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Het themajaar De Coöperatieve Dialoog is op een 
inspirerende en actieve wijze afgesloten tijdens  
De Nationale Coöperatiedag. Ook in deze Coöperatie 
volop aandacht voor dit boeiende thema. 

Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatie-
ve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt 
voor een grotere groep betrokken leden, een betere 
kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak 
voor genomen besluiten. In de rubriek Facts & 
figures inspiratie om hier concreet mee aan de slag 
te gaan. Het interview met antropoloog Danielle 
Braun, inleider op De Nationale Coöperatiedag, gaat 
nader in dialoogvoering en deep democracy.

‘Gehoord worden’ is voor leden van coöperaties 
immers een zeer wezenlijk punt, maar levert ook 
voor de coöperaties waardevolle inzichten en 
draagvlak voor besluiten. Zeggenschap is binnen 
de coöperatie formeel georganiseerd via besturen 
en de algemene ledenvergadering of een ledenraad. 
Een aantal coöperaties heeft ook informele over-
legstructuren ingericht; leden hebben invloed via 
commissies, klankbordgroepen of een jongerenraad. 
De gespreksthema’s kunnen zowel de vereniging 
als de onderneming raken. In het rondetafelgesprek 
drie coöperaties aan het woord over hoe deze vorm 
van ledeninvloed bij hen is georganiseerd. Ook in de 
To the point rubriek gaat een van de vragen aan drie 
bestuurders en toezichthouders over de invloed van 
de leden op de koers van de coöperatie. 

De coöperatieve dialoog is 
en blijft een wezenlijk thema; 
bezoek www.cooperatie.nl  
voor meer informatie en 
inspiratie.

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie
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“De coöperatie anno 2017” bevat een uitwerking van  

het gelijknamige symposium dat in september 2017 

werd gehouden. De diverse auteurs (o.a. M. Beudeker, 

G. van der Sangen, P. Dortmond, J. Nijland, I. Wuisman 

en N. Zaman) behandelen onderwerpen als actualiteiten, 

governance en financiering, ledenaansprakelijkheid, en 

kartelverbod. In het aparte hoofdstuk dat is gewijd aan 

fiscaliteiten wordt de positie van de coöperatie in de 

vennootschapsbelasting waaronder de deelnemings

vrijstelling, maar ook de wetswijzigingen betreffende de 

dividendbelasting per 1 januari 2018, op een begrijpelijke 

wijze behandeld. Naast het feit dat het bijzonder prettig 

is om de diverse aspecten betreffende de coöperatie in 

één handzaam boek te hebben staan, verdient met name 

de laatste bijdrage de aandacht. Vanuit de gedachte van 

een groep actieve Twittergebruikers dat “de coöperatie 

als structuur het beste past bij hun wens democratische 

zeggenschap toe te kennen aan die partijen die waarde 

creëren voor het bedrijf en in hun belangen worden ge

raakt door het bedrijf”, wordt hier uitgebreid stilgestaan 

bij de mogelijkheid van een multistakeholdercoöperatie 

bij een online platform.

Als de lezer het 100 pagina’s tellende boek dichtklapt, 

heeft hij een goed en actueel beeld van de essentialia 

van de coöperatie. Een uiterst goed te lezen boek, een

tje om binnen handbereik te houden!

In alle ondernemingen, dus ook bij coöperaties, is 

governance een thema dat veel aandacht krijgt. De 

governance van de coöperatie kenmerkt zich daarbij 

nog door het principe van zelfbestuur, waarbij leden 

bestuurder en/of commissaris zijn.

Vaak wordt dit onderwerp vanuit de procedurele in

richtingskant aangevlogen: taakafbakening, processen, 

samenstelling. Dit is dan weer neergelegd in Governance 

Codes en richtlijnen, waardoor goed toezicht lijkt te 

verworden tot afvinklijstjes en procedures. De praktijk 

is echter weerbarstiger. De interactie tussen bestuur en 

toezicht is essentieel in het functioneren van de twee 

afzonderlijk en van het geheel. Dat is ook het thema van 

het boek “Strategisch Partnerschap, wat is wijsheid?” 

van professor Rienk Goodijk, waarin niet de procedurele 

omgang maar het inhoudelijk debat centraal staat.

In het boek wordt ingegaan op het samenspel tussen be

stuur en toezicht. Het boek werkt vanuit het perspectief 

van organisaties in de semipublieke sector, maar bevat 

ook veel waardevolle inzichten voor coöperaties. Er 

wordt een nieuw concept van governance gelanceerd, 

waarin bestuur en intern toezicht zich op een andere 

manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden.

Rienk Goodijk laat aan de hand van zijn onderzoek en 

praktijkervaringen zien dat een dergelijke verhouding tus

sen bestuur en toezicht, aan de voorkant en in betrokken

heid met de relevante stakeholders, veel kan opleveren.

Niet het afvinken maar de aanspreekbaarheid leidt tot 

substantiële verbeteringen; rolvastheid verandert in 

rolbewustzijn.
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VACATURE NCR-BESTUUR
NCR is de vereniging van en voor coöperaties. De ver

eniging wordt bestuurd door NCRleden. Onlangs is een 

vacature in het NCRbestuur ontstaan. Joost Heideman 

treedt per 31 december 2018 terug als bestuursvoorzitter 

van Univé en daarmee als bestuurslid van NCR.

Het bestuur van NCR roept leden op zich kandidaat te  

stellen voor deze vacature. Meer informatie over deze  

vacature en de procedure is te vinden op de website 

www.cooperatie.nl of op te vragen via ncr@cooperatie.nl. 

NCR HULPMIDDELEN BIJ  
DE COÖPERATIEVE DIALOOG

NCR besteedde in 2018 veel aandacht aan het thema “De 

Coöperatieve Dialoog”. De coöperatieve dialoog slaat de 

brug tussen de verschillende belangen, rollen en kwalitei

ten die er binnen de coöperatie te vinden zijn. Door deze 

dialoog goed in te richten kan er een kwalitatieve verbe-

tering komen in het menings- en besluitvormingsproces 

in de coöperatie. Naast artikelen in dit magazine, vindt u 

op www.cooperatie.nl een heel dossier over de coöpe

ratieve dialoog met filmpjes, grondslagen, methodieken, 

praktijkvoorbeelden en artikelen.

Wilt u direct aan de slag? Laat u inspireren door de inspi

ratiewaaier of voer het coöperatieve gesprek met de NCR 

Praatpot. Aan de hand van vragen over visie, governance, 

betrokkenheid en toekomst leert u zichzelf, uw collega’s 

en uw coöperatie beter kennen. Heeft u als NCRlid deze 

hulpmiddelen nog niet in huis dan kunt u deze aanvragen 

via ncr@cooperatie.nl.

NCR LEDENBOEK 2018
Tijdens De Nationale Coöperatiedag is het nieuwe NCR 

Ledenboek 2018 gepresenteerd. In deze uitgave is een 

overzicht van NCRleden opgenomen met hun belangrijk

ste coöperatieve kenmerken. NCR heeft meer dan  

100 leden waarmee ruim 250 coöperaties zijn verbon

den aan de vereniging. Het Ledenboek biedt een over

zicht van NCRleden met hun belangrijkste coöperatieve 

kenmerken. Bij NCR is een grote diversiteit aan coöpe

raties aangesloten; bijvoorbeeld qua omzet, aantallen en 

typen leden, bestuurlijke inrichting en sector. Ze hebben 

gemeen dat ze coöperatief ondernemen; samen met de 

leden. Het ledenoverzicht geeft een mooie impressie van 

de variatie in de coöperatieve sector. 

