW en het
woonzorgcentrum.
VSO met 0% dividend
Blijven onder de 100.000 euro opgehaald
kapitaal en vermijden zo de prospectusplicht

NRC erkenning
Twee categorieën aandeelhouders:
- Oprichters en organisaties + individuen
die toelating vragen: 500 euro per
aandeel met max. 10 aandelen;
- Gebruikers, vrijwilligers, medewerkers,
sympathisanten…: 100 euro per aandeel
en max. 1 per persoon (met spaarsysteem
voor mensen in armoede).
Derden mogen de AV volgen.
Vrijwilligers, personeel en gebruikers
kunnen
aandeelhouders
worden.
Daarenboven is er binnen het dorpsrestaurant
een ‘gebruikersraad’ die advies geeft en
iemand afvaardigt naar de RvB.

Samen aan tafel
‘Allen samen aan tafel’ is een eenvoudige
case, hoewel het hier om een grootschalig
dorpsrestaurant gaat.
Drie initiatiefnemers richten de coöperatie op
en dragen de oprichtersaansprakelijkheid: het
strijkatelier (sociale economie), de lokale
traiteur en de vzw ‘Gezond en fit’.
VSO met beperkt dividend
Grote opstartkost, maar het aanbod om in te
tekenen op kapitaal van de coöperatie richt
zich slechts tot enkelen en niet tot het grote
publiek. Dus geen prospectus nodig.
NRC erkenning
Eén categorie aandeelhouders, namelijk de
oprichtende organisaties.
Eén aandeel kost 2.500 euro. Er is geen
maximum aantal aandelen per vennoot.
Wegens SO moeten ook medewerkers de
kans krijgen om een aandeel te kopen (na één
jaar in dienst krijgen ze de kans om één
aandeel van 2.500 euro te kopen).
De AV is alleen toegankelijk voor vennoten.
Een ‘gebruikersraad’ in de vzw ‘Fit en
gezond’ brengt gebruikers, vrijwilligers en
personeelsleden van het dorpsrestaurant
samen. Ze geven advies geven en vaardigen
ook iemand af naar de RvB.

In de case ‘Samen aan tafel’ gaat het in grote lijnen om een ‘coöperatie van organisaties’
met de initiatiefnemers aan het stuur. Dit heeft als mogelijk voordeel (t.a.v. een coöperatie
met losse individuen) dat de organisaties meer incentive hebben om controle uit te oefenen op
de coöperatie. Die sociale organisaties willen immers hun doel realiseren via het instrument
dorpsrestaurant. Ook hier moeten personeelsleden de kans krijgen om vennoot te worden –
gekoppeld aan het sociaal oogmerk van de coöperatie. Sympathisanten kunnen geen aandelen
kopen: geen dorpsbewoners, geen klanten, geen vrijwilligers. Die moeten op een andere
manier betrokken worden. Via de vzw ‘Fit en gezond’ kunnen zij advies geven aan de
coöperatie. Er kan ook – zoals bij case ‘Klein maar fijn’ een gebruikersraad opgestart worden
waar onder meer mensen in armoede hun stem kunnen laten horen.
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De beslissing voor ‘1 vennoot 1 stem’ of ‘1 aandeel 1 stem’ moet een bewust keuzemoment
zijn. Deze keuze kan gemaakt worden op basis van onder meer context, doelen… Hieronder
beschrijven we van beide opties enkele voordelen en mogelijke risico’s.
1 vennoot = 1 stem  bij onze case ‘Klein maar fijn’
- Voordeel: Optimale betrokkenheid van iedereen, ook van de ‘kleinere’ vennoten;
- Voordeel: Elke stem kan mee de doorslag geven;
- Voordeel: Gemakkelijk, niet complex om te berekenen op AV;
- Aandachtspunt: Volmachten best limiteren (maximum 1);
- Aandachtspunt: Wat is het vereiste quorum? ½ of van groep A minstens ½? Of ongeacht
aantal aanwezigen?
- Mogelijk risico: Initiatiefnemers of wie veel investeert, hebben het risico dat ze weinig
impact hebben op de richting van de coöperatie.
1 aandeel = 1 stem  bij onze case ‘Samen aan tafel’
- Voordeel: Wie veel investeert, heeft veel zeggenschap;
- Voordeel: Indien de verwerving van aandelen gekoppeld wordt aan de frequentie van het
gebruik van de diensten coöperatie, dan heeft degene die meer gebruik maakt van de
coöperatie, meer zeggenschap;
- Aandachtspunt: Niemand meer dan 10% stemrecht?
- Aandachtspunt: Volmachten best limiteren (maximum 1);
- Aandachtspunt: Quorum is hier misschien ingewikkelder: bijvoorbeeld ½ van de vennoten
of ½ van het kapitaal?
- Mogelijk risico: Kleintjes worden soms vergeten bij besluitsvorming;
- Mogelijk risico: Gebrek aan solidariteit en solidarisering?
- Mogelijk risico: Moeilijker telbaar bij stemming AV (kost misschien meer?).
RvB ‘Klein maar fijn’:
- Minimum 5 bestuursleden (minimum 2
uit elke groep) – maximum 9 (met
maximum 3 uit groep sympathisanten)
- Voorzitter heeft extra stem indien
50/50, dus ‘doorslaggevend bij staking
van stemmen’
- Bevoegdheden: toetreding nieuwe
vennoten + uittreding + uitsluiting
vennoten (de andere bevoegdheden
liggen bij de AV)
RvB ‘Samen aan tafel’:
- Drie initiatiefnemers, met advies
vanuit de ‘gebruikersgroep’ die 1
persoon afvaardigen
- Bevoegdheden: Alles wat nodig is
om de coöperatie te besturen,
zoals
aankopen,
strategie,
samenwerking met leveranciers,
aanwerving personeel…

AV ‘Klein maar fijn’  1 vennoot = 1 stem
- AV met alle vennoten (dus ruimer dan RvB)
- 10% stembeperking: Niemand mag meer
dan 10% van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen uitbrengen
- Max. 1 volmacht (mogelijkheid
steminstructies)
- Gewone meerderheid + meerderheid in elke
groep
- Geen quorum (ongeacht aantal aanwezigen)

AV ‘Samen aan tafel’  1 aandeel = 1 stem
- AV met alle vennoten (Dat is bij start van de
coöperatie dezelfde samenstelling als RvB).
- Starten met 10% stembeperking. 5%
stembeperking geldt zodra er effectief een
personeelslid is toegetreden
- Geen volmachten
- Quorum = ¾ v.d. vennoten moet aanwezig zijn
- Bevoegdheden AV: kwijting en benoeming
bestuur, toetreding en uitsluiting vennoten,
goedkeuring jaarrekening, bestemming resultaat
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Beide cases vragen een erkenning voor de NRC aan. De coöperatieve vennootschappen die
bewust bezig willen zijn met de coöperatieve waarden en principes werken, kunnen een
erkenning krijgen bij de minister van Economie om lid te worden van de Nationale Raad voor
de Coöperatie. Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u via:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/vennoots
chapsvormen/Cooperatieve_vennootschappen/Erkenning/
De erkenningsvoorwaarden verwijzen naar een aantal principes van coöperatief ondernemen
(Coop Workshop, 2013):
- Vrijwillige toetreding: Toetreding of uitsluiting mag niet speculatief zijn en er mag geen
dwang op staan;
- Aandelen binnen dezelfde categorie moeten gelijke rechten en plichten scheppen;
- De stemming op de AV is democratisch: Alle vennoten hebben op de AV gelijk stemrecht
of beperking van het stemrecht tot maximum 10%;
- Benoeming bestuurders en commissarissen door AV en mandaat bestuurders is
onbezoldigd;
- Matig dividend (momenteel is dat maximum 6% op het ingebrachte kapitaal). Dividenden
vetrekken vanuit een investeerderslogica, en kunnen onder meer gebruikt worden om
investeerders aan te trekken;
- Restorno aan de vennoten. Dit is een ‘coöperatieve teruggave’ of prijsdaling met
terugwerkende kracht, gebaseerd op een transactielogica. Dit is gekoppeld aan hoe vaak
een vennoot gebruik maakte van de diensten van de coöperatie – en kan vennoten
stimuleren om vaker gebruik ervan te maken;
- De vennootschap heeft als doel in de behoeften van haar vennoten te voorzien.
Enkele voordelen van een erkenning zijn:
- Het uitgekeerde dividend is voor een deel (momenteel is dat 190 euro) vrijgesteld van
belastingen, zowel voor de erkende coöperatie als voor de vennoot;
- De erkende coöperatie wordt vrijgesteld van de toepassing van de financiële
reglementering betreffende het openbaar beroep op spaarwezen, voor zover ze minder dan
2,5 miljoen euro kapitaal per jaar ophaalt bij het grote publiek. Je valt normaalgezien
immers onder deze ‘prospectusplicht’ indien je meer dan 100.000 euro wil ophalen, of
indien je je aanbod om vennoot te worden richt tot meer dan 150 personen. Indien er
echter een erkenning door de NRC is, vervalt het maximumaantal van 150 personen, en
mag je tot 5.000.000 euro ophalen zonder ‘prospectusplicht’. De retributie die moet
betaald worden aan het controleorganisme FSMA om te voldoen aan de prospectusplicht
kost 2.500 euro per jaar voor vennootschappen met sociaal oogmerk; wat voor een
kleinschalig dorpsrestaurant een groot bedrag is om rekening mee te houden in de
financiële planning;
- Voor bestuurders die hun voornaamste activiteit wijden aan het dagelijkse beheer of
leiding van een erkende coöperatie, kan het sociale statuut van werknemers van toepassing
zijn;
- Wanneer je als coöperatie erkend wordt, kan dit je coöperatieve identiteit versterken.
Tegelijk maak je deel uit van een platform waar ook andere coöperaties vertegenwoordigd
zijn met kansen tot uitwisseling en intervisie.
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4.4 Marketing en communicatie
4.4.1 Marketing
Veerle Serpieters (2013) stelt de volgende vragen in een omgevingsanalyse:
- Wie zijn andere marktspelers (for-profit, social-profit en informele economie)? Wat
bieden ze? Welke gelijkaardige producten bieden ze, tegen welke prijs? Wat is hun
marktaandeel? Waar zijn ze gevestigd? Wat zijn hun sterkten en zwakten? Deze vragen
werden normaalgezien al bij de stakeholdersanalyse beantwoord.
- In welke markt wil de coöperatie zich positioneren? Welke markt bestaat er voor de
producten of diensten van de coöperatie: nieuwe markt, krimpende of groeiende markt?
Wie zich richt tot senioren in dorpen, kan rekenen op een groeiende markt wegens de
vergrijzing…
- Geografische segmentering van de doelmarkt? Schat de grootte van de doelmarkt van de
coöperatie: maak hiervoor gebruik van enquêtes, sectorstudies, sectororganisaties, andere
cijfers… Ga eventueel even langs bij het gemeentebestuur voor lokale cijfers. Zoals al
eerder benadrukt bij de stakeholdersanalyse is het nodig om het dorp in kwestie grondig te
analyseren. Dit soort cijfers is een noodzakelijk onderdeel van die dorpsanalyse.
- Welk marktaandeel streef je zelf na?
- Waarmee kan jouw coöperatie zich onderscheiden van de concurrenten? Wat is onze
toegevoegde waarde op deze markt? Hoe oneerlijke concurrentie vermijden, is een vraag
die hier noodzakelijk aan moet toegevoegd worden.
- Zijn er mogelijkheden om samen te werken met de concurrenten. Voor een coöperatieve
onderneming is deze laatste vraag essentieel.
Kortom, het is belangrijk na te denken wat er vernieuwend is aan het product dat de
coöperatie brengt.
Serpieters (2013) benadrukt ook het belang van een klantenanalyse. Ook volgens Coopburo
(Coop Workshop, 2013) is het nodig om potentiële klanten te identificeren:
- Voor wie zijn de producten en diensten bedoeld? Welke marktsegmenten ga je bedienen
en waarom? Hebben deze mensen nood aan jouw product/dienst? Wat zijn hun huidige en
toekomstige behoeften en wensen? Deze vragen werden al grondig beantwoord bij de
stakeholdersanalyse.
- B2C (individuele dorpsbewoners) en B2B (lokale verenigingen en organisaties)? Beiden
bij de dorpsrestaurants die in deze blauwdruk worden uitgewerkt.
- Hoeveel potentiële klanten zijn er echt? Wie zijn die potentiële klanten? Profiel? Zijn er
socio-demografische gegevens: leeftijd, inkomen, de grootte van de potentiële
klantengroep…? Geografische spreiding van de klanten: Waar zijn ze? Waarom willen ze
het product/dienst kopen? Wat zijn hun aankoopcriteria?
- Hoe vaak zullen ze het product/dienst kopen? Deze laatste informatie is zeer belangrijk
voor het financiële plan.
In het geval van een dorpsrestaurant, zijn de potentiële klanten uiteraard dorpsbewoners. Zij
zijn ook de doelgroep voor eventuele extra activiteiten zoals kooklessen, moestuin,
breien/haken, duiven, feestjes, vorming, themavonden (bijvoorbeeld over vergeten groenten).
In het verlengde daarvan ook alle lokale verenigingen en organisaties. Maar ook passanten
kunnen – bijvoorbeeld indien het dorpsrestaurant gelegen is bij een fiets- of wandelroute.
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Serpieters (2013) gaat specifiek in op de bouwstenen van een marketingsplan. Centraal staat
de vraag ‘Welk product ga je aanbieden?’ Het gaat om goederen en diensten die een behoefte
bevredigen. Het gaat om een complexe verzameling van voordelen en meerwaarden, die
voorzien in de behoeften van de vennoten en de dorpsbewoners.
- In dit geval is de ‘kernbenefit’ het voordeel voor de vennoot: gezond en lokaal voedsel,
dorpscohesie, betrokkenheid…
- Het ‘werkelijk product’ verwijst naar de eigenschappen, het ontwerp, kwaliteitsniveau,
naam… Kenmerken in deze context kunnen zijn:
o Betaalbaar, maar met aandacht voor de kwaliteit van het eten (geen rusthuis-eten);
o Voor mensen in armoede het enige betaalbare restaurant in het dorp;
o Met en voor het dorp – verankerd in het dorp;
o Toegankelijk en bereikbaar;
o Informele setting: intergenerationeel, met gezinnen;
o Link naar lokale verenigingsleven.
- Het ‘uitgebreid product’ verwijst naar de levering en krediet, service (na verkoop)…
Marketing heeft ook te maken met de commerciële formule. Dat heeft niet alleen te maken
met doelgroep en met de keuken op zich. Het heeft ook te maken met muziekkeuze, service
(bediening aan tafel of zelfservice?), toegankelijkheid, uitstraling pand, vestigingsplaats,
parkeergelegenheid, openbaar vervoer, openingstijden, prijs, presentatie exterieur en
interieur…
“Als je plaats maakt voor kinderen, dan is het meteen duidelijk dat het voor jong en oud is.
Ouders met kleine kinderen hebben de behoefte om rustig koffie te drinken, terwijl de
kinderen kunnen spelen. Daarom is er buiten een glijbaan en een zandbak en is er binnen een
speeltafel. Ook worden er kinderactiviteiten georganiseerd. We streven naar echte
gastvrijheid, naar meer dan welkom zijn en tijd voor een praatje” (Nieuwenhuis, 2011 over
wijkrestaurant De Parelvissers).
Een voorbeeld: Wanneer Sense vzw op zoek gaat naar een geschikte locatie voor een sociaal
restaurant, hanteren ze onder meer de volgende factoren (Sense studie-event 11 juni 2013):
- Temidden dichte bewoning;
- Centrale ligging in een wijk met veel inactieven;
- Lage vastgoedprijs; goedkoop pand;
- Afwezigheid of complementariteit met bestaande horeca (In de voorbereidende fase gaat
Sense ook het gesprek aan met bestaande lokale horeca);
- Makkelijk toegankelijk en op gelijkvloers;
- Uitnodigend naar de straat toe (open/veel glas).
Sense heeft ook een eigen concept buurtrestaurant (Sense studie-event 11 juni 2013): open
keuken, dagelijkse kost, betaalbaar, huiselijk interieur, bediend worden…
Een tweede voorbeeld: In Schoonbeek werd als locatie niet gekozen voor het jeugdhuis vlak
bij de sociale woonwijk: “Dat ligt voor de dorpsbewoners te kort bij de wijk. Als je het
sociaal restaurant zou noemen, dan krijg je van het dorp de reactie ‘dat is voor die van de
wijk’.” Daarom werd het ‘dorpsrestaurant’ genoemd, en werd de locatie gekozen vlakbij de
kerk midden in het dorp.
Ook de openingsuren of –dagen kan je best niet vanachter je bureau opstellen. Zo bleek ook
tijdens het interview in Schoonbeek. De buurtwerker wist het dat in Schoonbeek op dinsdag
Ziekenzorg een activiteit organiseert en op donderdag OKRA. Daarom wilden ze op die twee
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middagen het dorpsrestaurant openen, zodat mensen daarna naar de activiteiten van
Ziekenzorg en OKRA kunnen gaan. “Ja, dat is dus compleet fout. De reactie van mensen was
‘neen als wij OKRA hebben dan eten we die dag thuis, kunnen we nog eventjes rusten, en
gaan we daarna naar OKRA’. Dus van de dinsdag en donderdag moest het dorpsrestaurant
afblijven. Nu is het dus open op maandag en vrijdag”. RIMO Limburg luistert goed naar de
signalen van hun doelgroep.
Ook aandacht voor toegankelijkheid hoort hierbij. Een dorpsrestaurant kan ervoor zorgen dat
mensen terug contact leggen met andere mensen uit hun dorp. RIMO zorgt er bijvoorbeeld
voor dat bij een eerste bezoek van een nieuwe cliënt, deze thuis wordt opgepikt door een
vrijwilliger, een andere cliënt of een sociaal werker. Dit om de drempel te verlagen. Ook in
Avelgem is er een vervoersdienst, waarvan de prijs inclusief is in de maaltijd.
Wat betreft promotioneel beleid is het ontwikkelen van een huisstijl (logo’s, folders…)
aangewezen, aanmaak van de website, mailings, … Promotie dient om de sterke punten van
het dorpsrestaurant aan te wijzen. Daarom is het nodig na te denken: Wat is de
kernboodschap? Wat wil je uitstralen? Voor coöperatieve dorpsrestaurants werd het logo
ontwikkeld op de voorpagina van deze blauwdruk.

