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‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt, zo blijkt 
uit het NCR ledenbetrokkenheidsonderzoek. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt 
van ledeninvloed echter bij een klein deel van de leden. Door de ledeninvloed en de ledenbetrokkenheid 
te vergroten via innovatie in menings- en besluitvorming wordt de verenigingskant van de coöperatie 
versterkt. Bovendien zorgt het voeren van de coöperatieve dialoog voor betere en meer gedragen 
besluiten. Afgelopen jaar experimenteerden NCR-leden met verschillende werkvormen. 
Op www.cooperatie.nl vindt u enkele werkvormen en voorbeelden van coöperaties. 
Gaat u ook aan de slag?
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Een grote groep mensen kan wijzer zijn dan een individu, 
zelfs als die een expert is. Om de wijsheid van de massa 
te mobiliseren, stelt CROWDOCRACY 4 voorwaarden op

1  Decentralisatie

2 Diversiteit

3 Onafhankelijkheid

4 Integratie

Breng mensen en ideeën dichter bij elkaar 
in een keten van gedachten!

  Niemand heeft een monopoly op de waarheid
  Je mag jezelf tegenspreken
  Leer van elkaar
  Wees bereid geraakt te worden

Werk met grote groepen via een 
tijd- en plaatsonafhankelijk platform.

Kom tot sterke besluitvorming in een proces 
waar argumentatie centraal staat en 
unanimiteit bereikt moet worden.

Werk de concepten van de massa uit tot 
collectief inzicht in een paar gespreksrondes. 

Peil de stemming met dit meetinstrument!

Start met elkaar het gesprek over visie, 
governance, betrokkenheid en toekomst 
door de NCR Praatpot in te zetten.

Neem de tijd voor elkaar en vergaar 
verdiepende inzichten in lastige kwesties.

De idee achter DEEP DEMOCRACY is besluitvorming 
met aandacht en waardering voor andere opvattingen. 
Men gaat actief op zoek naar de wijsheid van de minderheid. 

LedencommunityLedencommunity

JurybesluitvormingJurybesluitvorming

De coöperatieve dialoog slaat bruggen
  Getoetst draagvlak
  Vergrote betrokkenheid
  Soepelere menings- en besluitvorming
  Sterkere vereniging
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