
• Coöperatieve samenwerking

• VAN & VOOR sociale ondernemingen

• Ondersteunt coöperanten in de verwezenlijking van hun 
sociaal of maatschappelijk doel

• Zet in op de kracht van collectief aankopen

• 210 coöperanten (=sociale ondernemingen)
• ± 47.000 werknemers

Versie – 01/2023



2 diensten

samenwerking sociale organisaties

CASE
bedrijfsaankopen

YOU-P
personeelsvoordelen



Doel

CASE zet in op de kracht van 
het collectief aankopen

CASE wil de bij haar aangesloten 
ondernemingen helpen besparen op 
aankopen zodat ze meer middelen 
overhouden om te investeren in hun sociaal-
en/of maatschappelijk doel.



Doel

= minder betalen

= extra korting bovenop je eigen korting



Enkele principes

= vrij aanbod & lid bepaalt keuze: wat / waar / hoe / wanneer

= geen aankoopverplichtingen

= gelijkwaardig voor elk lid: groot/klein &  ook voor bestaande klanten

= aankoopproces verloopt integraal tss leverancier & lid

= geen exclusiviteitscontracten  (± 2 per productgroep)

= marktverkenning

vb. gunningswijze



Elementen bij gunning

= kwaliteit !  service  & producten

= bereikbaarheid / levering / service in gans Vlaanderen

= ‘langdurige’ samenwerking  (+3 jaar)

= extra aankoopvoordeel  =  
groter dan bij individuele onderhandeling



Géén aankoopcentrale !

= geen overheidsopdrachten
gericht op het in regel te zijn met wetgeving (>€ 140.000),

maar veelal niet de goedkoopste

= CASE = wél aanvullend aan bestaande aankoopcentrales
niet voor alles wordt een overheidsopdracht uitgeschreven

< € 30.000  ‘aanvaarde factuur’ 

< € 140.000 vaak geen publicatie e-procurement nodig,
wél marktverkenning/offerteaanvraag/motivatie

= doet CASE



Welk aankoopvoordeel?

Meestal:  cashback
Voordelig voor zowel   CASE-lid  &   Leverancier
= gegarandeerde EXTRA bovenop de korting die de 
eigen aankoopdienst van ons lid al zelf kon 
onderhandelen

Soms ook:  vastgelegde (minimale) korting

Uitzonderlijk: vaste prijslijst

Vaak ook bijkomende voordelen:  gratis levering / opleiding / …

.Of . een 

combinatie 
van deze 3



35 raamovereenkomsten

POLET

BOMA

JAVA/SLIGRO

COLRUYT PROFESSIONAL

VIKING

ODOT

BURO+

PHARMA FORCE

LIANTIS

ELESOL METABO

ECC / ECS kettingzaag

BELIZE

Q8

ALKYLAATBENZINESMETABO

MONIZZE

LEVE DE ECONOMIE!

STOREVAN

SALUBRIS

POLET

PRAXIS TRAINING + ……

o.a.



Betaling werking CASE ?

Principe 1 =  CASE-werking zoveel mogelijk ten laste van leveranciers

Principe 2 = Het voordeel dat CASE uit de markt haalt

= in de 1e plaats ten behoeve van de leden! 

= deeltje om werkingskost ‘break even’ te houden

Inkomsten CASE

1. Commissie op omzet    - betaald door leveranciers

2. CASE- administratievergoeding - betaald door CASE-leden



Aansluiten bij COLLECTIEF

AANSLUITINGSKOST CASE?

stap

coöperant: 
• éénmalige kost (niet jaarlijks)
• 1 aandeel per 500 werknemers
• 500 €/aandeel

toegetreden lid 
• jaarlijks lidgeld per dienst
• CASE lidgeld = 250 €/jaar

Keuze maken

Intekenen op de
dienst CASE

stap

Administratievergoeding 
jaarlijks    - volgt evolutie index

of

of

Prijzen geldig in 2023

€ 280 

Hoe meer gebruik je maakt van de 
CASE-voordelen hoe meer korting je 

krijgt op deze administratievergoeding.

tot 100% korting mogelijk !



• Algemene info voor sociale
ondernemingen op www.collectief.coop

• Je vindt ook info over CASE op

www.case.vlaanderen

• Onze contactgegevens

• info@collectief.coop

• 09 397 01 00

Meer info ….

http://www.collectief.coop/
http://www.case.vlaanderen/
mailto:info@collectief.coop
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