4.4.2 Communicatie
De uitdaging voor eender welk project is om mensen de (coöperatieve) nood urgent te laten
aanvoelen. De nood moet zichtbaar en voelbaar gemaakt worden. Mensen doen alleen maar
blijvend mee als er voor hen ook iets inzit qua opbrengst. Dus deel de nood, vertaal ze, maak
ze concreet en tastbaar (ESF-expert sessie 3, 14 maart 2013). Daarvoor verwijzen we terug
naar de redenen om voor een coöperatie te kiezen, eerder in deze blauwdruk beschreven:
- Gebruikers als ‘maker & shaper’ (en dus niet louter als ‘user & chooser);
- Zelfhulp;
- Alternatief voor marktfalen;
- Lokale verankering;
- Handelsactiviteiten mogen stellen – naast het sociale doel;
- Vennoten brengen kapitaal in;
- Minder afhankelijkheid van lokale beleidsmakers;
- Niet verplicht werken met openbare aanbestedingen;
- Lage drempel door het vermijden van imago ‘van het OCMW’;
- …
De coöperatieve voordelen moeten het speerpunt zijn van elke communicatie vanuit de
coöperatie, en dit zowel naar (potentiële) vennoten, (potentiële) klanten en naar de
bredere samenleving. Ontwikkel ook zeker een communicatiestrategie over (de
kapitaalstructuur van) de coöperatie en over hoe je vennoot kan worden.
Communiceren doe je ook over dividenden en restorno’s. Restorno of ‘korting voor
vennoten’ is de terugbetaling van het te veel geïnde (bij te hoge verkoopsprijs) of van het te
weinig betaalde (bij te lage aankoopprijs). Dit is geen winstuitkering, en wordt geboekt als
een bedrijfskost. Dividenden zijn een uitkering van de winst.
Om een communicatieplan op te stellen, heb je nood aan een vennotenregister met
basisinformatie over je vennoten en hun aandelen. Zij zijn immers een belangrijke doelgroep,
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wiens info je zorgvuldig moet verzamelen en continu up-to-date houden, onder meer om hen
allen kunnen uit te nodigen voor de jaarlijkse AV.
Volgens Akkerman (2010) is een coöperatie gebaseerd op vertrouwen (onder meer in het
bestuur). Vertrouwen vereist communicatie. Het is nodig om deze communicatie
professioneel, gestructureerd en strategisch aan te pakken. De vennoten zijn geen homogene
doelgroep. De doelen van de coöperatie zijn om de vennoten (1) te informeren, (2) te
betrekken en (3) te inspireren. De centrale boodschap van iedere coöperatie is ‘samen’.
Akkerman en Barton (de drievoudige relatie tussen vennoot en coöperatie) kunnen
samengevoegd worden in het volgende schema:

user-benefit

usercontrolled

user-owned

Informeren
‘Dit zijn de spelregels’
via brochure met
prijslijst,
voorwaarden…
‘Zo is het dit jaar
gegaan’ via jaarverslag
& extra hoofdstuk over
sociaal oogmerk

Betrekken
‘Profiteer van de voordelen
door bij de coöperatie te
blijven’ via premie/korting
voor trouwe klanten
‘Praat mee over uw
coöperatie’ via AV en via
gebruikersraad.

‘Het rendement is zo
veel’ via prospectus
over uitgifte aandelen

‘Verdiep u samen met uw
collega’s in de financiële
mogelijkheden’ via
bijvoorbeeld bijkomst met
externe deskundige

Inspireren
‘Laat u verrassen door
onze aanpak’ via
bovengemiddelde service
‘Vertel ons hoe het beter
kan’ bijvoorbeeld via
beoordeling leesbaarheid
jaarverslag door
vennotencommissie
‘Ga met ons een
succesvolle toekomst in’
via onderbouwde
toekomstvisie

Ook hoe er – bijvoorbeeld tijdens een AV – met vennoten gesproken wordt, is een belangrijke
vorm van communicatie. Hoe spreekt de RvB de vennoten toe? Hoe spreken de vennoten
onderling met elkaar? Hier kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘coöperatieve feedback’
enerzijds en ‘competitieve feedback’ anderzijds.
Coöperatieve communicatie is bevestigend, en gaat in op een vorige bijdrage door:
- Deze te steunen;
- Te kennen te geven dat men begrijpt of accepteert;
- Erop in te gaan en er info aan toe te voegen;
- Er kritisch op in te gaan door nieuwe informatie aan te dragen;
- Beschrijven;
- …
Competitieve communicatie gaat in op een vorige bijdrage door:
- Deze aan te vallen of te verwerpen;
- Er niet op in te gaan (negeren), en over te gaan naar een eigen punt;
- Iemand te onderbreken;
- Een lange bijdrage of monoloog te brengen, waardoor de aandacht voor het vorige punt
verdwijnt;
- Beoordelen;
- …
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Het is te adviseren om niet over te gaan tot een verdedigende houding. Een lerende of
vragende houding is productiever voor alle betrokkenen. Respecteer steeds de mening van
anderen, ook al ga je er niet mee akkoord. Probeer zoveel mogelijk vooroordelen uit te
schakelen terwijl je luistert. Laat eerlijk blijken wat de feedback met je doet. Doe suggesties
ter verbetering. Wees niet dwingend daarbij, zodat de ander ook ruimte heeft om eigen
voorstellen en ideeën te bedenken.
Ook relevant in deze context is het verschil tussen ‘dialoog’ en ‘debat’. Dit zijn géén
synoniemen. Sterker nog: ze hebben volgens Van de Kerkhof & Wentrup (2008) elk een
ander doel!
DIALOOG
Uitwisselen
Gericht op samen reflecteren en zoeken naar
begrip
Doel is van elkaar leren
Meerdere standpunten naast elkaar

DEBAT
Discussiëren
Gericht op overtuigen
Doel is gelijk krijgen
Iemand heeft gelijk

De kracht van de dialoog ligt in het expliciteren van onderliggende veronderstellingen en
waarden. Deze systematische bevraging zorgt voor een bewustwording van de eigen
denkprocessen. Dialoog voorafgaand aan een beslissing, zorgt voor betere gedragenheid van
beslissing, betere kwaliteit van beslissing, grotere motivatie en erkenning van alle deelnemers.
In haar communicatie met (potentiële) vennoten, met stakeholders en de buitenwereld kan een
coöperatie proberen vooral in dialoog te gaan, eerder dan in discussie.
Wie dialoog wil begeleiden, kan zichzelf op voorhand deze vragen stellen:
- Ben ik in staat om écht te luisteren naar elke deelnemer zonder zelf weg te dwalen in mijn
eigen gedachten?
- Kan ik bescheiden op de achtergrond blijven als het gesprek dat toelaat, en pas op de
voorgrond treden zodra de kwaliteit van het gesprek in het geding komt?
- Ben ik me bewust dat mijn eigen gedachten de uitspraken van anderen filteren of kleuren?
- Trek ik soms te snel conclusies, die de dialoog afsluiten?
- Let ik niet alleen op wie aan het woord is, maar ook op andere deelnemers?
- Kan ik bij uitspraken waarmee ik het niet eens ben, me beheersen om er niet tegen in te
gaan, maar wel belangstellend te vragen hoe iemand tot die uitspraak komt?
- Kan ik dubbelzinnigheden, paradoxen, ambiguïteit, ongebruikelijke standpunten ook
verwelkomen en nader onderzoeken?
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4.5 HRM
Een duurzaam personeelsbeleid is een must, en dat geldt niet alleen voor coöperaties. We
verwijzen naar de visie van Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw (2010): “Je bedrijf is
zo sterk als de mensen die tot de goede werking bijdragen”. De medewerkers en de
verzameling van hun ‘know-how’ zijn het menselijke kapitaal van de onderneming. “Hoe
sterker je menselijk kapitaal, hoe beter het geleverde resultaat en hoe beter je ook
moeilijkheden en plotse crisissituaties het hoofd kan bieden”. Een bedrijf kan maar duurzaam
groeien in de mate dat het menselijk kapitaal zich ontwikkelt. Het Innovatiesteunpunt (2010)
adviseert om hiervan een sterkte-zwakte-analyse te maken:

Intern

Positief
Sterkten = competenties die
sterk aanwezig zijn  Die
kunnen vaak gemakkelijk nog
versterkt worden

Extern Kansen = zijn er verborgen of
nog onbenutte talenten, die je
productief kan inzetten?

Negatief
Zwakten = competenties die zwak aanwezig zijn
of zelfs volledig ontbreken  Je kan iemand uit
het bestaande team opleiden of bij een nieuwe
aanwerving hier gericht naar zoeken. Er kan ook
een externe dienstverlener overwogen worden.
Bedreigingen = bestaat er sterke afhankelijkheid?
Indien iemand tijdelijk uitvalt of vertrekt? Kan er
met een ‘back up’ of vervanger gewerkt worden?