De pdf-versie van het NCR Ledenboek 2018 is beschik

baar op de website van NCR.

De coöperatie anno 2017

Meer informatie: Wolters Kluwer, 2018, ISBN: 9789013147957  

e 35,00, www.wolterskluwer.nl 

Strategisch partnerschap,  
wat is wijsheid?

Meer informatie: Koninklijke Van Gorcum, 2017,  

ISBN: 9789023255680, e 28,95, www.vangorcum.nl
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Deep democracy haalt competitie uit het debat

Besluiten  
zonder verliezers DOOR: Wilbert van den Bosch

In het vorige nummer van Coöperatie belichtten we de leiderschapsvisie van  

Linda Kohanov: meesterherder van een kudde. Antropoloog Danielle Braun ziet 

 eveneens de parallellen tussen een coöperatie en een nomadisch volk. De leden zijn 

verdeeld qua locatie. Hoe zorg je dan dat men toch verbonden blijft? Woest aantrekke-

lijke bijeenkomsten en een diep democratisch voorzitterschap bieden het antwoord.

“Als antropoloog reis ik letterlijk en 

figuurlijk – studeren is reizen met je 

hoofd – de wereld rond om de beste 

praktijken van goed organiseren en 

veranderen te onderzoeken. Oor

spronkelijke stamverbanden zijn mijn 

vertrekpunt, maar ik probeer die diep 

menselijke inzichten en praktische 

omgangsvormen toe te passen in 

moderne organisaties.”

HOE MOEILIJK IS  
COÖPERATIE?
“Samenwerken in familie en stam

verbanden doen we al zolang als 

we bestaan. En zo lang bestaat ook 

al de sabotagelijn. Je kent het wel. 

Er wordt een besluit genomen waar 

je het eigenlijk niet mee eens bent. 

Eerst maak je er grapjes over, van 

lieverlee worden die grapjes sarcas

tisch, later verzin je smoesjes als: ‘ik 

dacht dat dat niet voor deze situatie 

gold’, je gaat roddelen en eventueel 

zelfs bondjes vormen. Vervolgens be

gin je het besluit actief tegen te wer

ken. En als dat niet lukt, haak je af. Je 

hebt oorlog met de coöperatie waar 

je eerst enthousiast lid van was. Veel 

leidinggevenden en voorzitters zullen 

deze sabotagelijn in hun praktijk her

kennen. Je kunt dan gerezen proble

men proberen te herstellen. Slimmer 

is het om ze voor te zijn.”

HOE BLIJF JE WEG VAN  
DE SABOTAGELIJN?
“Ik ga uit van het gegeven dat we 

tribale primaten zijn. We zijn hiërar

chische wezens en hebben een hang 

naar tribaal leiderschap. But we can 

do better. Deze twee aspecten verkla

ren samen wanneer besluitvorming 

succesvol verloopt en wanneer er 

problemen ontstaan. We willen aan  

de ene kant richtinggevend (en soms 

dominant) leiderschap en aan de 

andere kant willen we inspraak. We 

wéten wel: hoe kleiner de groep be

slissers, hoe groter de afstemmings

problemen, maar gaan vaak toch voor 

het gemak van een snel besluit.

Het te snel streven naar consensus, 

is eigenlijk niet de juiste methode. 

Voorzitters proberen conflicten in 

de kiem te smoren, proberen niet te 

veel schade te laten ontstaan, leggen 

oplossingen in de wandelgangen in de 

week. Niet alles wat onder tafel broeit 

wordt dan gezegd. Ter vergadering 

ontstaat er wel een beslissing maar bij 

de implementatie blijkt de weerstand. 

We werken meestal met debat en dis

cussie. Maar cultuur groeit in dialoog! 

Beschaving is een werkwoord. Alles 

moet met respect op tafel kunnen 
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komen. Democratie en beschaving 

kosten tijd. Coöperatie dus ook.”

HOE ZIT JE DIEP  
DEMOCRATISCH VOOR?
“Een dialoog leiden, is een andere 

manier van voorzitten. Het begint ruim 

voor de vergadering: doe veldwerk, 

trek het land in, hoor wat er speelt. En 

nog veel structureler: zorg dat leden 

zich thuis voelen in je coöperatie. Geef 

nieuwe leden een mentor. Werk aan 

het verwantschapssysteem.

Maar dan de vergadering zelf. Met 

deep democracy poets je conflicten 

niet weg, je maakt juist gebruik van 

verschil en tegenstelling. Maar je laat 

niemand sikkeneurig vertrekken. Je 

vraagt mensen duidelijk voor hun ei

gen behoefte op te komen én je vraagt 

hen in elkaars schoenen te gaan staan. 

Als facilitator van dit  proces ben je te 

Dr. Danielle Braun is antropoloog en expert op het gebied van organisatiecultuur, 

leiderschap en dialoogvoering. Zij faciliteert besluitvorming en geeft trainingen 

in deep democracy vanuit de Academie voor Organisatie

cultuur. Ze is auteur van het ‘Managementboek van het 

jaar 2016’, ‘De Corporate Tribe’ en was gastspreker tijdens 

De Nationale Coöperatiedag 2018.

Danielle Braun

“Zo lang mogelijk conflicten  
opzoeken. Maar je laat niemand  

sikkeneurig vertrekken.”

De Corporate Tribe, Managementboek van het jaar 2016
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allen tijde neutraal en gebruik je laag

drempelige, praktische technieken en 

gespreksmodellen. Dat neutraal blijven 

is natuurlijk wel eens lastig als je als 

voorzitter ook een mening hebt. Ik kan 

me daarom heel goed voorstellen dat 

voorzitters van verschillende coöpera

ties bij elkaar het proces leiden. Voor

zitters swappen is nog niet zo’n gek 

idee. Je bent neutraler bij de ander, je 

kunt elkaar later van feedback voor

zien en ieder wordt er beter van. Nog 

een tip: maak als voorzitter het proces 

expliciet duidelijk voor iedereen.  

Deep democracy heeft daar een 

5 stappenmodel voor. En een voor

waarde: die spaarzame keren dat 

een ALV of ledenraad bijeenkomt, 

zorg dat er wat te beleven valt! Bij 

de  nomaden is dat eten, drinken, 

 trouwen, roddels, feesten: woest 

aantrekkelijke bijeenkomsten dus. 

Mensen hebben rituelen en viering 

nodig. Die tribale behoeften van de 

leden moet je ook tegemoetkomen.”

HOE WEET JE DAT  
HET WERKT?
“Terug naar de oorsprong van deep 

democracy. De regenboognatie 

ZuidAfrika, waar alle kleuren verte

genwoordigd zijn in het spectrum van 

samenleving en bedrijven, is een rijke 

bron van inzichten. Na de apartheids

periode kampten grote nutsbedrijven 

daar met het probleem dat zwarte 

medewerkers zich niet gehoord voel

den en in verzet kwamen. Op verzoek 

van een elektriciteitsbedrijf boog het 

echtpaar Lewis zich over de vraag 

hoe om te gaan met die conflicten. 

