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LANGE TERMIJN ZORG?
A. VOORAL DE OVERHEID
B. DE OVERHEID EN DE FAMILIE
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for the over-50s in sixteen European countries. Den Haag: SCP, p. 73

Bron: Verbeek-Oudijk e.a. (2014), p. 39

1

SINDS ONG. 2005: HERONTDEKKING VAN HET
COLLECTIEF (EN RECENTE VERSNELLING
ONTWIKKELINGEN!)

“VERTALING” IN WETGEVING OVER FAMILIE EN
ONDERHOUDSPLICHT IN EUROPA, 2010
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NEDERLAND IN DE VOORBIJE JAREN…
•

Sterke ontwikkeling van burger-initiatieven, vooral in
geprivatiseerde “publieke diensten”, bv. zorg

•

Coöperatie wordt vaker benut als business model

•

Steeds groeiende aandacht vanuit media en overheid voor
ontwikkelingen “van onderop”
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WIJDVERSPREID ‘NIEUW’ FENOMEEN IN NEDERLAND
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MAAR OOK ELDERS IN EUROPA!

2

EVOLUTIE AANTAL NIEUWE
COOPERATIES PER SECTOR
1990-2012 (NL)
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REVOLUTIE OF COÖPERATIEF CONTINUUM?
Banken
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Industrie, Energie & transport
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Gemene gronden (meenten, markegenootschappen): “Commons”
•
Land dat gemeenschappelijk gebruikt en beheerd werd door
directe belanghebbenden
•
Gilden
•
Verticaal geïntegreerd samenwerkingsverband van
ambachtslieden met het oog op sociale en economische
voordelen
-> alom tegenwoordig in NW-Europa
-> vele bestonden letterlijk eeuwenlang
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1100-1300: eerste vormen van geïnstitutionaliseerde collectieve
actie, in stad en op platteland
•

Kunst & Cultuur
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Economische en sociale samenwerking van onderop is niet nieuw, maar
wel verdwenen uit collectieve geheugen

•

• 1750-1850: afbraak van het oude model
• 1870-1920: nieuwe trend in coöperaties, ontstaan vakbonden
Vandaag: gemeenschappelijke noemer: niet crisis maar onvoldoende
kwalitatief aanbod door markt en staat (ondanks verwachtingen
privatisering)
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VERSCHILLEN TUSSEN VROEGER
EN VANDAAG

OPVALLENDE KARAKTERISTIEKEN
VAN HUIDIGE GOLF?

• Doelstelling zijn “opgesplitst”:

• Multi-generational

• Gebruik van technology maakt samenwerking met
onzichtbare gebruiker mogelijk (en creeërt nieuwe
uitdagingen)
• Wederzijdse, grotere interactie tussen collectiviteit en
markt

• Cross-ideological/political
• Bereidwilligheid om risico’s te nemen en tijd te investeren
in onzekere activiteiten/investeringen
• Zet zich duidelijk af tegen overprofessionalisering en
verlenging van keten:
• Zorg
• Energie

HOE KAN DEZE HYPE EEN DUURZAME
TREND WORDEN?

UITDAGINGEN VOOR
COLLECTIEVE INITIATIEVEN –OA
COÖPERATIES- VANDAAG (1)

• Debat nodig over echte doelstellingen van toekomstige
governance models?

• CRISISTIJD: Geen wondermiddel voor de crisis, maar wel
langetermijn oplossing (één van)

• Burgers als participanten versus ondernemers?
• Snel groeiende economie versus stabiele,
veerkrachtige economie?
• Institutionele monotonie versus diversiteit?
• “Institutionele kennis” is eigenlijk al beschikbaar

• streven naar institutionele diversiteit
• UITBREIDEN: Nog vrij marginaal in gehele economische
gebeuren,

• Gelijkaardige instituties voor collectieve actie konden
in het verleden vaak eeuwen na elkaar overleven
•

Welke gelijkenissen en verschillen met het verleden
geven reden optimisme?

• maar heel succesvolle voorbeelden (e.g. open source
community, bepaalde coöperaties)
• EN onbenut potentieel binnen publieke
dienstverlening
• HETEROGENITEIT: Vele initiatieven vooral gedragen door
hoogopgeleiden, maar inzetbaarheid en voordeel voor
sociaal zwakkeren vaak nog groter

3

UITDAGINGEN VOOR
COLLECTIEVE INITIATIEVEN –OA
COÖPERATIES- VANDAAG (2)
• LOCALITEIT: Model is niet zomaar te kopiëren naar
andere locatie wegens zeer plaatsspecifiek
• geen blueprints nodig maar wel structuren die
creatieve invulling toelaten
• “best practices” zijn enkel “the best” waar ze zo
optimaal functioneren!
• SCHAALVERGROTING & GLOBALISERING: hoe coöperatief
blijven in multi-nationale context?

Ouderenzorg: hoe TRANSgenerationele
samenwerking bevorderen?
Alternatieve ouderenzorg-opties:
•

Nieuwe munt om
intergenerationele support te
stimuleren? -> gericht op
korte-termijn reciprociteit

•

Informele hulp->
garantieprobleem

•

Via geïnstitutionaliseerde
samenwerking
(coöperatie/andere
rechtsvorm mogelijk?)

• INZETTEN COÖPERATIEF MODEL VOOR
TRANSGENERATIONELE SOLIDARITEIT
Nood aan creatieve ideeën: ‘transgenerationele coöperatie’
Grootouders investeren (aandelen) in kinderopvang coöperatie met de
zekerheid dat zij op termijn zelf opvang kunnen genieten +
overdracht kapitaal naar kinderen

CONCLUSIES
• Participatiesamenleving als beleid:
• nog een lange weg te gaan
• Vertrouwen op familie & mantelzorg-pursang: vergeet het maar
• Burgercollectieven vandaag: de enige way
forward?
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