Wat betreft krachtgericht en respectvol personeelsbeleid t.a.v. kwetsbare doelgroepen,
kunnen bestaande sociaal-economische initiatieven advies geven. We verwijzen eerst naar
KOMOSIE (www.komosie.be). Hoewel ook het Innovatiesteunpunt (2010) hier duidelijk ook
kaas van gegeten heeft: “Mensen inzetten op hun talent heeft een positieve invloed op de
prestaties van een team”. Iedereen heeft competenties en krachten. Het is de uitdaging om die
(samen) te ontdekken. Sterktes van medewerkers benadrukken, werkt beter dan vooral fouten
corrigeren en zo zwakke punten benadrukken. De manier van leiding geven bepaalt sterk de
prestaties en resultaten van medewerkers. Innovatiesteunpunt (2010) adviseert om hen te
vertrouwen: Ga er steeds van uit dat je medewerker het beste voor heeft, tot het tegendeel
bewezen is. “Wantrouwen vreet aan de motivatie van de hele ploeg. Wie vertrouwen geeft, zal
enthousiasme krijgen”.
Rond geïntegreerd personeelsbeleid kunnen we de mosterd halen bij Sense vzw, die hier
vier puzzelstukjes onderscheiden (studie-event Sense, 11 juni 2013):
- Het OCMW staat in voor regelmatige en gestructureerde opvolging van de art. 60
werknemers op de werkvloer in overleg met de chef-begeleider. Er worden duidelijke
afspraken gemaakt met de partner werkgever (ook rond sanctioneringsbeleid);
- Chef-begeleider van Sense: Die staat in voor instrueren, motiveren en empoweren van
medewerkers met focus op professionalisering van personeel op de werkvloer;
- VTO-beleid is nodig om horeca-opleiding voor doelgroeppersoneel te faciliteren. Interne
opleiding is quasi permanent bezig op de werkvloer;
- Tenslotte is er de HR van Sense. Deze performante personeelsadministratie zorgt voor het
uitwerken van degelijke uurroosters en urenregistratie. De focus ligt op doorstroom.
Bérubé, Lamarre en Rutherford (2012, p. 13) stellen dat het coöperatieve model bijzonder
effectief is voor het creëren van ‘alignment’ of gemeenschappelijke richting bij werknemers.
De coöperatieve missie gericht op dienstverlening, blijkt een aantrekkelijk en mobiliserend
perspectief voor medewerkers: “As a result, coop employees experience a strong sense of
ownership of, and belonging to, their organization”.
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4.5.1 (Sociale) tewerkstelling?
De overheid ontwikkelde diverse instrumenten om werkgevers aan te moedigen kwetsbare
groepen aan te werven. Aan de hand van premies en voordelen wordt de loonkost verlaagd.
Deze maatregelen zijn vaak onderhevig aan snelle wijzigingen. Een opsomming van de
huidige maatregelen heeft dus weinig zin. Een actueel en volledig overzicht vindt u via:
www.aandeslag.be. Bij een aanwerving van een nieuwe medewerker kan er ook contact
genomen worden met de VDAB-consulent om zeker geen tegemoetkoming te mislopen.
In onze twee cases in Thopegem werkt alleen ‘Samen aan tafel’ met sociale tewerkstelling.
De expertise daarrond is reeds aanwezig bij één van de initiatiefnemers, namelijk het sociale
strijkatelier. We raden elk opstartend coöperatief dorpsrestaurant aan om in de
stakeholdersanalyse op zoek te gaan naar lokale sociaal-economische initiatieven. Je kan
overwegen om deze uit te nodigen om ook vennoot te worden. Je kan hen sowieso vragen om
hun expertise omtrent het tewerkstellen van kwetsbare doelgroepen met jullie te delen.
krachtgericht werken… Je hoeft het warme water immers niet zelf opnieuw uit te vinden.
Inspiratie kan je vinden in je eigen buurt, maar ook bijvoorbeeld bij de Heksenketel, het
maatschappelijk restaurant van Atelier Groot Eiland in Brussel. De tien medewerkers worden
ondersteund in het verwerven van basistechnieken in de keuken en de zaal als voorbereiding
tot de horeca, en opdat ze sterker zouden staan bij het solliciteren op de reguliere
arbeidsmarkt. In het jaarverslag van 2012 van Atelier Groot Eiland lezen we hierover: “Een
ontmoeting met andere mensen, opnieuw gemotiveerd geraken om de handen uit de mouwen
te steken, opnieuw zin krijgen om actief naar werk te zoeken…” Ze werken vooral met
kortgeschoolden en alleenstaande moeders met zeer diverse nationaliteiten. 80% van de
deelnemers die hun traject volledig afwerkten stroomden door naar bijvoorbeeld
grootkeukens van woonzorgcentra, ziekenhuizen, grote ondernemingen…
Bij aanwerving van iemand uit een kansengroep, verwijst Innovatiesteunpunt naar de
jobcoaching. Gedurende zes maanden kan die medewerker op de werkplek begeleid worden
door een jobcoach. De jobcoach streeft naar een goede samenwerking tussen collega’s en
werkgever. Bovendien helpt hij om misverstanden te voorkomen. Meer info via:
http://www.vdab.be/werkinzicht/jobcoaching.shtml
In de sociale restaurants van Sense wordt er onder meer gewerkt vanuit de Lokale
Diensteneconomie. We beschrijven kort de huidige toestand (februari ’14). Lokale
Diensteneconomie beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale
werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Door
demografische en socio-economische ontwikkelingen, ontstaan er talrijke behoeften waaraan
momenteel niet of onvoldoende wordt tegemoetgekomen. Lokale diensteneconomie biedt
hierop een antwoord. Deze diensten kunnen verleend worden in individuele en collectieve
dienstverlening zoals onder meer aanvullende thuiszorg, buurtgerichte kinderopvang, vervoeren boodschappendiensten, energiesnoeiers, sociale restaurants, groenonderhoud en buurtsport.
Via
deze
dienstverlening
wordt
duurzame
tewerkstelling
gecreëerd
voor
doelgroepwerknemers. Een doelgroepwerknemer mag maximum een diploma HSO hebben
en moet minstens één jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkend werkzoekende.
Ook leefloongerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp komen in
aanmerking voor subsidie. De werknemers worden intensief begeleid zodat de kwaliteit van
de dienstverlening gewaarborgd is. Verder is ook het participatieve karakter van de lokale
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diensten uniek: niet alleen de klanten en de buurtbewoners worden nauw betrokken bij de
dienstverlening, ook de werknemers krijgen inspraak. De dienstverlening is vaak gericht naar
een minder gegoed publiek, waardoor de prijzen kunnen variëren naargelang het inkomen van
de klant. Het is belangrijk dat deze diensten niet-marktverstorend zijn. Initiatieven in de
lokale diensteneconomie moeten aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande reguliere
dienstenaanbod zowel wat betreft hun specificiteit als hun kostprijs én toegankelijkheid.
In het decreet wordt de regierol van gemeenten gespecifieerd: "De lokale besturen zullen de
matching moeten maken tussen enerzijds de lokale noden voor dienstverlening en anderzijds
de lokale noden voor werkgelegenheid voor kansengroepen." Een initiatief lokale
diensteneconomie moet volgens het decreet aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen:
- Bijkomende tewerkstelling creëren;
- Maximaal inspanningen leveren om kansengroepen aan te werven en gelijkwaardige
kansen te bieden in de organisatie;
- Garanties bieden inzake kwaliteit van de arbeid voor kansengroepen met het perspectief
op duurzaamheid, waarbij bij de organisatie van het werk rekening wordt gehouden met
de behoeften van de werknemers;
- Stimuleren en bevorderen van doorstroom- en doorgroeimogelijkheden;
- Ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel;
- Aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande aanbod;
- Een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening verstrekken;
- Aandacht hebben voor milieuzorg;
- Als sui-generis afdeling werkzaam zijn ingeval de organisatie nog andere activiteiten heeft
dan die in het kader van de lokale diensteneconomie.
Vanuit het principe dat een gedeelde verantwoordelijkheid een gedeelde kost met zich
meebrengt, heeft de Vlaamse overheid voor de uitbouw van deze diensten gekozen voor een
model van klaverbladfinanciering. Dit betekent concreet dat de verschillende
belanghebbenden bijdragen. (1) De Vlaamse overheid geeft vanuit het beleidsdomein sociale
economie een tussenkomst voor de begeleiding van de werknemers en de participatieve
manier van werken. (2) De federale overheid komt tussen voor rendementsverlies. (3) De
dienstverlenende overheid en/of de klant betalen voor de dienstverlening. (4) Tenslotte wordt
er een bijdrage verwacht vanuit de belendende sectoren en beleidsdomeinen. Dit
klaverbladmodel wordt naar gelang de aard van de dienstverlening anders ingevuld. Op dit
moment zijn er al structurele klaverbladen in het kader van aanvullende thuishulp, occasionele
en flexibele kinderopvang, groenjobs, MINA-werkers, toerisme, huisvesting, buurtsport en
lijnspotters. Maar dus (nog) niet voor sociale restaurants.
In een grootschaliger coöperatie zoals ‘Samen aan tafel’ is het waarschijnlijk nodig om een
bedrijfsleider aan te werven. Welke competenties moet die zoal hebben? In een werkgroep
onder leiding van Veerle Serpieters (Innovatiesteunpunt, 22 mei 2013) werden alvast enkele
pluspunten opgesomd – zonder de pretentie om exhaustief te zijn:
- Kennis van het lokale dialect is een pluspunt. Lokale verankering staat immers centraal;
- Commercieel denken zoals een ondernemer; kostenbewust, ‘down to earth’. Best geen
vzw-insteek, want visie is bij de oprichters al ruimschoots aanwezig;
- Tegelijkertijd ook sociaal ingesteld, met een luisterend oor, met aandacht voor de
gemeenschap (in het eigen dorp en ruimer), met aandacht voor ethiek;
- Teamleider en teamspeler;
- Intern leiding geven én aandacht voor het dorp en de ruimere wereld;
- Horeca- ervaring of gelijkaardig in de voedingssector;
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-

‘Hands-on’, bijvoorbeeld ook mee afwassen als de afwasser er niet is – voor
geloofwaardigheid naar eigen personeel toe;
Deze zaakvoerder zit niet in de AV en niet in de RvB.

Verschillende tewerkstellingsstatuten kunnen gecombineerd worden in één team. Zo ook in
het sociale restaurant van Leren Ondernemen in Leuven. Mensen in armoede zijn de spil van
de ploeg die zich samen inzetten om van het restaurant een gezellige plek te maken. “Er zijn
twee voltijdse banen voor doelgroepmedewerkers in de Sociale InschakelingsEconomie
(SINE). De werkgevers die SINE-werknemers een kans geven kunnen genieten van een
RSZ-bijdragevermindering en van een loonkosttoelage. De kandidaat SINE-werknemers
mogen geen diploma hebben van het hoger secundair onderwijs en moeten een zeker
verleden hebben van ‘inactiviteit’. In de praktijk worden die twee jobs ingenomen door drie
personen waarvan er twee deeltijds werken. Daarnaast zijn er twee voltijdse jobs in het kader
van artikel 60 en zeven personen (gelijk aan twee voltijdse jobs) in het kader van
arbeidszorg. Arbeidszorg is begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat, voor personen
die niet meer of nog niet in het betaalde economische of het beschermde
tewerkstellingscircuit terecht kunnen. Tenslotte is het sociaal restaurant ook de werkplaats
van een tiental vrijwilligers. Sommige onder hen leven in armoede en werden doorverwezen
door sociale organisaties, psychiatrische instellingen, justitie, het Netwerk Leerrecht, project
begeleid wonen, e.a. Soms vinden vrijwilligers hun weg via mond-aan-mond-reclame of ook
via de website vrijwilligerswerk.be. Dat hele team wordt omkaderd door twee vaste
medewerkers, waarvan één 4/5de werkt en één halftijds. Die jobs worden gesubsidieerd
vanuit de lokale diensteneconomie, waarvoor steeds opnieuw projecten moeten worden
ingediend” (Vandevoort, 2013, p. 32).

