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Sittard-Geleen trekt 80.000 euro uit voor de eerste sociale coöperatie in deze 
gemeente. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen daarbij begeleiding in 
het opzetten van een eigen onderneming. Eind dit jaar start de eerste groep. 

Een motie van de PVV over zo’n coöperatie werd in 2019 al unaniem aangenomen door de 
gemeenteraad. Vorige week presenteerde het college van burgemeester en wethouders een 
haalbaarheidsonderzoek voor dit plan. Het kon wederom rekenen op enthousiasme van de 
voltallige raad. Eind dit jaar zal een eerste groep van vijftien deelnemers aan de sociale 
coöperatie starten, zegt PVV-raadslid Daryl Pfoster. „Als het een succes is, volgen er meer 
groepen. Bij deze vorm van ondernemen kunnen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt parttime – naar eigen vermogen en met behoud van uitkering – een eigen 
bedrijf opbouwen onder de vleugels van een coöperatie. Professionele jobcoaches leggen 
aan de deelnemers uit hoe bijvoorbeeld een boekhouding werkt, op welke manier je een 
KvK-nummer aanvraagt of wat er komt kijken bij het maken van een begroting.” 
Deze coaches leveren altijd hulp op maat, voegt Pfoster toe. „Diegene zal kijken naar onder 
andere het taal- en opleidingsniveau van de deelnemers en met hen in gesprek gaan over 
wat iemand wil leren als het gaat om zelfstandig ondernemen. Deelnemers bepalen zelf 
hoelang hun traject duurt.” De doelgroep van de sociale coöperatie is volgens Pfoster heel 
divers. „Denk aan mensen in de bijstand, vluchtelingen of mensen met een 
verslavingsachtergrond die zelfstandig ondernemerschap ambiëren, maar daar (nog) niet 
voor zijn toegerust.” 
Naar een geschikte locatie wordt nog gezocht. Het moet een plek zijn die een 
laagdrempelige setting uitstraalt, vertelt Pfoster. „Het wordt een huiskamer, kantoor en 
creatieve broedplaats, waar de deelnemers enkele dagen in de week bij elkaar komen. Niet 
alleen voor de begeleiding, maar ook om te werken.” 
Wethouder Judith Bühler (CDA, Participatiewet) is zeer te spreken over dit initiatief. 
„Deelnemers krijgen niet alleen meer zelfvertrouwen, maar kunnen ook hun sociale 
contacten en werkervaring uitbreiden. Mensen kunnen zo op een veilige manier hun talenten 
ontwikkelen en doen weer mee in de maatschappij. Zoiets kan ik alleen maar toejuichen.” 

 