Zij maakten daarbij gebruik van de 

procesgeoriënteerde psychologie 

van Arnold Mindell én van traditio

nele Afrikaanse culturen waarin de 

lekgotla, de volksvergadering, een 

prominente positie in neemt.

De in die hele moeilijke situaties 

ontwikkelde inzichten vormen een 

inspiratiebron voor mijn werk. Dat 

concentreert zich rondom de vraag: 

hoe om te gaan met conflictsituaties? 

Hoe vind je een werkwijze waarin ie

der zich gehoord voelt? Dat is immers 

een voorwaarde voor duurzame sa

menwerking. En volgens mij dus ook 

een voorwaarde voor een succesvolle 

coöperatie.” 

De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen wordt in 2019 herzien. Een onderzoek naar  

de toepassing, wenselijkheid en verbeterpunten wordt momenteel uitgevoerd. Met het oog op 

de herziening is prof.mr. Louis Houwen* bereid gevonden zijn inzichten in en kennis over de 

diverse bestaande governancecodes in verschillende maatschappelijke sectoren en het bedrijfs-

leven met NCR te delen. Hierbij wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen die we de afgelopen 

jaren op dit vlak kunnen constateren.

In diverse codes (bijvoorbeeld de Governancecode Wo

ningcorporaties 2015, De Nederlandse Corporate Gover

nance Code 2016 en de Governancecode Zorg 2017), zien 

we een duidelijke verschuiving naar meer aandacht voor 

cultuur, gedrag en geschiktheid. In de eerste fase van 

zelfregulering door middel van codes lag de nadruk voor
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namelijk op formele organisatieregels met bijbehorende 

concrete ge en verboden. Dit leidde tot een afvinkcul

tuur die zeker geen garantie bleek te geven voor goed 

bestuur en professioneel toezicht of het voorkomen van 

incidenten. Vaak waren deze regels tot stand gekomen in 

een reactie op (vermeende) misstanden. Deze negatieve 

DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Patrick van der Sande 

Bewegingen rondom  
governancecodes

Centraal in de ‘diep democratische’ aanpak van kwantumfysicus en psycho

therapeut Arnold Mindell staat de visie op rollen: we zijn geen functionaris maar 

nemen die rol aan afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden.

En als dat zo is, kunnen we dus ook van rol veranderen. Voorstanders bedenken 

dan de tegenargumenten en tegenstanders de argumenten voor een voorstel, 

bijvoorbeeld.

Myrna en Greg Lewis hebben dit gedachtegoed praktisch toepasbaar gemaakt 

voor mensen die niet als psycholoog zijn opgeleid. Danielle Braun is door  

Myrna Lewis opgeleid.

Visie op rollen

“Voorzitters swappen  
is zo gek nog niet”

* Prof.mr. Louis Houwen is als bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht verbonden aan TIAS, School for Business and 

Society van Tilburg University en is tevens advocaat-partner bij Dirkzwager legal & tax te Nijmegen
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staat bijna haaks op dat van de coöperatieve gedachte: 

een samenwerkingsverband voor, door en van de leden 

gaat er juist van uit dat leden zelf ook toezicht houden op 

het bestuur.

De coöperatie verdient daarom een eigen passende gover

nancecode.

Inhoud NCR Code

De huidige NCR Code is erg gedetailleerd en schrijft veel 

formele regels voor. Het is bijzonder lastig om een code te 

maken die op dit detailniveau voor iedere coöperatie van 

toepassing kan zijn. De coöperaties kenmerken zich im

mers door een grote mate van diversiteit, zowel qua aard 

en omvang als qua sector waarin ze opereren. Een code 

die meer uitgaat van de achterliggende principes zou be

ter bij de diverse coöperaties kunnen passen. Denk hierbij 

aan een principe dat ziet op het belang van het benadruk

ken van de ledenbetrokkenheid, hoe de leden als zeer 

belangrijke stakeholder binnen de coöperatie te betrekken 

of hoe de diverse gremia binnen de coöperatie zich tot 

elkaar zouden moeten verhouden. De code zou dan naast 

deze hoofdprincipes de coöperaties tevens handvatten 

moeten bieden om deze principes na te streven, wellicht 

door het noemen van best practices. Hiermee verschuift 

het accent van een formalistische code naar een meer 

inspirerende code. De coöperaties zouden er bijvoorbeeld 

mee gediend kunnen zijn als de code hen praktische 

aanbevelingen geeft hoe om te gaan met belangenver

strengeling. Kenmerkend voor de coöperatie is immers het 

feit dat een lid doorgaans meerdere rollen heeft binnen de 

coöperatie. Een lid heeft een vorm van zeggenschap in de 

coöperatie, financiert, en onderhoudt zakelijke transacties 

met de coöperatie. De coöperatie is bedoeld als middel 

om (de onderneming van) het lid te dienen. Met andere 

woorden: belangenverstrengeling bij de coöperatie is niet 

ongewoon, en zeker niet altijd ongewenst. 

In de cultuursector speelt de diversiteit in organisaties 

ook een grote rol. Bij de totstandkoming van de nieuwe 

Governance Code Cultuur 2019 is er voor gekozen om één 

besturingsmodel met een heldere rolverdeling als uitgangs

punt te nemen, in casu is dat het Raad van Toezichtmodel. 

Vervolgens is er een toolkit gemaakt met praktische hand

reikingen voor alternatieve besturingsmodellen.

Totstandkoming herziene NCR Code

De coöperaties zijn gediend met een code die uiteindelijk 

bijdraagt aan het doel van de coöperatie zelf. Omdat de 

coöperatie in het leven is geroepen vanwege het belang 

van haar leden, moet de code dus ook sturend, inspire

rend en faciliterend zijn en daarmee het belang van de 

leden van de coöperatie dienen. In deze lijn zou het traject 

van de herziening daarom moeten beginnen bij de leden: 

hier komt de meest waardevolle input vandaan. Met een 

thematische opzet in plaats van de huidige indeling per 

coöperatief orgaan, zou de code inhoudelijk automatisch 

naar een ander niveau getild worden.

Opvolging/Naleving 

Indien de nieuwe NCR Code zal uitgaan van coöperatieve 

principes met vooral praktische aanbevelingen zal ze  

op grond van haar inhoud draagvlak ervaren en vanuit  

een intrinsieke behoefte nageleefd worden. Vanuit die 

nieuwe invalshoek zal de code meer gebruikt worden  

als referentiekader. 

invalshoek wordt meer en meer omgebogen naar codes 

die zien op waardecreatie en daarbij uitgaan van meer 

vertrouwen vooraf en verantwoording achteraf.

Waarom een code? 

De NCR Code is een vreemde eend in de bijt van de 

diverse governancecodes. Immers de code ziet op zeer 

verschillende ondernemingen die werken vanuit één 

bepaalde rechtsvorm, en kunnen variëren van lokale 

energiecoöperaties tot internationaal opererende agrari

sche coöperaties. De coöperaties waarvoor de NCR Code 

is geschreven verschillen in aard en zijn soms beperkt in 

omvang, of juist weer erg groot. De meeste overige codes 

betreffen ondernemingen in een bepaalde branche.