4.5.2 Vrijwilligers?
Dorpsrestaurants kunnen niet zonder vrijwilligers! Zo laat RIMO Limburg weten dat van de
tientallen dorpsrestaurants die zij ondersteunen, er geen enkele zonder vrijwilligers kan. Er is
dus nood aan visie en strategie rond vrijwilligers (gebruikersgroep 22/02/2013).
Voor alle nodige informatie over vrijwilligerswetgeving, -verzekering en –beleid, verwijzen
we naar een bijzonder nuttige website http://www.vrijwilligersweb.be/. Hier vindt u meer info
over de projecten en publicaties van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.
Wie ook kwetsbare vrijwilligers wil inschakelen, verwijzen we naar de volgende publicaties:
- Mathijssen, C. & Hambach, E. (Eds.). (2011). Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers:
Resultaten van het project Vrijwilligerswerk Versterkt. Politeia: Brussel.
- Hambach, E. (Ed.). (2013). Respectvol vrijwilligen: Positief omgaan met kwetsbare
mensen. Politeia: Brussel.
Meer over inschakelen van kwetsbare vrijwilligers, vindt u verderop bij ‘4.8 Armoedetoets’.
Een aandachtspunt is dat vrijwilligers wel kunnen helpen in de zaal, bij de kassa, met de
afwas en afruim… maar niet zomaar in de keuken mogen werken. Koken gebeurt best
door de vaste ploeg onder meer opgeleid in de strenge hygiënevoorschriften.
Dat het de moeite loont om vrijwilligers in te schakelen, toont ook het voorbeeld Comité de
la Samaritaine, beschreven door Depauw & Driessens (2012). Vrijwilligers engageren zich
daar “in opleidingen (dienstverlening, koken, stockbeheer…), het uitvoeren van
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welomschreven taken en de organisatie van de werking (keuze van het menu, de
taakverdeling en de aankopen). De bedoeling is dat de begunstigden zelf activiteiten
voorstellen en organiseren, ondersteund door de professionals. De activiteiten zijn divers van
aard. Wekelijks zijn er kookateliers. Maandelijks zijn er culturele uitstapjes. Er zijn themaontbijten waarop telkens een spreker wordt uitgenodigd (sociaal werker, dokter, diëtist…) en
thema-maaltijden”. Er is een daarenboven een collectieve groentetuin die de samenwerking
tussen buurtbewoners, tussen generaties en culturen stimuleert. Sommige organisaties
verwerken groenten en fruit tot langer houdbare producten, geven recepten mee, organiseren
kookcursussen, werken met gezondheidsambassadeurs. Door tal van vrijwilligers een
engagement en taak op hun maat te bieden, wordt de werking tegelijkertijd versterkt en wordt
het aanbod van producten en activiteiten groter.
Dorpsrestaurants draaien dankzij de inzet van vrijwilligers. In de Vrijwilligerswet van 2005
blijkt duidelijk dat deze wet rond het inzetten van vrijwilligers alleen van toepassing is op
feitelijke verenigingen of private of publieke rechtspersonen zonder winstoogmerk.
Vrijwilligerswerk is dus niet evident in een vennootschap met sociaal oogmerk, zoals in een
coöperatief dorpsrestaurant, zelfs indien het dividend statutair vastligt als 0%. De combinatie
van een vzw en CVBA biedt hier mogelijkheden. De handelspraktijk (in de CVBA) is zo
gescheiden van de vrijwilligerswerking (in de vzw). In onze case ‘Klein maar fijn’ zit de
vrijwilligerswerking ingebed bij het OCMW, één van de initiatiefnemers. In de case ‘Samen
aan tafel’ zit de vrijwilligerswerking ingebed bij een bestaande vzw ‘Fit en Gezond’.
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4.6 Financieel plan & het belang van financiële haalbaarheid
In de startersgids van Coopconsult (2010, p. 23) lezen we: “Beschik over een stevige
financiële gezondheid. Elk jaar de eindjes aan elkaar knopen, improviseren, creatief
omspringen met cijfers is géén duurzaam financieel beleid. Een gezond financieel beleid is
wel je visie omzetten in cijfers, steeds weten waar je financieel staat, efficiënte
opvolgingsinstrumenten gebruiken, regelmatig rapporteren door het management aan het
bestuur en de stakeholders”. Economische haalbaarheid is essentieel in eender welke
onderneming, en dus ook in een coöperatie. Een coöperatie is geen wondermiddel…
Vanhove (2003) benadrukt dat deze economische wetmatigheid geldt bij privé- en
overheidsondernemingen en ook bij coöperaties. Maximale doelgerichtheid en
kostenbeheersing zijn daarbij aan de orde.
Voor beide cases ontwikkelen we een financiële planning. Coopburo (Coop Workshop 2013)
beschrijft hoe een financieel plan een instrument is bij het onderzoeken van de financiële
haalbaarheid van de onderneming. Essentiële vragen zijn onder meer: Hoeveel geld is er
nodig om het dorpsrestaurant te realiseren? Welke investeringen zijn daarvoor nodig
(gebouwen, materieel, voorraad…)? Waar halen we dit geld vandaan? Wat zijn onze (vaste)
inkomsten? Wat zijn onze (vaste) uitgaven, gekoppeld aan onze activiteit als dorpsrestaurant?
Welke opbrengsten worden er verwacht? Hoe en wanneer ga je break-even draaien? Kortom,
is de vooropgestelde strategie financieel haalbaar en zal de zaak rendabel zijn? Wees bewust
dat financiële haalbaarheid in de horeca geen evidentie is wegens de kleine winstmarges!
Een financieel plan is een prognose van de te verwachten resultaten voor de eerste drie jaar.
Wij adviseren echter om verder te durven rekenen tot tien jaar na oprichting. Dit omvat een
voorlopig geraamde balans, een gedetailleerde resultatenrekening en een cashflowberekening.
Het financiële plan kan aangevuld worden met een break-even analyse, vooropgestelde
(interne en externe) financieringswijzen, investeringsplan… Het is nodig om proactief te
rekenen. Je eventuele lening moet meteen groot genoeg zijn, of het opgehaalde kapitaal moet
meteen hoog genoeg zijn. Je wilt immers niet al het eerste of tweede jaar gedwongen werken
aan een kapitaalsverhoging – of moeten werken met flexibele maar kostelijke kaskredieten?
Volgens Van Dijk en Klep (2005) is er ‘werkkapitaal’ nodig: Het is hoogst onpraktisch om
voor elke kost bij de vennoten te moeten aankloppen.
Bij de oprichting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dus ook bij de
oprichting van een CVBA, dien je je financieel plan neer te leggen bij de notaris die het zal
bewaren. Wanneer je binnen de drie jaar na oprichting failliet gaat, kan je financieel plan
worden opgevraagd door elke belanghebbende. Als dan uit het plan blijkt dat er onvoldoende
startkapitaal werd voorzien of dat het opgestelde financiële plan niet realistisch was, kan je als
oprichter persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit benadrukt nog eens het belang van
een geloofwaardig en onderbouwd financieel plan.
Bij het opmaken van de financiële plannen voor onze beide cases in Thopegem deden we
inspiratie op bij Sense vzw (onder meer tijdens hun studiedag op 11 juni 2013), die meerdere
succesvolle sociale restaurants uitbaat. Deze bestaande sociale restaurants hebben niet de
vorm van een coöperatie, maar kunnen toch een goed beeld geven van de grote kostenposten
en belangrijkste inkomstenbronnen binnen restaurants met een sociaal doel. We hebben niet
alle vuistregels van Sense in ons model weerhouden. Hieronder geven we ter illustratie enkele
vuistregels mee, die we echter zeker niet willen presenteren als ‘algemene wetmatigheden’.
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Het is slim om maandelijks een grondige vergelijking te maken van enerzijds de
geprojecteerde kosten en inkomsten en anderzijds de reële kosten en inkomsten. Indien de
projectie niet overeenstemt met de praktijk, zijn er twee opties. Ofwel moet de vuistregel
bijgesteld worden, en moet daarmee de hele financiële prognose worden bijgestuurd.
Tegelijkertijd kan deze maandelijkse evaluatie ook zicht geven op (nieuwe) manieren waarop
gestreefd kan worden naar meer inkomsten en/of minder kosten. Dan wordt de (operationele)
werking van het dorpsrestaurant zelf bijgestuurd, eerder dan de financiële prognose meteen te
herberekenen. Dit is een proces van continu bijleren in de praktijk en bijsturen in de cijfers.

Voorafgaande investeringen?
Een grote kostenpost bij opstart is het gebouw (indien aangekocht). Hierbij denken we ook
aan de inrichting van de keuken en eetzaal, stockage, afwasruimte, vergaderzaal… Ook de
inrichting naar buiten toe mag niet vergeten worden. Daarbij wordt rekening gehouden met
jaarlijkse beperktere investeringen in aanpassingen en vernieuwingen daarvan. Hierbij zijn
creatieve oplossingen mogelijk. Gebruik maken van bestaande infrastructuur heeft altijd
een streepje voor. Zo toont Sense een voorbeeld van creativiteit: Ze onderhandelden met een
OCMW dat ze een gebouw ‘gratis’ mochten gebruiken. Als tegenprestatie doet Sense wel
investeringskosten in het gebouw.
Ter inspiratie verwijzen we ook naar RIMO, die gemeenschapsruimtes huren van de stad als
eetlocaties. “Iedereen krijgt per keer dat het dorpsrestaurant is 30 euro. Ik weet dat dit relatief
weinig is. We hebben daar ook verschillende keren zware discussies over gehad. Maar we
bieden dan ook wel een 40-tal activiteiten aan. Dus is het per jaar 1.200 euro. En we geven
aan dat er een link is met de gemeente. Als er nood is aan verbetering van de
gemeenschapsruimte is het ook veel gemakkelijker te verdedigen als die ook gebruikt wordt
voor dorpsrestaurants” (mail RIMO 14/10/2013).

De grootste kostenposten?
De belangrijke kost foodcost betreft grondstoffen of ingrediënten voor de maaltijden.
Foodcost staat voor alle aankopen van eten en drinken (maar dus niet voor de borden, het
bestek…). De foodcost moet duidelijk zijn – hierover mogen geen onzekerheden bestaan. In
de concrete plannen hieronder wordt gewerkt met een assumptie betreffende de groei van het
aantal maaltijden doorheen de tijd, waarbij de foodcost in diezelfde lijn meestijgt.
Bij Sense bijvoorbeeld is het gemiddelde budget 6 euro per kilo voor het duurste ingrediënt
(vlees/vis) op weekbasis. De gemiddelde kost van een gezonde maaltijd komt bij hen zo op
1,9 euro exclusief btw (studie-event Sense, 11 juni 2013). Maandelijks is er vanuit de
boekhouding een rapportering over de foodcost naar elk sociaal restaurant, mét suggesties
voor bijsturingen. Om de foodcost onder controle te houden, wordt er gewerkt met
dagschotels (geen à la carte) en is er systematisch aandacht voor restverwerking. In sommige
dorpsrestaurants kan je alleen maar terecht indien je een week op voorhand je hebt
ingeschreven (mondeling of via telefoon). Dit helpt om minder overschotten te hebben.
Een tweede grote – kritische - kostenpost zijn de personeelskosten. Bij het plannen hiervan
hou je best rekening met inflatie en met loonsverhogingen. Hier moet je ook de link maken
74

met de geprojecteerde groei van je omzet: naarmate je op termijn meer maaltijden serveert,
moet je ook meer personeel aanwerven. In ons model werkten we voor personeelskost met
een groeifactor van 80% van de groei van de omzet owv efficiëntiewinsten.
We kiezen voor tewerkstelling via de Lokale Diensteneconomie. De hieraan gekoppelde
wetgevende kaders en voorwaarden veranderen regelmatig, dus verwijzen we naar de website
met de meest recente gegevens: http://www.socialeeconomie.be/lokalediensteneconomie.
Meer info over Lokale Diensteneconomie vindt u hierboven bij 4.5.1 ‘Sociale tewerkstelling’.
De optie beschutte werkplaats werd verkend, maar in deze twee concrete cases niet
behouden. Dit is duurder dan lokale diensteneconomie en heeft de beperking dat een
doelgroepwerknemer nooit ‘niet-omkaderd’ naar een andere locatie mag. Dit geeft problemen
bij het rondrijden of bij het werken met antennes. Binnen sociale economie kan dit wel. De
optie beschutte werkplaats is uiteraard wel goedkoper dan reguliere tewerkstelling. Dit spoor
kan in sommige dorpen wél vruchtbaar zijn, aangezien vele beschutte werkplaatsen op zoek
zijn naar nieuwe zinvolle opdrachten. Sommigen hebben meer capaciteit dan opdrachten.
Er is daarnaast ook nood aan een ondersteunende dienst (administratie, vergunningen, VTO,
HR, personeelsdossiers, inplannen shiften, boekhouding, opleiding haccp, hygiëneplan…).
Een mogelijke vuistregel hierbij is dat de kostprijs van deze ondersteunende dienst wordt
berekend aan 30% van de foodcost. Dit lijkt misschien veel, maar is nodig om een
kwalitatieve ondersteuning te geven – zoals in sociale economie noodzakelijk is. Zo komen
we aan een vierluik qua tewerkstelling in een sociaal dorpsrestaurant: (1) Eerst denken we aan
de chef-begeleider; die niet alleen kan koken, maar ook doelgroepmedewerkers kan leiden en
begeleiden; (2) Vervolgens denken we aan de sociaal-tewerkgestelden; (3) Ook de
vrijwilligers mogen we niet vergeten – waarbij vrijwilligersbeleid ook geld kost; (4) Tenslotte
denken we aan ‘management & ondersteuning’ zoals HRM, vrijwilligerscoördinator,
boekhouding, coördinatie, infrastructuur, veiligheid, haccp, kassasystemen… Om deze
ondersteunende dienst laten te draaien, zijn er bij Sense meerdere lokale sociale restaurants
nodig! 30% van de foodcost is voor hen een indicatie van hoeveel werk voor de
ondersteunende dienst gecreëerd wordt door één lokaal sociaal restaurant. In onze concrete
plannen houden we rekening met een groeiassumptie van deze ondersteunende dienst
gekoppeld aan de geprojecteerde groei van het aantal maaltijden.
Qua kosten moet je verder ook oog houden op algemene kosten qua huur en energie. Een
mogelijke vuistregel voor deze ‘huur en energie’ is 11% of 7% van de omzet. Dat percentage
kan dalen naargelang het aantal verkochte maaltijden (dus de omzet) stijgt. De groei qua
energie is lager dan de groei qua omzet: Je hoeft bijvoorbeeld niet meer te verwarmen
wanneer je meer maaltijden maakt.
Een andere aanzienlijke kost zijn ‘overige directe kosten’. Deze vage term houdt vooral
poetsproducten en promotiemateriaal in. Vanuit het motto: ‘Het moet proper, hygiënisch en
bekend zijn’. Een mogelijke vuistregel om deze in te schatten, is 7% van de omzet.
Ook de jaarlijkse aankoop van klein horecamateriaal mag niet vergeten worden. Het gaat
hier om een jaarlijkse kost te schatten met als vuistregel 4% ten opzichte van omzet.
Verderop vindt u een gedetailleerd financieel plan voor onze beide cases. Dit geeft een
overzicht van alle mogelijke kostenposten, inclusief de afschrijvingen van investeringen.
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De inkomstenbronnen?
De inkomsten uit eten en drinken worden bepaald door (1) het aantal klanten; (2) de
verkoopprijs van eten en drinken; en (3) een eventuele tussenkomst van het lokale OCWM
voor de goedkoopste maaltijden.
In de concrete financiële plannen hieronder vindt u een groeifactor bij de omzet van voeding
en drank. We gaan uit van een groeifactor van 7,5% naarmate de bekendheid van het
restaurant stijgt & dorpsbewoners er vaker gebruik van zullen maken. Dat zorgt ervoor dat we
van in het begin aandacht moeten hebben voor de capaciteit van het pand – zodat het niet na
een paar jaar te klein is om die groei aan te kunnen. Idem wat betreft personeelskosten: indien
het dorpsrestaurant meer omzet qua voeding en drank wil realiseren, zal ook de
personeelskost groeien.
(1) Allereerst moet het aantal klanten/eters hoog genoeg zijn om het restaurant rendabel te
maken. Sense vertelt tijdens hun studie-event (11 juni 2013) hoe zij hun bezoekersaantallen
snel op hoog niveau krijgen. Ze leggen onder meer contacten met: sociale centra, lokale
organisaties, lokale pers, kringloopwinkel, heemkundige kring enzomeer. Daarnaast gingen ze
flyers uitdelen op de lokale markt, flyers in brievenbussen steken, en zelfs mensen in de straat
gewoonweg aanspreken.
Om het aantal maaltijden te verhogen, kan er ook gedacht worden aan uitlevering in de
buurt. Kan er bijvoorbeeld een eethoek zijn in een lokaal kringloopcentrum of strijkatelier?
Het is niet evident om voldoende maaltijden te verkopen in een dorpscontext met beperkte
bevolkingsdichtheid. Daarom kan overwogen worden om te werken met één centrale
productieplek, waar gekookt wordt met sociale economie tewerkstelling. Daaraan worden
meerdere eetlocaties gekoppeld. Dit kan in allerlei locaties zoals kringloopcentra,
parochiezalen, verenigingen, lokale scholen… In de eetlocaties kunnen vrijwilligers aan de
slag gaan – terwijl de sociaal tewerkgestelden aan de slag zijn in de centrale productieplaats.
Het is mogelijk om meerdere eetlocaties te hebben in meerdere wijken of gehuchten van een
groot dorp. Misschien kan er ook samengewerkt worden met meerdere dorpen? In deze
constructie komt er echter de kostenpost transport bij. Een camionette moet aangekocht, en
er is verzekering en onderhoud nodig. Vrijwilligers mogen wel eters oppikken met hun eigen
wagen, maar maaltijden mogen niet zomaar mee in de wagen van een vrijwilliger. Ook de
kosten van de inrichting van de meerdere eetlocaties moet dan in rekening gebracht worden.
Het is immers nodig om op elke locatie efficiënt en hygiënisch te werken.
Er zijn nog mogelijkheden om vennoten te stimuleren vaker effectief gebruik te maken van
het dorpsrestaurant: Is het mogelijk om de prijs voor een maaltijd te verminderen, naarmate
men vaker gebruik maakt van het dorpsrestaurant? Of bijvoorbeeld na 10 keer eten, eentje
gratis? Kan je vennoten die vaker effectief gebruik maken van het restaurant door er te eten,
meer stemkracht geven dan aandeelhouders die er zelden of nooit eten? Wat zijn voor- en
nadelen? En ook omgekeerd: Kun je een aandeel kopen en behouden, zonder dat je ooit
gebruik maakt van het dorpsrestaurant? Kunnen aandeelhouders uitgesloten worden indien ze
bijvoorbeeld gedurende vijf jaar geen gebruik maakten van het dorpsrestaurant?
(2) De prijssetting verdient bijzondere aandacht. Een vuistregel kan hier zijn:
- Als je iets inkoopt voor 1 euro, verkoop je het voor 3,21 euro.
- Als je iets verkoopt voor 10 euro, mag het jou maximum 10/3,21 euro kosten (=3,16 euro)
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Deze ratio van 3,21 kan hoger of lager liggen. Bij een vaste toelage vanuit het OCMW kan de
ratio bijvoorbeeld iets lager liggen. Bij het opstellen van het financiële plan is deze coëfficiënt
tussen aankopen/verkopen een factor waarmee je best eens ‘experimenteert’. Geeft eens een
hogere of lagere coëfficiënt in, en kijk welk effect dit heeft op de totale omzet.
In de door ons bezochte dorpsrestaurants stond zowat overal gratis water op tafel. Andere
drankjes worden geserveerd aan democratische prijzen. De omzet uit drank kan je schatten
door 20% van de omzet van maaltijden te rekenen.
Serpieters (2013) bespreekt ‘prijs’ vanuit de centrale vraag: “Wat heeft de klant over om het
product aan te schaffen?”. Dit wordt bepaald door interne factoren (zoals kosten) en externe
factoren (aard van de markt, sociale overwegingen…). Een aantal concrete vragen zijn:
- Hoe verkoop je? Verkopen, abonnement…?
- Welke prijsstrategie volg je? Welke prijs? Hoe bepaal je die? Kortingen en/of
getrouwheidssysteem? Verschillende prijsniveaus? Betalingsuitstel mogelijk?
- Hoe verhoudt de verkoopprijs zich tot de kostprijs?
- Hoe verhoudt de verkoopprijs zich tot de verkoopprijs van de concurrentie? En hoe
vermijden we dat dit oneerlijke concurrentie is? We herhalen hier nog eens het standpunt
van Horeca Vlaanderen dat het bij een sociale mix nodig is te werken met
gedifferentieerde tarieven, waarbij het hoogste tarief marktconform is.
Hier wordt in de bestaande dorpsrestaurants verschillend mee omgegaan. Bij sommigen is er
één tarief, bij anderen zijn er meerdere tarieven. Bij RIMO Limburg kost een maaltijd 5 euro.
Het sociaal tarief is 3 euro, waarbij het OCMW 2 euro bijpast. Bij ZOHRA betaalt iedereen
hetzelfde tarief, namelijk 7,5 euro. Met deze kostprijs is er een kleine marge op de foodcost,
die gebruikt wordt om het vervoer aan te bieden en voor werkingskosten. Bij Leren
Ondernemen is er vanuit het OCMW een bijdrage van 4 euro per persoon per dag. Leren
Ondernemen verzorgt een maaltijd, en geeft ook brood en beleg mee. Het gaat om noodhulp
vanuit het OCMW, en dat is dus voor een hele dag. In restaurant De Pelikaan in Oudenaarde
zijn er drie tarieven: 3 – 6 – 9 euro. Een nadeel bij het hanteren van verschillende tarieven is
de moeilijkheid van hoe te bepalen wie er in aanmerking komt voor een sociaal tarief.
Volgens Van Dijk & Klep (2005) zijn prijs en kwaliteit nauw met elkaar verbonden. Ook
een coöperatie moet kwaliteit ontwikkelen. Veel coöperaties zijn specifiek opgezet om de
vennoten van kwalitatief goede producten of diensten te verzekeren. In vrijwel alle
coöperaties speelt kwaliteit, in termen van afstemming op specifieke wensen, een belangrijke
rol. Vennoten moeten het hierbij eens worden over de vraag welke kwaliteiten nodig zijn. Je
kan ook de vraag stellen of niet-vennoten een hogere prijs betalen voor een maaltijd.
(3) Een derde factor bij de inkomsten uit eten is de tussenkomst van het OCMW. Ofwel legt
het OCMW per maaltijd een bedrag op. Ofwel wordt met het OCMW een vast bedrag
onderhandeld (i.p.v. per goedkoopste maaltijd een kleine bijdrage). Dit is overzichtelijker en
vraagt minder telwerk aan beide kanten. Vanaf de dag dat het dorpsrestaurant winst maakt, en
eventueel een dividend uitbetaalt aan vennoten, kan de bijdrage van het OCMW dalen.

