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Maatschappelijk Probleem



Wat is een sociale coöperatie?

Sociaal
Mensen met afstand arbeidsmarkt

Naar eigen vermogen bijdragen

Behoud van uitkering

Coöperatief
Eigenaarschap 

Coaching persoon en bedrijf

Administratie en belasting

Ondernemen
Vanuit eigen talenten

Autonomie

Ontwikkeling

Netwerken



Resultaat 
Coöperatie

Zelfstandig 
ondernemer

Parttime 
ondernemen 

met baan

Doorstroming 
BBZ/PTO

Betaalde 
baan

Blijvend in 
coöperatie

Ander 
traject



Voor wie is het?

1. Iemand met een 
(onzichtbare) beperking 

- Iemand die (tijdelijk) is 
uitgevallen op de 
arbeidsmarkt vanwege 
een (onzichtbare) 
beperking of andere 
moeilijke 
omstandigheden. 

- De sociale coöperatie 
fungeert als een plek 
waar mensen weer met 
hun kwaliteiten aan de 
slag gaan en werken naar 
vermogen. 

2. Ondernemer in spé: 

- Iemand met een 
idee/plan dat (nog) niet 
geschikt is voor de 
gemeentelijke 
ondernemerstrajecten 
PTO/BBZ en die graag in 
coöperatief verband 
werkt. 

- De sociale coöperatie 
fungeert als voortraject 
op zelfstanding 
ondernemerschap

3. Nieuwkomer/migrant

- Iemand met een 
migrantenachtergrond 
die kampt met 
taalproblemen en 
moeilijk aan het werk 
komt. De coöperatie 
fungeert voor deze 
persoon als een soort 
extra 
‘inburgeringsinstrument’. 
Op deze manier wordt de 
taal verbeterd doordat 
iemand werkt en leert 
over werken in 
Nederland. 



Hoe werkt het?
• De coöperatie is ingeschreven bij de KvK, niet de leden 

zelf. 

• Alle financiële stromen (offerte, facturen, BTW en 
belasting aangiften) lopen op coöperatie niveau.

• De deelnemers vanuit de bijstand krijgen hun winst niet 
zelf in handen, maar stoppen die in een spaarpot onder 
de vlag van de coöperatie

• Van het verdiende geld gaat 

• gedeelte naar de coöperatie, 

• gedeelte investeren in eigen bedrijf en 
ontwikkeling

• en soms een gedeelte naar de gemeente.



Waarom bijverdienen?

Motivatie Rechtvaardig



• Wat zijn de mogelijkheden in uw gemeente op het gebied van 
bijverdienen?

• Reactie van gemeente Zaanstad en Amersfoort



Wetsartikelen
In de huidige wet zijn de volgende mogelijkheden opgenomen:

• 31j. een een- of tweemalige premie van ten hoogste € 2.672,00 per kalenderjaar, voor zover 

dit naar het oordeel van het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling; 

• 31k.een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk van ten hoogste een bij 

ministeriële regeling vast te stellen bedrag;

• 31n. inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van 

€ 224,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die 

de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten 

hoogste zes maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van 

het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling;



Bestaande Experimenten Bijverdienen

Amsterdam
• Twee keer zoveel mensen zijn 

gaan werken als in een 
vergelijkbare groep die niet 
deelnam aan het experiment.

• bijdraagt aan meer 
bestaanszekerheid. 



Het nieuwe coalitie akkoord

• We verruimen de bijverdiengrenzen in 
de Participatiewet en samen met 
gemeenten zorgen we er voor dat 
mensen die langdurig in de bijstand 
zitten actief worden benaderd en worden 
ondersteund en gestimuleerd naar werk. 
We vragen daarbij ook een eigen actieve 
rol van uitkeringsgerechtigden. Daarbij 
hebben we oog voor ieders talenten en 
beperkingen, werken we vanuit 
vertrouwen en is er ruimte voor 
maatwerk. 



Pilot Bijverdienen vanuit ondernemerschap

De bijverdiengrenzen 
oprekken

• Wat hebben we nodig?
• Landelijk niveau

• Gemeentelijk niveau

• Sociale coöperatie 
niveau

e



Wat doet LaNSCO?

Huidige sociale coöperaties ondersteunen via o.a.kennis uitwisseling

Ondersteunen nieuw op te richten coöperaties met advies en tools

Gunstig klimaat scheppen/lobby met partners om blik op werk te 
verbreden bij de overheid

Kennis en expertise centrum sociaal coöperatief ondernemen

Groeien, verduurzamen en faciliteren van de beweging van sociale coöperaties
door:



Contact

Jessica de Ruijter

0625058155

Jessica@lansco.nl