De behoefte aan een set van regels wordt dan ook niet ge

voeld vanuit de druk van een overheid (Volkshuisvesting), 

een verzekeraar (Zorg), een subsidieverstrekker (Cultuur) 

of van de consument (Kinderopvang). De Code Tabaksblat 

en de daaropvolgende corporate governance codes zijn 

geënt op de kapitaalvennootschap en het creëren van aan

deelhouderswaarde. De rechtsvorm van een coöperatie, 

haar doel en organisatie maar vooral ook haar achterlig

gende waarden verschillen niet alleen substantieel, maar 

ook het perspectief is wezenlijk anders. Coöperaties zijn 

immers niet gericht op winst, maar op het realiseren van 

duurzame ledenwaarde. Bovendien: daar waar de Corpo

rate Governance Code sterk is beïnvloed door gerucht

makende (beurs)schandalen en ontwikkeld is vanuit een 

gevoel van wantrouwen, is een coöperatie gebaseerd op 

samenwerking, dialoog en een grote betrokkenheid van 

leden met een onderlinge vertrouwensband.

De rechtsvorm coöperatie geniet al jaren een duidelijk 

toegenomen populariteit. Ook in sectoren als de zorg 

is fuseren niet meer aan de orde van de dag en zien we 

in de eerste en tweedelijnszorg steeds meer flexibele 

samenwerkingsvormen, waaronder de coöperatie. Hier 

is al enige jaren een beweging gaande naar maatschap

pelijke netwerk en/of multistakeholderorganisaties. De 

coöperatieve rechtsvorm wordt dan geconfronteerd met 

specifieke governancevraagstukken. Voor zorginstellingen 

geldt op grond van de WTZi qua governance dat de leden 

van de Raad van Commissarissen geen vertegenwoordiger 

van (een categorie) leden mogen zijn. Dit uitgangspunt 

AANDACHT VOOR TOEZICHT

De NCR Code zou een aanbeveling kunnen geven op 

het punt van toezicht, samenstelling en functioneren: 

In de rechtspraak (Meavita) is immers door de rechter 

duidelijk gesteld dat het van belang is dat bij de wer-

ving, selectie en benoeming een zorgvuldig onderzoek 

wordt gedaan naar de samenstelling van het interne 

toezichthoudend orgaan, en dat er profielschetsen 

worden opgesteld voor de diverse toezichthouders. 

Ook wordt van de toezichthouder verwacht dat hij 

een proactieve rol heeft, zonder evenwel op de stoel 

van het bestuur te gaan zitten. De toezichthouder 

heeft een eigen verantwoordelijkheid om zelfstandig 

alle benodigde informatie te vergaren. Doortastend 

optreden door de toezichthouder kan vereist zijn om 

wanbeleid te voorkomen.

Daarnaast kan de code licht laten schijnen op het 

“dubbele” toezicht waar binnen de coöperatie sprake 

van kan zijn. Het bestuur heeft immers niet alleen 

te maken met het formele toezichthoudende orgaan, 

maar ook de algemene ledenvergadering buigt zich 

over thema’s als financiën, strategie, inrichting, 

representatie etc. Het is essentieel dat er dan een 

heldere rolverdeling is en rolbewustheid bij de (leden 

van de) verschillende gremia. Hier kan de code duide-

lijkheid geven ten aanzien van de positie van het ene 

orgaan jegens het andere, en over de wijze hoe men 

onderling met beleidsmatige discussies omgaat.

“De herziene code zou  
meer sturend, inspirerend en 
faciliterend moeten zijn om 
daarmee het belang van de 

leden te dienen”

“Een code die meer  
uitgaat van de achter liggende 

principes zou beter bij  
de diverse coöperaties  

kunnen passen”

Prof.mr. Louis Houwen
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De deeleconomie is nog altijd volop in ontwikkeling. Ver

nieuwde inzichten over gebruik en verbruik geven vorm 

aan initiatieven als Repair Cafe, broodfondsen, AirBnB, 

Couchsurfing, foodsharing, crowdfunding, et cetera waarbij 

mensen samenwerken voor een collectieve consumptie 

of creatie van goederen en diensten. Zulke initiatieven 

worden in toenemende mate coöperatief georganiseerd en 

Frontrunners staat deze keer in het teken van de coöpera-

tieve inrichting van de deeleconomie. Meer specifiek over 

autodelen, dat de afgelopen jaren een nieuwe impuls heeft 

gekend waarbij er verschillende mobiliteits initiatieven  

van de grond zijn gekomen. Wij bespraken deze trend met 

Marcel Kloprogge, oprichter van zo’n initiatief en momen-

teel in het proces van schaalvergroting.

DOOR: Martijn den Ouden 

FOTO’S/BEELD: Fred Tigelaar/OnzeAuto

Mobiliteitsinitiatieven:

Beweging in het 
coöperatieve  
gedachtegoed

maken de deeleconomie een van de nieuwe pijlers binnen 

het coöperatief ondernemen. Een prominent voorbeeld 

hiervan is de toename van mobiliteitsinitiatieven binnen 

het personenvervoer van de afgelopen jaren.

HET SUCCES VAN AUTODELEN

Mobiliteit is een belangrijk goed voor de Nederlander, 

zowel zakelijk als privé. Het hebben van een eigen auto 

is hierbij voor veel mensen het uitgangspunt omdat het 

ongelimiteerde en onafhankelijke mobiliteit verstrekt. 

Echter, het eigenaarschap van een personenauto kent ook 

keerzijdes als hoge (onderhouds)kosten en benodigde 

parkeerruimte. Het hebben van een auto kan een inves

tering blijken met een relatief laag rendement: de auto 

staat immers vaak stil en vraagt periodiek onderhoud.

Dit is het dilemma waarin mobiliteitsinitiatieven een 

 middenweg willen bieden. Hoe kan de consument zijn  

mobiliteitsstandaard behouden zonder in het bezit te zijn 

van een eigen auto? Het coöperatieve concept van auto

delen lijkt hier een passende oplossing voor te zijn.

Het delen van auto’s leent zich goed in de huidige maat

schappelijke context. Zowel een toename in bewust 

 consumentisme als technologische vooruitgang hebben 

een gunstig effect op het perspectief van autodelen. “In  

de deeleconomie ontstaan mogelijkheden om voldoende 

toegang te houden tot vervoer, zonder zelf noodzakelijker

wijs een auto te bezitten”, stelt Kloprogge, “Hierbij tellen 

zowel idealistische als financiële overwegingen mee; 

mensen gaan voor verduurzaming, gemak en lagere of 

vergelijkbare kosten.”

“Ik noem het ook wel eens gepersonaliseerd openbaar 

vervoer: je kunt er gebruik van maken wanneer je het 

nodig hebt, je hebt de keuze uit verschillende auto’s en 

je betaalt voor het gebruik. Heel flexibel. Natuurlijk heb 

je daar minder auto’s voor nodig, dat is goed voor onze 

leefomgeving. Maar net zoals bij het OV moet je de rit wel 

voorbereiden. Zo moet je de deelauto reserveren en dat is 

voor veel mensen nog even wennen.”