Totale omzet?
De vuistregel van Sense is dat de sociale economie-formule voor een sociaal restaurant (met
hoogstaande kwaliteit van begeleiding voor kwetsbare medewerkers) enkel haalbaar is als de
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omzet minstens 400.000 euro bedraagt. In onze concrete cases hieronder ligt dat nog hoger.
Er kan zo becijferd worden hoeveel maaltijden er geserveerd moeten worden om die omzet te
halen. Een concreet voorbeeld vonden we bij Kom.EET (studie-event Sense 11 juni 2013):
Daar werden 83.100 maaltijden verschaft in 2012. Dat komt neer op 1712 maaltijden per
week, waarvan 750 verschillende personen waren. De jaaromzet is 600.000 euro.
Het is nodig om te wijzen op de eventuele winstdeling (of dividenden). In ‘Klein maar fijn’
ligt het dividend vast op 0%. In ‘Samen aan tafel’ is er een beperkt dividend. Zelfs in deze
tweede case is het uitbetalen van een dividend gedurende de eerste jaren waarschijnlijk niet
aan de orde.

Financiering via welke middelen?
Om de financiële middelen te verzamelen nodig voor de opstartkosten, wordt in de eerste
plaats kapitaal ingezameld via de vennoten, en eventueel via de werving van nieuwe
vennoten. Opstartkosten alleen volstaan echter niet. Er is ook nood werkmiddelen onder
meer ter voorfinanciering van de voorraden. Daarenboven tonen de cijfers dat het enkele jaren
duurt vooraleer een break-even wordt bereikt. Het is nodig al van bij de opstart rekening te
houden met een (mogelijke) negatieve kasstroom tijdens de eerste jaren.
-

-

In de case ‘Klein maar fijn’ kunnen de drie initiatiefnemers elk maximum 10 aandelen
kopen aan 500 euro per aandeel. Dit kan nog worden aangevuld met een onbeperkt aantal
sympathisanten die elk één aandeel voor 100 euro kunnen kopen. Dit volstaat
waarschijnlijk voor de beperkte opstartkost en voorziet meteen een stuk werkingskosten.
In ‘Samen aan tafel’ zijn er hoge opstartkosten. De initiatiefnemers kunnen een onbeperkt
aantal aandelen van 2.500 euro per aandeel kopen. Indien ze samen niet het nodige
startkapitaal samenbrengen, kunnen ze voor de opstartkost giften werven (bijvoorbeeld via
de Koning Boudewijn Stichting) of projectsteun aanvragen (bijvoorbeeld via de regionale
projectwerking van Cera). Ze kunnen ook een lening overwegen. In het scenario wordt
uitgegaan van een lening van 100.000 euro.

BTW-vraagstuk?
Coöperaties vallen onder de BTW-wetgeving, en zijn dus niet vrijgesteld van BTW, zelfs niet
indien ze zich richten tot een kwetsbare doelgroep. Een coöperatief dorpsrestaurant voldoet
niet aan de strenge voorwaarden om erkend te worden als ‘instelling van sociale aard’ door de
Vlaamse overheid. Er is geen voorwaarde over de rechtsvorm op zich (vzw, stichting,
CVBA…). Een coöperatieve vennootschap kan dus ook vrijgesteld worden indien ze voldoet
aan de voorwaarden vanuit de Vlaamse overheid. In België staat niet uitdrukkelijk in de wet
dat de organisatie geen winstoogmerk mag hebben. Meer: http://www.vlaanderen.be/nl/gezinwelzijn-en-gezondheid/erkenning-en-subsidiering

Concrete financiële plannen voor ‘Samen aan tafel’ en ‘Klein maar fijn’
Deze twee concrete scenario’s gaan uit van meerdere assumpties, maar geven wel een eerste
indruk van de financiële haalbaarheid en de mogelijke knelpunten. Hieronder ziet u een
uittreksel van de gedetailleerde financiële plannen, namelijk de resultaatsrekening
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(boekhoudkundig resultaat) en kasstroomoverzicht (liquiditeitspositie). Nieuwe
initiatiefnemers van dorpsrestaurants moeten uiteraard hun eigen gehanteerde cijfers
overwegen en gedetailleerd uitwerken. Daarbij moeten ze zeker aandacht hebben voor de
volgende punten die het financieel plan beïnvloeden:
-

Zijn de opstartinvesteringen realistisch?
Is de marge boven de foodcost realistisch?
Is de personeelskost realistisch?
Zijn de ondersteunende diensten adequaat ingeschat?
Is de geprojecteerde groei realistisch?

Hieronder vindt u de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht van de meest complexe
case ‘Samen aan tafel’. De gedetailleerde plannen (tot 10 jaar na opstart) zijn ter beschikking
bij Cera, maar worden niet volledig opgenomen in deze blauwdruk.
Resultatenrekening 'Samen aan tafel'
Omzet voeding & drank
Tussenkomst OCMW
aantal couverts

Aankopen voeding & drank
Aankopen klein horecamateriaal
Foodmarge

Jaar 1
364.500
28.929

Jaar 2
391.838
31.098

Jaar 3
421.225
33.431

54.000

58.050

62.404

-122.563 -131.756 -141.637
-15.737 -16.917 -18.186
255.128 274.263 294.832

coëff verkopen/foodcost

3,21

3,21

3,21

coëff verkopen/aankopen

2,84

2,84

2,84

Andere opbrengsten
Loonkosten (na subsidies)
Huur & energie
Overige directe kosten
Contributiemarge
Giften
Afschrijvingen
Gespreide onderhoudsinvesteringen
Ondersteunende diensten
% tov foodcost

Bedrijfsresultaat
Interestlasten
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat van het boekjaar

1.000
1.010
1.020
-187.500 -198.750 -210.675
-28.000 -28.700 -29.418
-27.540 -29.606 -31.826
-7,0%

-7,0%

-7,0%

13.088

18.217

23.934

3,3%

4,3%

5,3%

500
-6.000
-2.000
-36.769

505
-6.000
-2.050
-39.527

510
-6.000
-2.101
-42.491

30,0%

30,0%

30,0%

-31.681
0
-31.681
0
-31.681

-29.360
0
-29.360
0
-29.360

-26.658
0
-26.658
0
-26.658
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Kasstroomoverzicht ‘Samen aan tafel’
Resultaat van het boekjaar
Correctie voor niet kaselementen
Correctie voor investeringen
Kasstroom uit de bedrijfsvoering
Oprichtingskosten
Investeringen & onderhoudsinvesteringen
Kasstroom m.b.t. investeringen
Kapitaalbeweging (netto)
Lening
Vergoeding van het kapitaal
Kasstroom m.b.t. financieringen
Nettokasstroom
Cumulatieve kaspositie

