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Beste wethouder Van Vliet en leden van de gemeenteraad,  
 
LaNSCO is het Landelijk Netwerk van Sociaal Coöperatief Ondernemen. 
Wij vernamen dat, de aan ons verbonden sociale coöperatie, Soco-aanZ dreigt te moeten stoppen. De gemeente 
Stichtse Vecht heeft besloten tot een aanbesteding die nu is gegund aan een externe organisatie uit Den Bosch. 
Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste. 
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft het welzijn van de inwoners, zeker de kwetsbare inwoners voorop staan. De 
gemeente heeft daarom ook niet voor niets besloten dat ze graag een sociale coöperatie wil. Ze zag de 
meerwaarde van een sociale coöperatie voor haar inwoners. Het vernieuwende concept van de sociale 
coöperatie ondersteunt vooral mensen die binnen de bestaande re-integratie trajecten niet tot hun recht 
komen. 
 
Soco-aanZ heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij een groep zeer kwetsbare inwoners van Stichtse Vecht de 
nodige ondersteuning heeft kunnen bieden. Hierdoor kunnen zij weer mee doen en zijn ze aan het werk, 
sommige zijn zelfs uit de uitkering gestroomd. 
Dit heeft een enorme positieve impact op de mensen zelf en ook voor de gemeente. 
 
Een belangrijke succesfactor is vertrouwen. Vertrouwen tussen de leden en de begeleiders, Marc Räkers en 
Hans Schriever, van de coöperatie. Dit is niet iets dat ‘zomaar’ door een andere zorgaanbieder kan worden 
overgenomen. Zeker niet voor mensen in een kwetsbare situatie. Dit kan zelfs contra-productief werken.  
 
Door een sociale coöperatie in je gemeente te hebben, laat Stichtse Vecht zien dat ze bij de koplopers van 
Nederland hoort. Er zijn nu 25 sociale coöperaties in heel Nederland.  
Ook ondersteunt de gemeente hiermee het lokale burgerinitiatief. Hoe mooi is het dat betrokken inwoners zelf 
nieuwe initiatieven opzetten om hun mede, de meer kwetsbare, inwoners, te ondersteunen.  
De betrokkenheid van de gemeente bij Soco-aanZ heeft ze ook laten zien door de coöperatie op verschillende 
manieren te faciliteren. Door nu geen continuïteit te bieden werpen alle inspanningen uit het verleden niet de 
gewenste vruchten af, wat grote afbreuk zou doen aan huidige en nieuwe betrokkenen van Soco-aanZ. 
 
Deze opbrengsten en investeringen worden nu te niet gedaan vanwege deze aanbestedingsprocedure. 
Kwetsbare inwoners, waarvoor we het allemaal doen, zijn hier niet bij gebaat.  
Ook verliest de gemeente een vernieuwend burgerinitiatief met de innovatieve aanpak van een sociale 
coöperatie waarbij het gaat om zelfsturing en samensturing.  
 
We verzoeken u mee te denken over mogelijkheden dat Soco-aanZ haar belangrijke werkzaamheden voort kan 
zetten, zodat inwoners van Stichtse Vecht toegang blijven houden tot de effectieve lokale, inclusieve en 
persoonsgerichte benadering van Soco-aanZ en de gemeente trots kan blijven op dit jonge, succesvolle en bij 
deze tijd passende burgerinitiatief.  
 
Graag maken de coördinatoren van Soco-aanZ op korte termijn een afspraak met u om de mogelijkheden te 
bespreken.  
 
Met vriendelijke groet 
 
Bestuur LaNSCO:  
 
Marcel van Druenen, Directeur SAM 
Arjo Klamer, Professor Culturele Economie Erasmus Universiteit 
Hilde Meijs, innovator op het terrein van digitalisering, zorg en onderwijs en lid Raad van Toezicht van Prins 
Heerlijk, Altius Aba, Thebe 
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