
 
 

    
 

 

►ENK◄ 

Coöperatie Een nieuwe kans UA 
 
Oprichting Coöperatie Een nieuwe kans UA 
 
In oktober 2020 is de sociale coöperatie opgericht met als doel om inwoners van Gouda met een 
uitkering ondernemen mogelijk te maken. Zo kunnen zij een klein inkomen genereren en toch hun 
uitkering behouden. Een gedeelte van de gemaakte winst vloeit terug naar de uitkeringsinstantie, een 
gedeelte is voor de coöperatie en voor de onderneming van de deelnemer. 
 
Wat doen we? 
De coöperatie heeft als doel om individuele talenten uit de gemeente Gouda in kwetsbare posities te 
ondersteunen in de aanloop, oprichting en uitvoering van een zelfstandige onderneming of op een andere 
manier de arbeidsmarkt te laten betreden en om zelfredzamer te worden.  
De doelstelling is om de leden de kans te geven om producten en diensten te ontwikkelen onder de 
paraplu van de coöperatie. De bindende factor is de ondernemende activiteit die het lid onderneemt om 
zijn eigen talent, product of dienst te ontwikkelen. 
De coöperatie verkoopt producten en diensten, die zij op basis van een ledenovereenkomst bij de leden 
inkoopt.  
De coöperatie koopt producten en diensten in om de voorwaarden te creëren voor een succesvolle 
ontplooiing van talenten van haar leden, zoals begeleiding, commerciële en administratieve 
ondersteuning, opleiding, investering en verzekering, die zij op basis van ledenovereenkomsten aan haar 
leden verkoopt.   

 

Hoe kun je lid worden?  

Je bent inwoner van de gemeente Gouda en je ontvangt een uitkering bijvoorbeeld een bijstandsuitkering 

van de gemeente of een uitkering van het UWV. Met het doel en werkwijze van de coöperatie kun je 

instemmen.  

Je kunt je uitsluitend opgeven als de gemeente of het UWV toestemming heeft gegeven. De gemeente 

en/of het UWV kunnen je aanmelden als aspirant lid. Het bestuur van de coöperatie kan je uiteindelijk lid 

maken van de coöperatie. Jouw lidmaatschap is persoonlijk en je kunt het niet overgedragen. 

 

Wat ga je doen om lid te worden?  

In de Goudse locatie van The Melting Shop ga je een periode meedraaien, dit is de zogenaamde 

oriëntatieperiode. Deze periode duurt 8 tot 12 weken. De coöperatie werkt samen met The Melting Shop 

en de projectleiders hiervan gaan jou begeleiden in jouw reis naar ondernemerschap.  

Tijdens de oriëntatieperiode worden je vaardigheden en kwaliteiten in beeld gebracht door de 

projectleiders. Dit gebeurt met een kwaliteitenspel en een inspiratiespel. Zo leer je jouw unieke kwaliteiten 

kennen.  

Ook doe je bepaalde werkzaamheden en ze bekijken hoe je je gedraagt in de groep. Ben je genoeg 

gemotiveerd? Doe je actief mee en hoe gaat de samenwerking met andere mensen?  

Je praat ook regelmatig met beide projectleiders en zij bepalen of je past bij de leden van de coöperatie.  

 

Aan het einde van de oriëntatieperiode krijg je een eindtoets waarbij uit de resultaten jouw 

ondernemerskwaliteiten naar voren komen. Als je dat allemaal goed doorloopt en je weet welk product of 

dienst je wilt gaan maken of leveren, dan ga je een pitch houden. De pitch is een korte presentatie van 

jouw plan voor ondernemen en dit doe je voor het bestuur van de coöperatie. Als je daarna nog steeds 

voldoet aan de voorwaarden dan word je lid van de coöperatie. Het bestuur heeft het laatste woord hierin.  

 

Wat gebeurt er als je lid bent?  

Je gaat jouw onderneming opstarten. Je krijgt ondersteuning van de twee projectleiders en je kunt bij hen 

terecht voor al je vragen. Je krijgt een training voor scharrelondernemen. Hiermee leer je hoe je moet 

ondernemen en wat er allemaal bij komt kijken.  
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Na de opstart van jouw onderneming, onder de paraplu van de coöperatie, is het de bedoeling dat je 

winst gaat maken. Van die winst komt een deel ten goede aan de coöperatie, een deel wordt afgerekend 

met de gemeente ter compensatie van jouw uitkering en een deel is voor jouw verdere ontwikkeling. 