COÖPERATIEF GEDACHTEGOED

Om vorm te geven aan zijn mobiliteitsinitiatief Samen 

Slim Rijden werd Kloprogge geïnspireerd door coöpera

ties. “Het coöperatieve gedachtegoed past goed bij het 

stimuleren van maatschappelijke initiatieven. Daarvoor 

kiezen wij voor het delen in een ‘warme kring’”, vertelt 

hij. Deze kring bestaat uit bekenden die een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsgevoel hebben naar elkaar en naar 

het gedeelde voertuig. Het gevoel gezamenlijk eigenaar te 

zijn – en dus zorg te dragen voor de staat en kosten van 

het voertuig – creëert een band. “Het delen in een warme 

kring brengt meer betrokkenheid met zich mee. Als de 

volgende gebruiker iemand is die je kent, gebruik je de 

auto anders en voorzichtiger. Je vindt het niet fijn als je 

overlast veroorzaakt voor iemand die je kent.”

Toch heeft Kloprogge bij de aanvang van Samen Slim Rijden 

niet gekozen voor de coöperatie als rechtsvorm. De rechts

vorm was in eerste instantie moeilijk te rijmen met de vorm

geving van zijn visie, omdat de inspraak van leden in een 

dergelijke nieuwe markt het ondernemingsproces mogelijk 

vertraagde: “We hebben in de opstartfase gekozen voor een 

B.V. zodat we als initiatiefnemers snel wendbaar zijn om met 

voortschrijdend inzicht ons pad te kiezen.”

In lokale deelinitiatieven willen deelnemers vooral ge

bruikmaken van de faciliteiten zonder verder gedoe. Het 

oprichten van een lokale coöperatie met notariële statuten, 

een bestuur en ledenrepresentatie schrikt mogelijke deel

nemers af. “We zijn nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe, 

wettelijke, laagdrempeligere vorm waarin een kleine groep 

deelnemers toch in coöperatieve vorm de deeleconomie 

kan versterken.”

CONCURRENTIEPOSITIE

Het delen van auto’s is op zichzelf geen nieuw idee. Con

cepten als Greenwheels en ConnectCar bieden al langere 

tijd de mogelijkheid om met een app op snelle wijze een 

auto te bemachtigen. De toegankelijkheid en functionali

teit van dit soort aanbieders is vergelijkbaar met die van 

deze nieuwe (coöperatieve) mobiliteitsinitiatieven. Welke 

“ Het is van ons. Het is voor 
ons. Wij doen dit samen.”
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BIJEENKOMSTEN 2019 
NCR organiseert twee keer per jaar een Algemene 

 Ledenvergadering met aansluitend een symposium.  

Zodra de locaties en de thema’s van de symposia zijn 

vastgesteld, informeren we u graag verder. 

Een aantal data voor het cursusprogramma van de NCR 

Coöperatie Academie in 2019 is bekend. Drie keer per jaar 

wordt de Basiscursus Coöperatie georganiseerd, op drie 

locaties in verschillende delen van het land. 

In de eerste helft van 2019 kunt u eveneens deelnemen 

aan de verdiepingscursussen Effectief functioneren in de 

Ledenraad, Financiële sturing van coöperaties en Meer 

rendement halen uit uw gesprekken. Dat geldt ook voor 

de cursus Voorzitters in coöperaties en het Peer Group 

programma, onderdelen van het expertprogramma van de 

NCR Coöperatie Academie. 

Natuurlijk zijn de cursussen en onderdelen daarvan ook 

Incompany te volgen. Wij maken dan een programma op 

maat voor u. 

Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten en 

cursussen en de mogelijkheden tot inschrijven treft u aan 

op www.cooperatie.nl.

HEEFT U DEZE DATA AL GENOTEERD?

CURSUS VOORZITTERS IN 
COÖPERATIES
Op 15 januari 2019 start de cursus Voorzitters in coöpe

raties van de NCR Coöperatie Academie. Deze driedaagse 

cursus is voor iedereen die een voorzittersrol in een coö

peratie heeft of gaat krijgen. In het bestuur, als voorzitter 

van de ledenraad, raad van commissarissen, een districts

commissie, de jongerenraad… Rode draad is het ambacht 

van het voorzitterschap in een coöperatieve context. In de 

cursus krijgt u in masterclass vorm in korte tijd heel veel 

bagage mee om uw rol als voorzitter effectief en met uw 

eigen stijl te vervullen. Behalve theorie bestaat de cursus 

vooral uit veel oefenen en het uitwisselen van ervaringen 

tussen de deelnemers. Het leiden van vergaderingen, het 

voeren van functioneringsgesprekken of het representeren 

van de coöperatie: het zit er allemaal in. De tweede cursus

dag is op 18 februari 2019 en de derde dag wordt in overleg 

met de groep bepaald. Er is nog plaats voor enkele deelne

mers, dus wees er snel bij! Meer informatie vindt u in het 

programmablad van de cursus op de website van NCR.

DENKT U MEE? NIEUW ONLINE 
COÖPERATIEPLATFORM
NCR is de vereniging van en voor coöperaties in  

Nederland. Samen met onze leden versterken we het 

coöperatief ondernemerschap. Dat gebeurt door het 

ontwikkelen en delen van kennis. En door de mensen 

van de coöperaties te verbinden. Dit doen we zowel door 

persoonlijk contact als online. 

In het tweede kwartaal van 2019 lanceren we een nieuw 

coöperatieplatform. Het biedt u en iedereen die geïnte

resseerd is in de coöperatie alles wat te maken heeft met 

coöperatief ondernemen: van informatie, (wetenschap

pelijke) artikelen, themadossiers, blogs, tools, feiten en 

cijfers en visiedocumenten tot het opleidingenaanbod, 

ledeninformatie en een ledencommunity.

Om een goed online coöperatieplatform te kunnen ontwik

kelen dat aansluit bij de behoefte van leden, nodigen we 

NCRleden uit om mee te denken en om ideeën te toetsen. 

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren? Dan kunt u 

zich aanmelden via ncr@cooperatie.nl.

voordelen heeft Samen Slim Rijden dan ten opzichte van 

de bestaande concurrentie? 

Het delen binnen de warme kring is het onderscheidend 

vermogen. “Het is van ons. Het is voor ons. Wij doen 

dit samen.” Met deze woorden omschrijft Kloprogge het 

sentiment van de gebruikers. Door het delen van een 

auto samen werkelijkheid te maken is er sprake van een 

persoonlijke verbintenis met het project. Deze verbintenis 

gaat gepaard met een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

en werkt risicoverlagend omdat de auto voelt als geza

menlijk eigendom. Hierdoor zien ook verzekeraars heil in 

dit concept. Daarnaast maakt deze coöperatieve betrok

kenheid het autodelen tot een fijnere en meer persoonlijke 

ervaring. Zo vinden deze initiatieven betere aansluiting 

binnen een gemeenschap en voelt een deelauto substanti

eel anders dan de huurauto die de concurrentie aanbiedt.

OPSCHALING

Maar hoe waarborg je de coöperatieve gedachte – en dus 

je concurrentiepositie – bij opschaling van dit concept van 

autodelen? Volgens Kloprogge, die met het bedrijf Onze

Auto een dergelijke schaalvergroting wil verwezenlijken, 

is het behoud van de warme kring bij schaalvergroting de 

sleutel tot succes. “In het klein moet alles kloppen, maar 

er is geen blauwdruk van hoe dat moet.” Dit betekent 

dat er per gemeenschap maatwerk nodig is. Onder dit 

maatwerk valt bijvoorbeeld het type auto, de hoeveelheid 

auto’s, de naam, de tarifering, maar 

ook de keuze voor een onderne

mingsvorm. Dat kan een coöperatie 

zijn, maar ook een B.V. of particulier 

initiatief. “Bij alle initiatieven  

staat de coöperatieve gedachte  

wel voorop.”