Oprichting
0
0
0
0
-2.500
-55.000
-57.500
150.000
0
150.000
92.500
92.500

Jaar 1
-31.681
6.000
2.000
-23.681

Jaar 2
-29.360
6.000
2.050
-21.310

Jaar 3
-26.658
6.000
2.101
-18.557

-2.000
-2.000
4.500
0
0
4.500
-21.181
71.319

-2.050
-2.050
4.635
0
0
4.635
-18.725
52.594

-2.101
-2.101
4.774
0
0
4.774
-15.884
36.710
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4.7 Operationeel plan
Het operationele aspect van een dorpsrestaurant in coöperatieve vorm verschilt op vele
vlakken niet van een dorpsrestaurant in een andere organisatievorm, zoals een vzw of onder
de vleugels van een OCMW. Denk maar aan voorschriften qua keukenhygiëne,
voedselveiligheid, verzekeringen… Deze voorschriften zijn uiteraard hetzelfde als in elk
ander restaurant.
Onmisbare gidsen en brochures zijn ter beschikking bij Horeca Vlaanderen
(www.horecavlaanderen.be). Horeca Vlaanderen vzw is de sectororganisatie van en voor
horeca, en stelde in samenwerking met VVSG een startersbrochure op: “Naast de algemene
startersformaliteiten geeft de brochure en zeer uitgebreid overzicht van de sectorspecifieke
horecaopstartersformaliteiten. Zo vinden startende ondernemingen er alle info in terug over
wetgeving rond auteursrechten, voedselveiligheid, toegankelijkheid, prijsaanduiding en nog
veel meer”. Daarnaast zijn er allerlei handige checklists ter beschikking:
- welke documenten moet je beschikbaar houden, en welke documenten moet je uithangen;
- kassabrochure;
- checklist brouwerijcontracten;
- huisreglement;
- gids voor invoering van autocontrolesysteem;
- voorbeeld ongediertebestrijdingsplan en onderhoudsplan;
- FAVV checklist, waarmee de ondernemer kan nagaan of hij in regel is met de
voorschriften van het Federaal Agentschap Voedselveiligheid;
- ...
Via de website www.horecablackbox.be biedt Horeca Vlaanderen ook toegang tot concrete
wetgeving en een overzicht van de opleidingen, fiscale en sociale tips, een open forum en een
aantal tools. Opleidingen en workshops van Horeca Vlaanderen worden georganiseerd voor
kleine groepen en geven de deelnemers praktische hulp die ze meteen kunnen toepassen. De
onderwerpen variëren van prijsbereking, over energiebesparing, tot aankoopbeleid en
arbeidsorganisatie. Daarnaast is er ook een ruim aanbod aan horecagerelateerde opleidingen
van Horeca Vorming Vlaanderen (www.fanvanhoreca.be/horecavormingvlaanderen). Die zijn
gratis toegankelijk voor werknemers uit Paritair Comité 302, en voor werkgevers wiens
werknemers hier ook gebruik van maken.
Er bestaan ook al uitstekende praktische draaiboeken voor dorpsrestaurants en sociale
restaurants, waarnaar we graag verwijzen. Eentje daarvan is beschikbaar via de VVSG:
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/praktijk/metho
dieken/Pages/dorpsrestaurant.aspx Het gaat om het volgende document: VVSG (2011).
Algemeen draaiboek dorpsrestaurant – gebaseerd op ervaringen dorpsrestaurant HechtelEksel.
Een tweede draaiboek werd opgesteld door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (Veerle
Gevaert) samen met RIMO Limburg (Katrien Franssens). Deze publicatie kan u vanaf mei
2014 vinden via: www.samenlevingsopbouw.be of www.rimo.be.
Wie actief is in de voedselketen moet de regelgeving met betrekking tot de veiligheid van de
voedselketen naleven en wordt gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen. Iedereen actief in de voedselketen moet zich registreren bij
het voedselagentschap. De controle situeert zich onder meer op de hygiëne in de
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infrastructuur en uitrusting (inrichting lokalen, ventilatie en verlichting, kleedkamers,
toiletten, lavabo’s, vloeren, muren, leidingen, plafonds, deuren, ramen, werkoppervlakken,
snijplanken, apparatuur, gereedschap) en op de hygiëne tijdens bereiding en bediening
(ontvangst en opslag van goederen, bereiding, portioneren, bediening, respecteren van de
temperatuur (koudeketen en warmteketen), afruim, water, vaatwas, afvalbeheer, leeggoed,
reiniging en desinfectie, ongediertebestrijding, persoonlijke hygiëne, transport). Ook
traceerbaarheid en etikettering zijn onontbeerlijk.
Daarenboven is toepassing vereist van een autocontrolesysteem gebaseerd op de principes van
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) of ‘gevarenanalyse en kritische
controlepunten’. Dit preventief systeem moet door het dorpsrestaurant zelf worden opgesteld.
Door de gevaren in de bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens
beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Alle actoren in de
voedingssector hebben bovendien meldingsplicht. Ze moeten onmiddellijk het FAVV op de
hoogte brengen als er redenen zijn om aan te nemen dat een product dat werd ingevoerd,
geteeld, gekweekt, verwerkt, vervaardigd of verkocht nadelig kan zijn voor de gezondheid
van mens, dier en plant. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er een vreemd voorwerp zit in een
product, of als enkele klanten een collectieve voedselvergiftiging of voedselinfectie
signaleren.
Het FAVV heeft een voorlichtingscel die gratis opleiding geeft in verband met de
regelgeving. De voorlichtingscel staat ten dienste van de detailhandel en de horecasector om
hen te helpen voldoen aan de huidige hygiënevereisten en daarmee de voedselveiligheid te
verbeteren. E-mail: voorlichting@favv.be
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4.8 Armoedetoets
Vooraleer deze coöperatieve blauwdruk in de praktijk wordt gebracht, is er nood aan een
grondige reflectie in de vorm van een armoedetoets. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor
mensen in armoede? Wat zijn positieve gevolgen en hoe kunnen die versterkt worden? Wat
zijn negatieve of perverse gevolgen en hoe kunnen we die vermijden of verminderen?
Deontologie is een essentieel aspect bij het opzetten van een concreet dorpsrestaurant. Het is
nodig om voortdurend na te gaan of maatregelen werkelijk mensen in armoede bereiken en
ten goede komen. Een armoedetoets kijkt onder meer naar het risico op een Mattheüseffect.
Het begrip Mattheüseffect werd in België geïntroduceerd door Herman Deleeck om
fenomenen te benoemen in de welvaartstaat waarbij de middenklasse doorgaans de meeste
vruchten plukt van sociale voordelen en maatregelen, zelfs wanneer deze expliciet bedoeld
zijn voor mensen onderaan de maatschappelijke ladder. In het evangelie volgens Mattheüs
lezen we: ‘Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal
zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen’. Sommige herverdelingsmechanismen maken dat
de voordelen van het sociaal beleid verhoudingsgewijze meer toevloeien aan de hogere
sociale groepen. Dit effect stellen we bijvoorbeeld vast bij pensioenen: Omdat hoger
opgeleiden langer leven dan lageropgeleiden, genieten zij langer van hun (hoger) pensioen.
Dierckx (2012) analyseert hoe het beleid werkt met de armoedetoets. Hieruit kunnen we
enkele tips afleiden voor coöperatieve dorpsrestaurants:
- Begin met een ‘quick scan’ om te testen waar er een effect is voor mensen in armoede.
Daar volgt een uitgebreide screening van de mogelijke effecten. Een snelle screening wijst
uit waar een diepere analyse nodig is;
- Wie zijn kwetsbare doelgroepen in het dorp? Hoe bereikt het dorpsrestaurant hen? Welke
verschillen zijn er tussen doelgroepen die ervoor zorgen dat ze niet op dezelfde manier
van het dorpsrestaurant gebruik maken? Hoe hierop inspelen?
- Denk aan de effecten op de domeinen werk, inkomen, toegang tot diensten, toegang tot
hulpverlening, fundamentele rechten, volksgezondheid…
- Een consultatie van stakeholders kan een waardevolle rol vervullen op vlak van de
kwaliteit van de screening, om data aan te leveren over effecten, om bij te sturen… Zij
kunnen ook de ervaringskennis van dorpsbewoners en mensen in armoede bundelen &
deze groepen mee betrekken bij de beoordeling van het dorpsrestaurant;
- Maak onderscheid tussen effecten op korte en lange termijn;
- Stel de vraag: ‘Hoe ziet de toekomst eruit als het dorpsrestaurant niet wordt opgericht’?
Belangrijk is dat deze armoedetoets geen ‘tick box exercise’ wordt. Het gaat niet om het
aanvinken van de aan- of afwezigheid van impact. Het gaat wel over een reflectieoefening
die het hele proces kan beïnvloeden.
Ook een dorpsrestaurant heeft nood aan een grondige armoedetoets vooraf. Dorpsrestaurants
zelf zijn immers geen louter neutrale instrumenten, maar moeten gedragen worden door een
gemeenschappelijke visie, die mensen in armoede krachtgericht en respectvol benadert.
Wat betekent het dorpsrestaurant voor de positie van de meest kwetsbare dorpsbewoners?
Hoe rechtvaardig is ons dorp? Sluit het opzet van het dorpsrestaurant aan bij de diversiteit van
levenssituaties van mensen uit ons dorp? Welk effect is er op de kansen van kwetsbare
groepen? Worden ze niet opnieuw uitgesloten? Kunnen ze er effectief gebruik van maken? Is
het dorpsrestaurant écht laagdrempelig of rust er een stigma op als ‘sociale voorziening’? Ligt
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de nadruk op betaalbare maaltijden of op biologische en lokale ingrediënten? Een goed
uitgangspunt voor de dialoog over deze veelvuldige vragen is de visie van Netwerk Tegen
Armoede rond noodhulp onder protest. We halen hier enkele criteria aan die voor een
coöperatief dorpsrestaurant relevant zijn:
-

-

-

-

-

Participatie;
Niet gratis: Mensen in armoede vinden het menswaardiger als ze iets kunnen betalen voor
de producten van hun keuze. Door te betalen hebben ze minder het gevoel afhankelijk te
zijn van anderen. Bovendien kan deze bijdrage helpen om de werking van het
dorpsrestaurant te financieren. Dit is een moeilijk punt in de samenwerking met de
voedselsector. Winkels willen hun overschotten wel weggeven, maar ze willen niet dat die
in een alternatief ‘commercieel’ circuit terecht komen. Ook Europa stelt als voorwaarde
voor haar hulp dat de producten gratis worden uitgedeeld;
Protest: Noodhulp is een noodzakelijk kwaad en zou overbodig moeten zijn. In de
werking van het dorpsrestaurant moet een protestluik aanwezig zijn tegen het feit dat
noodhulp nodig is. Noodhulp kan geen structurele oplossingen voor armoede vervangen;
maar ze kan wel een instrument zijn om structurele oplossingen mogelijk te maken;
Tijd en ruimte voor ontmoeting: Het dorpsrestaurant is een ontmoetingsruimte, waar
mensen op adem kunnen komen en een luisterend oor vinden. De ontmoetingsruimte is
ook nuttig om mensen te informeren en door te verwijzen (‘loket op verplaatsing’);
Een ruimere werking: Hier kunnen activiteiten georganiseerd worden zoals samen een
gezonde maaltijd koken, praten over gezonde voeding… Zo’n ruimere werking kan ervoor
zorgen dat mensen sterker worden en greep krijgen op hun situatie;
Kwaliteit en keuzevrijheid.

Een structurele aanpak van armoede werkt aan een rechtvaardigere samenleving, wat meer
inhoudt dan betaalbare maaltijden. Er is nood aan een meer solidaire houding ten aanzien van
kwetsbare groepen. Een dorpsrestaurant wordt gebouwd door mensen in armoede samen met
niet-armen: met respect voor elkaar en elk vanuit zijn eigen kennis, vaardigheden en
ervaringen. Door krachtgericht te werken met mensen in armoede, leren niet-armen anders
kijken naar diegene die het wel moeilijk hebben. Zo leren ze anders met hen omgaan. Het is
belangrijk om te vertrekken vanuit de kracht van mensen in armoede, en niet vanuit hun
gebreken en tekortkomingen. Mensen in armoede én hun omgeving hebben de capaciteiten in
zich om te leren en te veranderen. Een dorpsrestaurant kan daartoe een stimulerende context
zijn als een omgeving die uitnodigt tot sociaal contact, tot sociale steun en medezeggenschap.
Zo kunnen mensen in armoede een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. “Het lokale niveau
staat het dichtst bij de mensen en is vaak het best geplaatst om hun directe problemen aan te
pakken. Indien het lokale niveau geen oplossingen kan bieden, dan is het alvast goed geplaatst
om noden te detecteren en te signaleren” (Vandevoort, 2013, p. 38).
De kern van een armoedetoets ligt bij een respectvolle visie. Ook bij de coöperatieve
dorpsrestaurant is het startpunt een gezamenlijke visie. Bij elk ander aspect van deze
blauwdruk kunnen er telkens meerdere relevante vragen gesteld worden. We overlopen
ter illustratie drie bouwstenen van deze blauwdruk:
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(1) Stakeholdersanalyse:
Om het Mattheuseffect te bekijken, stellen we de vraag wie het dorpsrestaurant effectief
bereikt. Momenteel zien we dat de bestaande dorpsrestaurants vooral senioren bereiken. Niet
alle senioren zijn echter kwetsbaar (bijvoorbeeld de gepensioneerde huisarts). Leeft hier het
risico om geen kwetsbare ouderen te bereiken, maar vooral zij die eigenlijk geen nood hebben
aan goedkope maaltijden? Ondanks dat deze sterke senioren ook behoefte hebben aan
inspraak, participatie, burgerschap en vrijwilligerswerk, moeten dorpsrestaurants hier
oppassen voor het Mattheuseffect. Het is allereerst nodig om bij de opstart de sociale kaart
van het dorp te maken om de diverse kwetsbare groepen te identificeren. Daarnaast is het ook
nodig om te overwegen outreachend te werken om moeilijk bereikbare mensen te betrekken.
Ga bijvoorbeeld eens soep serveren bij de welzijnsschakel of pannenkoeken bakken in het
buurthuis om zo het dorpsrestaurant bekend te maken. Meer informatie rond outreachend
werken via: www.reachout.be
Het belang van een sociale mix blijkt ook tijdens het interview in Restaurant De Pelikaan in
Oudenaarde: Door te mixen moet een kansarme persoon zich niet schuldig of beschaamd
voelen om binnen te gaan in het restaurant. “Ge kunt uw drempel ook zeer hoog maken door
te zeggen: ‘alleen de kansenpas mag binnen’. Maar ja, wie durft er dan nog komen?”.
“Diversiteit in de bezoekersgroep is nodig voor maatschappelijke ontmoeting, maar geeft ook
een minder stigmatiserend karakter aan de initiatieven. Een klant krijgt niet automatisch het
etiket arm te zijn en dat verlaagt de drempel” (Vandevoort, 2013, p. 65).
Het is wel belangrijk te beseffen dat sociale mix een instrument is, en dus geen doel op zich.
Ontmoeting en sociale mix op zich leiden niet tot sociaaleconomische verbetering voor
mensen in armoede. Het doet mensen in armoede wel ‘deugd’ dat ze ‘gezien’ worden door
mensen die niet arm zijn. Het bevestigt dat ze bestaan, dat ze erbij horen. Bovendien worden
mensen uit de middenklasse door die ontmoeting gesensibiliseerd over de leefwereld van
mensen in armoede. Naast die sensibilisering is er tegelijkertijd nood aan structurele stappen
in de richting van herverdeling en van een rechtvaardige samenleving. Een voorwaarde om
het ‘samen-zoeken’ daarnaar mogelijk te maken, is dat er verbondenheid en vertrouwen kan
groeien. Ontmoeting en sociale mix kan daarvoor de kiem zijn.
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(2) Corporate governance:
Deze blauwdruk richt zich niet tot individuen in armoede als initiatiefnemers, omdat het
opstarten van een coöperatief dorpsrestaurant een aanzienlijke financiële inbreng vergt. Dit is
wél haalbaar voor organisaties die werken mét mensen in armoede. Ook al is de rol van
initiatiefnemer financieel gezien niet weggelegd voor individuen in armoede, toch zijn er vele
manieren om betrokken te zijn: ze kunnen deelnemen aan een gebruikersraad die advies geeft,
ze kunnen vrijwilliger worden, ze kunnen ook vennoot worden – met een spaarformule of
zelfs met een aparte categorie aandelen aan sociaal tarief. Er is aandacht nodig voor sociale
tarieven bij de prijs van zowel de maaltijden als de aandelen.
Indien een dorpsrestaurant ook kwetsbare dorpsbewoners de kans willen bieden om vennoot
te worden, moeten we vragen of een uitkeringsgerechtigde binnen een coöperatie vennoot
mag worden. Iemand die afhankelijk is van een uitkering (werkloosheidsuitkering, pensioen,
ziekenkas of leefloon), kan wel degelijk mede-eigenaar worden van een vennootschap en erin
investeren. Dit heeft geen invloed op hun uitkering. Het eventuele uitbetalen van dividenden
heeft bij personen die een leefloon ontvangen wel invloed op hun uitkering. Het dividend
wordt als inkomsten in rekening genomen bij de controle of ze wel degelijk niet genoeg
verdienen om recht te hebben op een leefloon. Mensen die een werkloosheidsuitkering,
pensioen of uitkering van de ziekenkas ontvangen, mogen onbeperkt dividenden ontvangen.
Dit verandert niets aan hun status van uitkeringsgerechtigde.
Het uitoefenen van een mandaat in de RvB van het dorpsrestaurant is niet voor iedere
uitkeringsgerechtigde evident. Een werkloosheidsuitkering is onverenigbaar met een
bestuurdersmandaat in een vennootschap. De bestuurder zal zijn werkloosheidsuitkering
verliezen, zelfs bij een onbezoldigd mandaat. Iemand die een pensioen geniet, mag wel een
onbezoldigd mandaat opnemen. Bij een bezoldigd mandaat moet wel hij zorgen het toegelaten
grensbedrag van inkomens om pensioengerechtigde te zijn niet te overschrijden. Indien het
gaat om een bezoldigd mandaat, moet ook een leefloontrekkende ervoor zorgen dat zijn
inkomsten het grensbedrag om recht te hebben op een leefloon, niet overschrijdt. Voor wie
een uitkering van de ziekenkas ontvangt, is er geen probleem om een (al dan niet bezoldigd)
mandaat op te nemen binnen een coöperatie. De uitkeringsgerechtigde moet wel rekening
houden met de regels van de toegelaten arbeid, die inhouden dat men maar een beperkte tijd
aan de slag kan.
De vergoeding voor bestuursleden in RvB is in principe nul. Ze ontvangen geen vergoeding
voor de uren die ze ‘in vergadering’ doorbrengen. Voor alle andere extra taken kunnen ze wel
financieel vergoed worden. We adviseren om altijd eerst af te stemmen met de RVA.
Tenslotte nog een aandachtspunt bij het overwegen van het uitbetalen van dividenden. Jacobs
(2011, p. 40) waarschuwt dat het toestaan van dividenduitkeringen kan leiden tot een te
geringe focus op de kwaliteit van de dienstverlening bij de niet-gebruikers: “Om de positie
van de zwakkeren in onze samenleving te beschermen zal een coöperatieve organisatievorm
garant moeten staan voor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de dienstverlening. Dit
zowel in termen van de betaalbaarheid van het aandeel als van de gehanteerde prijzen”. Ook
Birchall (2003) herinnert aan de voorwaarde dat de waarden en principes (gelijkwaardigheid,
democratie, solidariteit…) gerespecteerd moeten worden opdat het armoedebestrijdend
potentieel van de coöperatie wordt gerealiseerd. Soms verliezen de huidige vennoten de noden
van andere potentiële vennoten uit het oog.
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(3) HRM:
Het organiseren van vrijwilligerswerk voor kwetsbare vrijwilligers is niet evident door
enkele drempels en struikelblokken. Eerder in deze blauwdruk verwezen we al naar enkele
recente publicaties hierover. Hier geven we ook nog enkele van de drempels aan die Depauw
en Driessens (2012) identificeerden:
-