Na de 9 maanden van de start van jouw onderneming, maak je een netto winst van 100 euro gemiddeld 

per maand. Je hebt na de start een heel jaar om dat voor elkaar te krijgen. Lukt dat niet dan vervalt jouw 

lidmaatschap van de coöperatie. 
 
Historie 
Het college van BenW van Gouda heeft op 9 juli 2019 besloten tot vaststelling van het ontwerpbesluit 
voor het oprichten van de coöperatie. Het doel van dit besluit was het maatschappelijk participeren voor 
inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen en mogelijk een klein inkomen te 
verdienen met een eigen onderneming. De Goudse gemeenteraad is op 2 oktober 2019 geïnformeerd 
over dit besluit en heeft zijn zienswijze daarover gegeven. De coöperatie is opgericht in oktober 2020. 
 
Ondernemingen 
 
 

Lotus Gallery 
 
Shirin Reiszadeh is kunstenares en mixt haar 
unieke ontwerpen met de Iraanse en westerse 
cultuur. 
Zij werkt met klei en glazuur en vervaardigt mooie 
keramiekvoorwerpen. Zij beschildert de 
kunstvoorwerpen en hiervoor verwerkt zij het idee 
of wensen van de opdrachtgever. Ook 
muurschilderingen en workshops behoren haar 
aanbod. Een select publiek kent haar producten 
die via een atelier in Gouda werden verkocht. Zij 
maakt haar kunst die tegen toegankelijke prijzen 
worden aangeboden. 
 

 
 

 
 

 
Dewi Opruimcoach 
 
Martha Dewi heeft jarenlange ervaring opgedaan 
bij een financiële instelling. Archiveren zit in haar 
DNA en zij adviseert cliënten over hoe je 
eenvoudig het huishoudboekje opzet. Haar 
cliënten vindt ze bij clubs, verenigingen en 
particulieren. 
Heb je het druk met andere zaken en geen tijd 
voor de administratie, dan is het tijd voor de 
opruimcoach, die u ontzorgt! 
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Dushi’s Kitchen 
 
Marian Eisen is een cateraar in hart en nieren. 
Haar specialiteit is de authentieke Antilliaanse 
keuken. De recepten die zij gebruikt komen van 
haar Indiaanse oma. Haar marinades en sambals 
zijn lokaal alom bekend. Het restaurantpubliek 
van De Walvis is enthousiast over de door haar 
gemaakte maaltijden. Door te werken met het 
aloude familierecept en de daarbij behorende 
ingrediënten zijn haar producten van vier 
sterrenkwaliteit. Voor diegenen die zelf thuis aan 
de slag willen levert Marian het recept en zij geeft 
daarbij op welke ingrediënten daarvoor nodig zijn. 
 

 
 

 
 

 
Khayati by Noorzia 

 
Noorzia is een kledingontwerpster die haar eigen 
creaties produceert. Haar creativiteit en 
vaardigheid gebruikt zij voor opdrachten van 
klanten die een eigen idee hebben om een 
kleidingstuk te laten vervaardigen. Specifiek 
geschikt uiteraard voor klanten die speciale maten 
hebben. Zij gebruikt daarvoor een combinatie van 
drie patroontechnieken. Het resultaat is daardoor 
dat het kledingstuk perfect past. De kledingstoffen 
worden door haar geleverd, maar ook door 
klanten geleverd materiaal of patronen wordt door 
haar gebruikt. Elke kledingwens kan bij haar in 
vervulling gaan en een uniek kledingstuk wordt 
het product. 
 

 
 

 
Budget 
 
Het budget van de coöperatie wordt voor 2021 bekostigd door de gemeente.  
Kosten die in dit budget vallen zijn: 

 72% van de kosten bestaat uit coaching en training voor de deelnemers 

 28% van de kosten bestaan uit: bouwen en onderhoud website, kantoorbenodigdheden, 
administratiekantoor, licenties, verzekeringen en marketing. 

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden.  
 
Onze website: 
https://eennieuwekans.nl/ 
 

https://eennieuwekans.nl/