Door met OnzeAuto als overkoepelende organisatie de 

 lokale, opmaatgemaakte vorming van dit soort mobi

liteitsinitiatieven te ondersteunen, te stimuleren en te 

ontzorgen, kan er opgeschaald worden zonder afbreuk 

te doen aan het originele concept dat juist gebaseerd is 

op het kleinschalige gemeenschapsgevoel. Het is volgens 

Kloprogge dan ook goed mogelijk dat, zodra er echt voet 

aan de grond is, er bij OnzeAuto wel gekozen gaat worden 

voor de  coöperatie als rechtsvorm. “Gezamenlijk hebben 

we een belang en daar kunnen we met zijn allen invulling 

aan geven. Elk lokaal concept levert immers informatie en  

inzichten op die van belang kunnen zijn voor het collec

tief.” Hierdoor heeft de coöperatieve gedachte ook  

zijn uitwerking bij opschaling, zowel op lokaal als op 

landelijk niveau.

TOEKOMST

Kloprogge gelooft in de weerbaarheid van het concept. 

“Dat het over tien jaar gemeengoed is, daar is iedereen 

het wel zo’n beetje over eens. Zo anticipeert het concept 

op ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, waarbij het delen 

van auto’s het aantal benodigde parkeerplaatsen kan 

verminderen.” Ook kun je denken aan meer persoonlijke 

voordelen: “Als je twee weken per jaar met een caravan 

naar ZuidFrankrijk gaat heb je een grote auto nodig, 

terwijl de rest van het jaar een kleine auto volstaat. Het 

delen van verschillende typen auto’s kan hier een uitkomst 

in bieden.” 

Marcel Kloprogge is een van de oprichters van mobiliteitsinitiatief Samen Slim Rijden in 

zijn thuisdorp Helvoirt, waarbij vijf elektrische auto’s het vervoer voor 55 deelnemers 

waarborgen. 

Vanwege het succes van dit kleinschalige initiatief wilde Kloprogge het idee maximaal 

opschalen. Dit verwezenlijkt hij met zijn onderneming OnzeAuto, waarmee hij een totaal-

oplossing biedt voor het delen van elektrische auto’s in lokale mobiliteitsinitiatieven.

MARCEL KLOPROGGE

15 januari   Cursus Voorzitters in coöperaties

7 februari    Basiscursus Coöperatie

13 februari  start Peer Group programma

27 februari   Cursus Meer rendement halen uit  
 uw gesprekken

11 april  Algemene Ledenvergadering  
 NCR & symposium

24 april  Cursus Financiële sturing  
 van coöperaties

23 mei   Cursus Meer rendement halen  
 uit uw gesprekken

20 juni   Basiscursus Coöperatie

20 september  Basiscursus Coöperatie

3 oktober   Algemene Ledenvergadering  
 NCR & symposium



16 17

‘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?

THEMAJAAR 2018

DE COÖPERATIEVE DIALOOG
INSPIRATIE OM AAN DE SLAG TE GAAN

GRONDSLAGEN VAN DE DIALOOG

HOE VOER JE DE DIALOOG?

Beeldvorming

  Meningsvorming 

  Besluitvorming

3 FASEN VAN DE DIALOOG

World CaféWorld Café

Gesprek op voetenGesprek op voeten

De thermometerDe thermometer

Pra
atp

ot

Pra
atp

ot

Toe aan
een coöperatief

gesprek?

??
?

Socratisch gesprekSocratisch gesprek

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

NCR001-19_spread infographic_420x280.indd   All Pages 30-11-18   13:37
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Anton:

“De Coöperatieraad houdt het  
bestuur scherp, en vraagt  

geregeld om uit te leggen op welke 
wijze een bepaald voorstel of  

bepaalde strategie bijdraagt aan  
de belangen van de leden”

 WAAROM WAS ER BEHOEFTE AAN  
 GESTRUCTUREERDE INFORMELE  
 LEDENINVLOED? 

Anton: In het verleden bestond het bestuur van Boer en 

Zorg uit 9 leden, afkomstig uit alle 9 regio’s. Toen er voor 

werd gekozen om verder te gaan met een kleiner bestuur 

waarvan maar 3 leden zorgboer waren, is gezocht naar 

een gremium om de feeling met de zorgboeren in de 

diverse regio’s te behouden. In de Coöperatieraad zijn nu 

alle regio’s van de coöperatie vertegenwoordigd. De Coö

peratieraad houdt het bestuur scherp, en vraagt geregeld 

om uit te leggen op welke wijze een bepaald voorstel of 

bepaalde strategie bijdraagt aan de belangen van de leden. 

Dit zorgt bij het bestuur voor een continue bewustzijn van 

de vraag wat het effect van het beleid is voor de leden.

Invloed  
zonder macht
Een zeer belangrijk onderdeel van de coöperatieve dialoog bestaat uit het contact  

met de leden. Goed coöperatief ondernemerschap veronderstelt dat het bestuur/ 

de directie een juist beeld heeft van hetgeen leeft bij haar achterban. Dit wordt formeel 

vormgegeven door middel van een algemene ledenvergadering of ledenraad. We spreken 

dan over zeggenschap. Daarnaast maken sommige coöperaties ook gebruik van informele  

overlegstructuren. De op die wijze verkregen input kan zorgen voor een grotere groep 

 betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor  

genomen besluiten.

DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Patrick van der Sande

Wim: Met ruim 500 winkels die onderling redelijk divers zijn, is 

het zowel voor het hoofdkantoor als voor de winkels erg wenselijk 

als bepaalde ideeën, strategieën of voornemens worden getoetst 

bij de leden. Vroeger hield de winkelierscommissie van Primera 

zich meer met de productvoering bezig. Dan mochten we stem

men of we liever een rode of een gele aansteker wilden hebben 

in ons assortiment. Tegenwoordig wordt onze mening meer over 

commerciële aspecten gevraagd. Bijvoorbeeld of we een bepaalde 

actie of samenwerking zien zitten, of we op tv reclame moeten 

maken en wat dat mag kosten. In de winkelierscommissie zijn de 

11 districten met elk 1 lid vertegenwoordigd.

Rob: CZAV kent circa 3100 leden. Landelijk is het een trend dat 

het aantal jonge boeren afneemt. De technische ontwikkeling in 

de landbouw gaat erg snel. Jonge boeren hebben hier doorgaans 

beduidend meer kennis van, en staan ook open voor de ontwikke

lingen. Dit alles maakt dat CZAV er aan hecht om juist deze groep 

een stem te geven.

 HOE OVERLEGGEN JULLIE?

Rob: Samen met onze Jongerenraadbegeleider 

stellen we een jaarprogramma op dat loopt 

van november tot en met maart. In die perio

de komen we een paar keer bijeen, daarbij is 

dan ook een lid van de Raad van Commissarissen en vaak ook een 

directielid aanwezig. Tijdens deze vergaderingen bespreken we 

wat er speelt. Iedereen kan vrij spreken, niemand wordt ergens 

op afgerekend. Samen met de andere formele coöperatieorga

nen hebben we daarnaast nog een jaarlijkse coöperatieavond. 

Als Jongerenraad geven we de directie gevraagd en ongevraagd 

advies.