-

Financiële beperkingen van de organisatie, want de organisatie van vrijwilligerswerk
vraagt extra middelen: het vrijstellen van een faciliterende werker “die nieuwe initiatieven
opmerkt en ruimte geeft, de mensen aanspreekt op hun talenten, participatiekansen creëert
op maat van mensen, die oog heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hen
blijft stimuleren, die bemiddelt en coacht op de werkvloer en zorg draagt voor continuïteit
zodat mensen kansen krijgen om te groeien”;
Tekort aan ondersteunend personeel, want het samenwerken tussen vrijwilligers met en
zonder armoede-ervaring is geen evidentie;
Het niet kunnen garanderen van continuïteit;
Gebrek aan motivatie en vaardigheden bij de doelgroep;
Participatiedrempels bij de kwetsbare doelgroep. Deze drempels bemoeilijken de
participatie in vrijwilligerswerk of maken dat die slechts langzaam op gang komt. Het gaat
onder meer om hun precaire leefsituatie, mobiliteitsproblemen, weinig zelfwaardegevoel,
de moeite om zelf hun agenda te plannen door confrontatie met administratieve en
juridische verplichtingen, de verwachtingen van diensten en hulpverleners om beschikbaar
te zijn voor begeleidingsgesprekken of sollicitaties. Ook hun onzekere toekomst maakt dat
mensen in armoede zich moeilijker voor een langere termijn kunnen engageren. Ook bij
hen spelen tenslotte materiële of immateriële kosten van het vrijwilligerswerk.

RIMO Limburg inspireert qua ondersteuning van de vrijwilligers in de dorpsrestaurants. “Ze
krijgen vorming over gezonde voeding en het samenstellen van een maaltijd, maar ook over
hygiëne, veiligheidsnormen en het nut van een verzekering. Ze worden opgeleid om mensen
een warm onthaal te bieden en in allerhande technieken zoals opdienen aan tafel. Zo ontstond
een hele beweging. De vrijwilligers werden al een bijeengebracht op een gezellige avond. En
ze organiseerden samen ‘de langste tafel’ in de week van de verbondenheid. Toen brachten
ze in één week tijd 6000 mensen bijeen aan tafel, wat overeenkomt met een 3 kilometer lange
tafel. In 2013 willen ze dat herhalen om 8500 mensen bijeen te brengen in die week. Dat zou
1% zijn van de Limburgse bevolking” (Vandevoort, 2013, p. 19).
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5. Evaluatie van de coöperatieve werking
5.1 Link met de ICA definitie
De definitie van ICA (International Cooperative Alliance) uit 1995 werd vertaald door Van
Opstal (2012): Een coöperatie is “een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig
verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en
ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en
die ze democratisch controleren”.
De start van een coöperatie, en dus ook van een coöperatief dorpsrestaurant, ligt altijd bij een
groep mensen met een gezamenlijke nood, die het heft in eigen handen willen nemen. Het
vervullen van gemeenschappelijke noden staat centraal, eerder dan winstmaximalisatie (Van
Opstal, 2012). Coöperaties hun kapitaal staat ten dienste van de mensen in en rond de
onderneming, en niet andersom. Volgens Hillaert (2012) verzoenen coöperaties
“maatschappelijke aandachtspunten die we onder het neoliberale marktdenken als
tegenstellingen zijn gaan beschouwen: economie en democratie, financiële en sociale winst,
het belang van het individu en het belang van de groep”. Volgens Vanhove (2003) is het
coöperatief model bruikbaar als er twee essentiële elementen aanwezig zijn, namelijk ten
eerste een gemeenschappelijke nood of verwachting, en ten tweede een groepsgevoel of de
bereidheid tot samenwerking. Een economische activiteit is de bestaansreden van elke
onderneming. Ook in een coöperatief dorpsrestaurant vormt de economische activiteit de
basis voor de betrokkenheid van de vennoten.

5.2 Link met de ICA principes
Van Opstal, Jacobs en Hollebecq (CESOC & Coopburo, 2013) geven mee dat coöperatief
ondernemen geen wondermiddel is, maar geloven wel sterk in de mogelijke troeven van dit
ondernemingsmodel. Coöperatief ondernemen is niet per definitie duurzaam ondernemen,
maar is volgens hen wel hét ondernemingsmodel bij uitstek om dat te kunnen doen. Zij pleiten
om de ICA-principes te gebruiken als een kompas voor coöperatieve ondernemers. “Te vaak
worden deze principes immers als keurslijf beschouwd waarmee coöperatieve ondernemers
elkaar veroordelen wanneer ze deze niet in dezelfde zin hanteren. (…) Het is voor elke
coöperatieve ondernemer zeker zinvol om per principe af te toetsen in welke mate en op
welke wijze hij/zij hier gestalte aan geeft. Maar veroordeel andere coöperatieve ondernemers
niet omdat ze, volgens jou, niet voldoen aan een of enkele principes”. Coöperatieve
ondernemers kunnen immers veel leren van elkaar en van elkaars diverse invullingen van
deze principes.
De ICA-principes staan ook in deze blauwdruk centraal. We passen ze hieronder
beurtelings toe op de coöperatieve dorpsrestaurants.
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5.2.1 Vrijwillig en open lidmaatschap
Diverse stakeholders (dorpsbewoners, gemeente, OCMW, lokale middenstand, buurtwerk,
vrijwilligersverenigingen, sociale economie…) kunnen worden uitgenodigd om hun
verantwoordelijkheid op te nemen in de coöperatie. Zo wordt een breed draagvlak binnen het
dorp mogelijk. Iedereen die zich herkent in de visie en missie van het dorpsrestaurant, kan
toetreden tot de coöperatie op om het even welk moment. Dit wil niet zeggen dat je iedereen
moet toelaten. Je beslist zelf tot welke groep je je richt. Je mag binnen die groep echter niet
discrimineren. Met de woorden van Cooperatives Europe (2012): “open to all persons able to
use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender,
social, racial, political or religious discrimination”. Dit creëert de kans om soepel mensen te
kunnen mobiliseren en om soepel kapitaal aan te trekken.
In de statuten wordt expliciet geduid wie vennoot kan worden onder welke voorwaarden. Zie
eerder in deze blauwdruk bij de stakeholdersanalyse wie wel en niet vennoot kan worden en
waarom. De toetredingsvoorwaarden zijn een aandachtspunt in de statuten. Niet eender wie
kan vennoot worden. We stellen op voorhand een duidelijk profiel op van de ‘gewenste
vennoot’. Tegelijkertijd zijn ook de modaliteiten voor uittreding en voor uitsluiting een
belangrijk punt om meteen al in de statuten helder te bepalen. Dit is beter dan te wachten tot
er een probleem optreedt, en dan ‘ad hoc’ te moeten optreden.

5.2.2 Democratische controle door de vennoten
ICA (2012) beschrijft dit principe als volgt: “Co-operatives are democratic organisations
controlled by their members, who actively participate in setting policies and making
decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the
membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one
vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner”. De
democratische controle binnen een coöperatie is sterker dan binnen een vzw-structuur. De
Algemene Vergadering (AV) van een coöperatie bestaat uit alle vennoten, dus het is niet zo
dat slechts enkele mensen deel uitmaken van het beslissingsproces. De werkwijze van de
coöperatie is transparant en kan door alle vennoten bevraagd, besproken en gecontroleerd
worden tijdens een AV. Dit zowel qua doelen, inhoud, financieel… Of met de woorden van
Vanhove (2003): “Coöperaties hebben geen vennoten, vennoten hebben coöperaties”. De
gebruikers kunnen zo de coöperatie controleren. Lokale verankering wordt zo gegarandeerd.
Zeggenschap wordt niet noodzakelijk gekoppeld aan financiële inbreng. Hierover moet op
voorhand grondig worden nagedacht, zodat dit helder vorm kan krijgen in de statuten. Krijgt
elke vennoot één stem, of differentiëren we? Waarom? Zoals eerder beschreven bij ‘Corporate
governance’ moet de beslissing voor ‘1 vennoot 1 stem’ of ‘1 aandeel 1 stem’ een bewust
keuzemoment zijn. Bij ‘1 vennoot 1 stem’ is er optimale betrokkenheid van iedereen, en kan
elke stem mee de doorslag geven. Bij ‘1 aandeel 1 stem’ is het voordeel dat wie veel
investeert, ook meer zeggenschap heeft. Bovendien kan de verwerving van aandelen
gekoppeld worden aan de frequentie van het gebruik van de diensten coöperatie, dan heeft
degene die meer gebruik maakt van de coöperatie, meer zeggenschap. Het risico hierbij is dat
‘kleinere vennoten’ soms vergeten worden bij de besluitsvorming. Binnen coöperaties zijn er
echter ook nog andere inspraakprocedures en –instrumenten mogelijk voor grote(re) groepen
naast enkel de AV. Indien nodig, wordt er gewerkt met getrapte inspraakstructuren.
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5.2.3 Economische participatie door de vennoten
Dit principe beschrijft ICA (2012) als: “Members contribute equitably to, and democratically
control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common
property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on
capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of
the following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of
which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions
with the co-operative; and supporting other activities approved by the membership”.
Gebruikers, vrijwilligers, medewerkers, lokale verenigingen, OCMW/gemeente, sociale
economie & armoedebestrijders… kunnen vennoot worden. De vennoten zijn tegelijkertijd
gebruiker (klant) en eigenaar van het dorpsrestaurant. Daarbij is maatwerk en differentiatie
mogelijk qua rechten en plichten voor de verschillende groepen, die verschillende belangen
kunnen hebben. De focus ligt op de gebruikers als eigenaars van de coöperatie. De
economische relatie tussen vennoten en coöperatie is een rode draad doorheen deze hele
blauwdruk voor beide concreet uitgewerkte cases.

5.2.4 Autonomie en onafhankelijkheid
“Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members” (ICA,
2012). Een coöperatief dorpsrestaurant ontstaat uit de lokale noden van haar gebruikers. Om
flexibel in te spelen op de noden van diverse doelgroepen met verhoogd armoederisico, is het
nodig dat dorpsrestaurants autonoom en onafhankelijk zijn. De gebruikers bepalen de koers
van de coöperatie. Een coöperatie bouwt aan empowerment van haar gebruikers via de
formule van zelfhulp. Bij de stakeholdersanalyse gingen we uitgebreid in op de uitdaging om
hen niet enkel te betrekken bij de start van het dorpsrestaurant, maar hen ook te blijven
betrekken op lange termijn bij de controle en monitoring van het dorpsrestaurant. Daartoe is
wellicht vorming en opleiding nodig. Tevens essentieel in het bereiken van autonomie, is een
goed onderbouwd financieel plan, dat transparant en bevraagbaar is door alle vennoten.
Een coöperatief dorpsrestaurant bepaalt zelf haar koers, en bepaalt zelf met wie ze wel en niet
samenwerkt. Een dorpsrestaurant is onafhankelijk(er) van de lokale overheid. Coöperaties
ontslaan de lokale overheden echter niet van hun verantwoordelijkheden. Coöperaties nemen
hun taken niet zomaar over, zodat de overheid achterover kan leunen. Ook de lokale overheid
past in het coöperatieve model, maar dan als één van de vennoten of iniatiefnemers, maar niet
als regisseur. Met de woorden van Cooperatives Europe (2012): “If they enter to agreement
with other organisations, including governments, or raise capital from external sources, they
do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy”.