Anton: Het hoofdkantoor plant 5 à 6 bijeenkomsten per jaar in, de 

agenda wordt in samenspraak met de secretaris of voorzitter van 

de Coöperatieraad opgesteld. Vanuit het bestuur schuift altijd ie

mand aan, vaak in de persoon van de directeur/bestuurder. Hoewel 

je een bepaalde regio vertegenwoordigt, heb je zitting zonder last 

of ruggenspraak. Het is wel zaak om te weten wat er leeft in je 

 regio, daarom zijn er jaarlijks twee regio bijeenkomsten. Vanuit de 

coöperatie word je hierin ondersteund door de regiocoördinator.

Wim: De winkeliers uit mijn district kunnen vragen bij mij indie

nen. Deze kan ik dan voorleggen aan de winkelierscommissie. Zo 

Wim:

“Het is zowel voor het hoofd
kantoor als voor de 500 winkels 

erg wenselijk als bepaalde ideeën, 
strategieën of voornemens worden 

getoetst bij de leden”

Rob:

“Als Jongerenraad geven we de 
directie gevraagd en ongevraagd 

advies”



kreeg ik onlangs de vraag of het minimum orderbedrag 

omlaag zou kunnen.

 HEBBEN JULLIE IN DE PRAKTIJK  
 OOK ECHT INVLOED? 
Anton: Jazeker. In de sector landbouw & zorg zie je bij

voorbeeld de laatste jaren een verschuiving naar de zorg. 

Agrarische bedrijven worden soms gedwongen te kiezen 

voor ofwel schaalvergroting ofwel schaalverbreding. Een 

klassieke combinatie in geval van schaalverbreding is 

de combinatie landbouw en zorg. Vanwege financiering 

van de Zorg in Natura kwam de vraag naar een formeel 

samen werkingsverband; de huidige coöperatie. Nu zien 

we dat de coöperatie vaker aanvragen tot lidmaatschap 

krijgt van ondernemingen die niets meer met de agrarische 

tak van doen hebben. Ze verlenen uitsluitend zorgdien

sten of combineren de zorgdiensten met een andere tak. 

Aan de Coöperatieraad van Boer en Zorg is toen de vraag 

voorgelegd: Wie willen we als onze leden? Het bureau 

neigde er naar om de groene component vrijblijvend te 

maken. Wij hebben als Coöperatieraad aangegeven dat 

deze voorwaarde dwingender zou moeten zijn. Dit is door 

het bestuur overgenomen.

Wim: In 2017 hebben we vanuit Primera een actie gehad 

waarbij de consument bij een besteding van 10 euro aan 

bepaalde wenskaarten een cadeaucheque ontving. In de 

winkelierscommissie is geëvalueerd of de actie een suc

ces was en voor herhaling vatbaar was. Hier wordt door 

het hoofdkantoor echt naar geluisterd, als de winkeliers

commissie negatief oordeelt gaat de actie niet door. Ook 

zijn we geraadpleegd inzake het voornemen de dienstver

lening van Primera uit te breiden met het repareren van 

mobiele telefoons. Omdat de winkelierscommissie hier 

vrij kritisch tegenover stond, is besloten deze dienst eerst 

uitgebreider te testen. Al snel bleek dat de markt verza

digd was omdat er een andere grote aanbieder was met 

het concept “Klaar terwijl u wacht”. Dit konden wij op dat 

moment niet bieden, daarom is het plan niet uitgevoerd.

de winkelierscommissie bijgewoond. Hier heb ik van me 

laten horen. Toen er een vacature ontstond ben ik ge

vraagd. Een echt profiel voor de functie bestaat niet, wel 

is het van belang dat je in staat bent je mening te geven 

en je de belangen kunt behartigen van de winkeliers uit je 

eigen regio.

Anton: Bij de inkrimping van het bestuur van Boer en 

Zorg ontstond behoefte aan negen leden afkomstig uit de 

negen regio’s. In de ALV werd een oproep gedaan. Ik heb 

me in de vergadering beschikbaar gesteld omdat het me 

duidelijk was dat ik op deze wijze vanuit de luwte de coö

peratie kon leren kennen, en de materie interessant was. 

Het enige harde selectiecriterium was dat de leden in de 

regio de voordracht ondersteunden.

Rob: Ik ben al op mijn 18e jaar gevraagd voor de Jonge

renraad. Als jonge enthousiaste boer ben ik overal goed 

zichtbaar geweest, en heb ik zitting gehad in meerdere 

besturen. Voor mij is belangrijk dat ik wat kan betekenen 

en dat de functie me wat biedt qua ontwikkeling.

 HEB JE NOG TIPS OM DE INFORMELE  
 INVLOED VANUIT DE LEDEN TE  
 VERSTERKEN? 

Anton: Voor informele invloed is scherpte op toegevoegde 

waarde een sterk argument.

Rob: De kracht van CZAV is dat er bijzonder korte en 

directe lijnen zijn tussen de coöperatie (tot en met de 

directie) en de leden. Ondanks het feit dat we met 3100 

leden zijn voel ik geen afstand tot de coöperatie. Mijn tip: 

Houd de lijnen tussen directie en leden kort en zorg dat je 

als coöperatie toegankelijk bent en blijft voor je leden.

Wim: Ik sluit me hierbij aan. Vanuit de gedachte van korte 

lijnen hecht onze directie er ook aan om zoveel mogelijk 

aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van de winkelierscom

missie. 

Anton Oostveen

Anton Oostveen heeft een zorgboerderij genaamd “De 

Pruimenpot” in Dronten waar jongvolwassenen met 

een verstandelijke beperking dagbesteding kunnen 

vinden. Daarnaast heeft hij een biologisch fruitteeltbe-

drijf (met onder andere pruimen, appels en walnoten). 

Anton is lid van coöperatie Boer en Zorg en lid van de 

Coöperatieraad.

Wim Versteegh

Wim Versteegh is in 1991 begonnen als zelfstandig 

winkelier in Culemborg en heeft zich in 1999 aange-

sloten bij coöperatie Primera. Daar maakt hij sinds 

2015 deel uit van de winkelierscommissie. Hoewel de 

Primera winkels in de basis eenzelfde assortiment 

kennen, heeft Wim zich toegelegd op tijdschriften en 

wenskaarten.

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

Rob: Een goed voorbeeld is de bestelapp. De Jongerenraad 

van CZAV heeft het initiatief genomen om te vragen om 

een app waarmee bedrijfsmiddelen besteld konden worden. 

Voorheen moesten we een bestelling telefonisch plaatsen, 

daarna konden we dat via internet doen. Als Jongerenraad 

hebben we kenbaar gemaakt dat het makkelijker is als het 

plaatsen van een order via het mobieltje kon gebeuren. 

Deze app is vervolgens inderdaad ontwikkeld en in 2017 

gerealiseerd. Het is wel een feit dat wij als Jongerenraad 

een beperktere invloed hebben binnen onze coöperatie dan 

bijvoorbeeld de winkelierscommissie binnen Primera. Ook 

te verklaren want we vertegenwoordigen maar een bepaald 

deel van de leden; zelf zijn we vanaf ons 30e niet meer 

benoembaar binnen de Jongerenraad.