5.2.5 Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
“Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives,
managers, and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives. They inform the general public – particularly young people and opinion leaders –
about the nature and benefits of co-operation” (ICA, 2012). ‘Sensibilisatie en vorming’ bleken
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kritische succesfactoren bij armoedebestrijding op het platteland (Mathijssen, 2012). Ook bij
coöperatief ondernemen zijn ‘onderwijs, vorming en informatieverstrekking’ onmisbaar.
Als mensen participeren als eigenaars van de coöperatie, dan moeten ze daartoe wel
voldoende gewapend zijn. Ze moeten beschikken over financiële en coöperatieve
geletterdheid. Coöperaties voorzien daarom vorming en info voor hun vennoten,
medewerkers en bestuurders, opdat ze effectief kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de
coöperatie. Coöperatieve besluitvorming is een complex proces. Het is nodig om dit
transparant en begrijpbaar te maken voor de vennoten en voor potentiële vennoten. Dit is geen
eenmalige communicatie-inspanning, maar blijft continu een werkpunt.
De organisatievorm coöperatie is van in het begin onderwerp van gesprek, dialoog en
vorming. Zo werkt coöperatief ondernemen versterkend, en kan een emancipatorisch effect
hebben bij (kwetsbare) dorpsbewoners. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat coöperatief
ondernemen niet mag voorgesteld worden als dé oplossing voor alle problemen. Coöperatief
ondernemen kan meerwaarden bieden, maar is zeker niet altijd hét beste model. Zo is het
belangrijk dat investeerders weten dat het geld dat ze investeren in coöperatieve aandelen wel
degelijk risicokapitaal is. Ook een coöperatie kan failliet gaan.
Vorming en informatie zijn tegelijkertijd ook voorwaarden opdat vennoten zich kunnen
identificeren met hun coöperatie. Een zekere vorm van identificatie is nodig opdat vennoten –
in goede en slechte tijden – kunnen accepteren dat het collectieve belang van de coöperatie
soms zal voorgaan op (en in strijd zijn met) hun individuele belang. Zowel het individuele als
het collectieve belang, als hun onderlinge dependentie, moeten helder uitgeklaard zijn. Ook
vorming rond burgerschap heeft hier relevantie, onder meer om te werken aan empowerment
van de vennoten. Volgens Benn (2000, p. 241) gebeurt het meest effectieve leren van
burgerschap via positieve ervaringen van participatie. Burgerschapscompetenties omvatten
“the ability to: identify problems, find information and locate issues in a political and social
context; develop the sense of worth of the individual through both a knowledge that they have
something worthwhile to say and the ability to speak in a way that will be heard; and be able
to work effectively in groups to achieve common goals and to be able to deal with difference,
diversity and, at times, conflict” (Benn, 2000, p. 242). Een factor van burgerschap is
‘engagement’. Volgens Biesta & Lawy (2006, p. 72) kan burgerschap begrepen worden als “a
practice of identification, more specifically a practice of identification with public issues, that
is, with issues that are a common concern. This implies that a culture of participation should
be a central and essential element of democratic citizenship”.
Naast het belang van vorming rond coöperatief ondernemen, is het bij een dorpsrestaurant
gericht op armoedebestrijding ook nodig om vorming voor vennoten en stakeholders te
organiseren rond armoede. Dit kan door een getuigenis van een ervaringsdeskundige, door
een bezoek aan een lokale armoedebestrijder of welzijnsorganisatie, maar ook door een
vorming van Armoede-In-Zicht. Deze vormingen worden georganiseerd door Welzijnszorg
en Netwerk Tegen Armoede. Meer info via: http://www.armoede-in-zicht.be/
Een dorpsrestaurant is tenslotte op zich ook een plaats waar info kan verstrekt worden. Het
is een plek waar het bestaande verenigingsleven, gemeente en OCMW info kunnen
verspreiden over hun werkingen. Er kan aansluitend voor of na het eten een info- of
vormingssessie georganiseerd worden. Soms komt er iemand tien minuten info geven ‘tussen
de soep en de patatten’. Depauw & Driessens (2012) beschrijven hoe een toegankelijke
aanspreekpersoon maakt “dat mensen vragen durven te stellen, interesse tonen voor andere
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initiatieven, zich informeren over hun rechten en participatiemogelijkheden. Het blijkt een
belangrijke plek voor OCMW’s om kwetsbare burgers te bereiken, voor wie de drempel naar
het OCMW (nog) te hoog is”. Recht op voeding en recht op info gaan hier hand in hand. Ook
een computerruimte of een computer van bijvoorbeeld de VDAB kan een plek krijgen in het
dorpsrestaurant. Ook een samenwerking met de lokale bibliotheek is denkbaar.

5.2.6 Coöperatie tussen coöperaties
Met de woorden van Cooperatives Europe (2012): “Cooperatives serve their members most
effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local,
national, regional and international structures”. Het is voor een coöperatie soms
gemakkelijker om samen te werken met andere coöperaties. Er is immers wederzijds begrip
voor de eigenheden van een coöperatieve werking. Door samen te werken, en door een
erkenning bij de NRC kan een lokaal coöperatief dorpsrestaurant bijdragen aan de
coöperatieve ‘branding’ van de globale én lokale coöperatieve beweging.
Armoedebestrijding is meervoudige uitsluiting in zo goed als alle levensdomeinen (inkomen,
arbeid, wonen, onderwijs, gezondheid, participatie), waar nooit één organisatie de integrale
oplossing voor in pacht heeft. Samenwerken, overleggen, afstemmen en netwerken zijn nodig.
Daarom kreeg in deze coöperatieve blauwdruk de stakeholdersanalyse zo een uitgebreide
aandacht. Daarbij wordt geadviseerd om in het dorp na te gaan of er nog andere coöperaties
zijn – en niet alleen gelinkt aan armoedebestrijding. Coöperatieve sociale kruideniers,
zuivelcoöperaties, fruitveiling… kunnen allen overwogen worden als mogelijke
aandeelhouders en/of structurele partners.
Of ze nu al dan niet de vorm hebben van een CVBA-SO of niet, (coöperatieve)
dorpsrestaurants (en sociale restaurants) over de provinciegrenzen samenbrengen voor
intervisie kan hier een grote meerwaarde hebben (gebruikersgroep 22/02/2013).

5.2.7 Aandacht voor de gemeenschap
“Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies
approved by their members” (ICA, 2012). Het feit dat een coöperatie ontstaat uit de noden en
behoeften van dorpsbewoners, maakt dat ze vanaf haar start al aandacht heeft voor de
inbedding in de lokale gemeenschap. Duurzaamheid wordt binnen een coöperatie ruimer
ingevuld dan alleen maar financiële duurzaamheid. Het gesprek rond duurzaamheid in
coöperaties heeft te maken met de vraag ‘welke samenleving willen we doorgeven aan
toekomstige generaties dorpsbewoners?’. De missie, visie en sociale doelstelling moeten
ingebakken zitten in de statuten. Sociale mix, sociale cohesie en solidariteit tussen
dorpsbewoners zijn hierbij kernbegrippen.
Het onderzoek van Mathijssen (2012) toont aan dat het nodig is om de (kwetsbare) doelgroep
of de beoogde vennoten te betrekken van bij de probleemdefinitie tot en met de uitvoering van
de oplossingen. Een coöperatie start vanuit de noden en vragen van haar vennoten (in dit
geval dorpsbewoners). Een dorpsrestaurant kan niet delocaliseren of overgenomen worden
vanuit winstbejag. Een coöperatie helpt mee met het uitbouwen van lokale infrastructuur, en
verhoogt zo de leefbaarheid van het dorp, wat uiteindelijk ten goede komt aan alle
dorpsbewoners (Co-operative Federation of Victoria, 2001).
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Cardoso Conçado e.a. (2012, p. 598) bespreken de twee pijlers van het principe ‘Concern for
the community’: “The principle of CC is founded on two pillars: (i) the sustainable
development of communities where cooperatives are located; and (ii) the accomplishment of
this development through policies approved by their members”. De eerste pijler duurzame
ontwikkeling is gebaseerd op het gebruik van huidige natuurlijke bronnen zonder het
toekomstige gebruik ervan onder druk te zetten. Het gaat om verantwoordelijkheid ten
aanzien van huidige en toekomstige generaties. Een andere definitie van duurzame
ontwikkeling verwijst naar sociale rechtvaardigheid, milieuvriendelijkheid én economische
leefbaarheid. Beide definities zijn volgens Conçado e.a. (2012, p. 599) compatibel met
coöperatief ondernemen. Coöperaties worden ontwikkeld om diensten te verlenen aan huidige
en toekomstige generaties. Beleid rond duurzame ontwikkeling van een gemeenschap (of een
dorp) wordt binnen de coöperatie gemaakt door mensen die leven in die gemeenschap. Er is
dus een sterke link tussen enerzijds de besluitsvorming en anderzijds het leven met de impact
van de eigen beslissingen. Het is volgens Conçado e.a. (2012, p. 604) belangrijk dat de
vennoten leven in die gemeenschap (of dorp) waar de coöperatie werkzaam is: “Regarding the
outcomes, cooperative members that made decisions are simultaneously – even indirectly –
benefiting from these actions because they are within their own territory. If these actions bring
positive results, the cooperative member benefits; if the results are negative, he/she will suffer
its negative effects”. De beslissingsnemer ondergaat de impact van zijn of haar beslissing – dit
effect is niet ‘ver weg’ of ‘elders bij iemand anders’.
Volgens Bérubé, Grant & Mansour (2012, p. 4) hebben coöperaties minder de neiging om
risico’s te nemen: “Not to say that all coops behave the same way, but they do tend to have a
more long-term, community-oriented focus that often results in less risk taking and a more
measured approach to growth”. Volgens dezelfde auteurs (2012, p. 5-6) zorgt de focus van
coöperaties op de noden van hun vennoten ervoor dat ze “have better proximity to and
knowledge of their markets, and generally adhere to a strong set of social values that benefit
their members”. Ze waarschuwen wel dat deze gerichtheid op de huidige noden van de
vennoten het risico in zich draagt dat coöperaties zich minder zouden kunnen richten op het
ontwikkelen van innovatieve producten en op het zoeken naar nieuwe markten (of nieuwe
vennoten). Het verkennen van nieuwe markten of producten kan moeilijk verlopen indien er
voor de huidige vennoten niet onmiddellijk voordelen (maar vooral risico’s) aan vast zitten.
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6. Bouwstenen van deze blauwdruk
Naar het einde van deze blauwdruk toe, willen we nog een laatste boodschap geven aan
mogelijke initiatiefnemers, die met deze blauwdruk in hun eigen context aan de slag gaan.
Wat zijn na het stap voor stap construeren van deze blauwdruk, de belangrijkste bouwstenen
die zeker niet over het hoofd gezien mogen worden?

6.1 Kansen
Doorheen deze blauwdruk werden vele kansen van coöperatief ondernemen in
dorpsrestaurants zichtbaar. We geven hier nog enkele opvallende kansen mee:
-

-

Een dorpsrestaurant kan zorgen voor verbinding tussen dorpsbewoners en tussen de lokale
verenigingen. Een coöperatief dorpsrestaurant kan een positieve uitstraling hebben op het
hele dorp; mensen kunnen trots zijn dat ze het zélf hebben gerealiseerd.
De coöperatieve ondernemingsvorm zorgt ervoor dat de grenzen van de vzw wegvallen,
waarmee er méér economische activiteiten mogelijk zijn.
De coöperatieve ondernemingsvorm kan zorgen voor meer onafhankelijkheid van het
soms volatiele lokale (en Vlaamse) beleid en subsidies.
Voor de financiële haalbaarheid wordt expliciet aangeraden om te werken met bestaande
infrastructuur.
Waar kan Coopburo bij helpen? Strategiebepaling, organisatieontwikkeling, good
governance/bestuur, financieel plan, opstellen statuten, VSO, erkenning NRC, prospectus,
vennotenadministratie… (Coop Workshop, 2013).

6.2 Knelpunten
Doorheen de blauwdruk hebben we er zorg voor gedragen bij elk aspect mogelijke knelpunten
in beeld te brengen. We brengen hier nog enkele van die knelpunten in herinnering:
-

-

-

-

Ondanks een grotere onafhankelijkheid van subsidies, blijft het lokale beleid een
belangrijke en vaak onmisbare partner bij het uitbouwen van een coöperatief
dorpsrestaurant. Of het nu het OCMW of de gemeente is, ze spelen een belangrijke rol in
onder meer het doorverwijzen van kwetsbare mensen en in kader van de goedkeuring van
het gebruik van Artikel 60.
Een coöperatie is geen wondermiddel en geen geldkoe. Dit moet duidelijk zijn in al je
communicatie.
Je mag zeker niet vergeten om de coöperatie ook op lange termijn te bestendigen. Het is
soms niet moeilijk om mensen en organisaties te enthousiasmeren om samen iets nieuws
op te richten. Het is een heel stuk moeilijker om hen blijvend te motiveren om na de
oprichting mee te blijven sturen, opvolgen, bijsturen, evalueren als mede-eigenaars.
Het financiële plaatje van een coöperatie is complexer dan dat van een vzw. Het is niet
gemakkelijk om binnen een coöperatie een strikt onderscheid te maken tussen giften,
kapitaal, werkingsmiddelen…
Een negatief en onbedoeld effect kan zijn ‘oneerlijke concurrentie met lokale handelaars
& horeca’. Daarom is het nodig om te werken met gedifferentieerde prijzen, waarvan het
hoogste tarief marktconform is.
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-

Een dorpsrestaurant heeft risico op het Mattheus-effect. Daarom is het nodig expliciet
aandacht te besteden aan een armoedetoets indien men wil werken aan een sociale mix
en/of armoedebestrijding. Een armoedetoets kijkt niet enkel naar het Mattheus-effect. Er is
ook aandacht voor het evenwicht tussen bottom-up en top-down werken. Het is nodig een
model te zoeken dat geschikt is voor mensen in armoede. Dat betreft niet alleen het
financieel mogelijk maken dat ze een aandeel kunnen kopen (of daarvoor sparen). Het
gaat ook over inspraak van mensen in armoede, en over de ondersteuning die daarvoor
nodig is. Onthoudt alvast dat schijnparticipatie nog nefaster is dan geen participatie.

6.3 Randvoorwaarden
Er werden doorheen deze blauwdruk meerdere randvoorwaarden geïdentificeerd. Twee
essentiële voorwaarden worden hieronder nog eens aangehaald:
-

-

De kernvraag om het hele proces mee te beginnen: ‘Is de nood voor een dorpsrestaurant
zo groot dat mensen bereid zijn om zélf initiatief te nemen en dat te bestendigen’? Zijn ze
bereid om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor de inkomsten, en zijn ze bereid om
zélf risico te nemen? Indien je deze vragen niet met een overtuigend ‘ja’ kan
beantwoorden, is een vzw misschien een beter vehikel?
De transactierelatie tussen vennoot/dorpsbewoner en coöperatief dorpsrestaurant is
belangrijk! Het is noodzakelijk dat mensen gebruik maken van het dorpsrestaurant,
kortom dat ze er regelmatig komen eten. Het volstaat niet dat ze ‘uit sympathie’ een
aandeel kopen. Zonder klanten of ‘gebruikers’ is een dorpsrestaurant ten dode
opgeschreven.
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