 HOE BEN JIJ IN DEZE FUNCTIE  
 TERECHT GEKOMEN? 
Wim: Ik heb als gast diverse malen een bijeenkomst van 
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Rob Luysterburg

Na een zeer korte kennismaking met de studie lucht- 

en ruimtevaart heeft Rob Luysterburg gekozen voor 

het agrarisch ondernemerschap in Heerle. Samen met 

zijn ouders en tweelingzus heeft hij een akkerbouw-

bedrijf op de bijzondere mix van landbouwgrond op de 

Brabantse Wal. Daarnaast hebben ze een boerderij-

winkel met aardbeien en asperges. Sinds 2008 maakt 

hij deel uit van de Jongerenraad van coöperatie CZAV, 

waarvan nu drie jaar als voorzitter.
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Onze samenleving maakt belangrijke ontwikkelingen door. Zo zien 

we een toenemende tweedeling in de maatschappij. Volgens het 

SCP kan zo’n 30% van de Nederlanders niet meekomen. Daarnaast 

staan we voor een radicale energietransitie. Ten slotte staat ons 

zorgstelsel zwaar onder druk. 

Nederland heeft een rijke traditie in maatschappelijk initiatief. Maar 

in de vorige eeuw heeft de staat de zaak langzaam maar zeker 

overgenomen. Intussen werd het lokale vangnet stukje bij beetje 

afgebroken. Samen met de individualisering en de grotere mobili

teit van de burger, heeft dit geleid tot verzwakking van de sociale 

samenhang binnen wijken.

Deze trend is nu aan het keren. Veel maatschappelijke uitdagingen 

kunnen op zijn minst ten dele worden opgelost door de burger zelf. 

Lokale bewonersinitiatieven starten overal. Actieve burgers nemen 

de regie terug over hun eigen leven en omgeving. Kernbegrippen: 

samenredzaamheid, eigenaarschap, kleinschaligheid en samenwer

king en vertrouwen. Dit doet zich behalve in de weconomy (coöpe

raties voor wonen, energie, broodfondsen, etc.) ook voor bij de zorg 

voor onze kwetsbare medemens. Inmiddels zijn er in ons land meer 

dan 500 zorginitiatieven actief, waaronder vele zorgcoöperaties. De 

impact hiervan wordt met de dag zichtbaarder. Maar het gaat niet 

vanzelf. Vaak blijkt dat de dynamiek van deze zorginitiatieven niet 

past bij de verticale beleidskokers van onze instituties. Deze bewe

ging kan alleen tot wasdom komen als we deze barrières gezamenlijk 

doorbreken. Er is een zekere mate van disruptie nodig.

Wij dagen de traditionele coöperaties, met name banken en zorgver

zekeraars, uit om hun wortels opnieuw te gaan (h)erkennen. Niet 

alleen in woord, maar ook in daad. Wij als nieuwe coöperaties staan 

in elk geval open voor een constructieve samenwerking.

NAAR EEN NIEUWE  
COÖPERATIEVE  
BEWEGING

JAN SMELIK

is secretaris van Coöperatie  

Austerlitz Zorgt en algemeen 

coördinator van het netwerk van 

burgerinitiatieven Nederland  

Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)

Uiteindelijk is de  
continuïteit van  
de leden ons doel

CATEGORIE GOVERNANCE: WELKE INVLOED  

KUN JE ALS LID UITOEFENEN OP DE KOERS VAN  

JE COÖPERATIE?

Met de invoering van de ledenraad is de invloed van een indivi-

dueel lid indirecter geworden. De algemene ledenvergadering 

bestaat niet meer. Als lid van AB Midden Nederland kun je je 

laten horen via een ledenraadslid, maar ook uit de gesprekken 

met relatiebeheerders komen regelmatig signalen van leden 

naar boven. En ieder lid kan natuurlijk solliciteren op een plek 

in de ledenraad. Maar ik ben van mening dat  de structuur van 

een organisatie slechts een middel is. Onderschat nooit de im-

pact van een goed idee, of een goed onderbouwd standpunt. 

Ook al komt dat slechts van één lid.

CATEGORIE VISIE: WAT IS DE BELANGRIJKSTE  

REDEN OM JE AAN TE SLUITEN BIJ DE COÖPERATIE?

Aanvankelijk was dat natuurlijk “hulp bij ziekte”. Maar in de 

loop der tijd zien we de ledenpopulatie groeien, en dus minder 

kwetsbaar worden voor een individuele ziekte. En opschuiven 

naar grotere bedrijven. Hierdoor is het ledenbelang meer op-

geschoven naar continuïteit. Soms is dat nog steeds bij ziekte, 

maar vaak zit het belang om lid te zijn in de zekerheid van de 

beschikbaarheid van personeel en de nadruk op kwaliteit. Ze-

ker in tijden van personeelskrapte is het goed om een partner 

te hebben die het ledenbelang voorop zet.

CATEGORIE BETROKKENHEID: GEEFT JE  

BETROKKENHEID BIJ DE COÖPERATIE JE EEN  

GEVOEL VAN TROTS? EN WAAROM?

Ja, al moeten we daar als AB Midden Nederland natuurlijk 

wel bescheiden over blijven. Bij veel van onze leden spelen 

we slechts een bescheiden rol. De winstuitkering die we sinds 

vorig jaar toepassen is wel een coöperatieve mijlpaal waar ik 

trots op ben. Bij AB Midden Nederland zien we 3% winst als 

een gezond streven. We keren een kwart hiervan via een le-

denkorting uit aan de leden. Maar ik ben van mening dat we 

er wel voor moeten waken dat we het ‘coöperatie-zijn’ niet 

degraderen tot de hoogte van de ledenkorting. Uiteindelijk is 

de continuïteit van de leden ons doel. 
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AB MIDDEN NEDERLAND:
Jaar oprichting: 1963

Aantal leden:  1.373

Aantal medewerkers: 1.700 FTE

Omzet: € 61 miljoen

Bestuursmodel: RvC+ model

Ledenraad: Ja

PARKEERSERVICE:
Jaar oprichting: 2001

Aantal leden:  16

Aantal medewerkers: 70 FTE

Omzet: € 11 miljoen

Bestuursmodel: RvC+ model

Ledenraad:  Nee

DELTAMILK: 
Jaar oprichting: 2003 

Aantal leden:  165 

Aantal medewerkers: 73 FTE

Omzet: € 209 miljoen

Bestuursmodel: Basismodel

Ledenraad:  Nee

DRIE BESTUURDERS EN 

TOEZICHTHOUDERS VAN 

COÖPERATIES KRIJGEN 

DRIE VRAGEN UIT “DE NCR 

PRAATPOT” VOORGELEGD.

Wat zijn – to the point –  

de antwoorden van Nils den 

Besten (AB Midden Nederland), 

Kees van Delft (ParkeerService)  

en Corine Peek (DeltaMilk)? 

DOOR: Dorien Groen

FOTO’S: Patrick van der Sande en Wim Roefs

NILS DEN BESTEN –  
VOORZITTER RVC AB MIDDEN  
NEDERLAND
AB Midden Nederland is als dienstverlener van (flexibel) 

personeel van oorsprong met name actief in de agrari-

sche sector. Maar ook in andere sectoren bleek er grote 

vraag naar de coöperatieve aanpak die gebaseerd is op 

hechte samenwerking. Naast de agrarische sector is de 

coöperatie inmiddels goed vertegenwoordigd in de sec-

toren techniek, bouw & infra, logistiek & transport, groen 

en food & productie. Nils den Besten, melkveehouder in 

Brandwijk, is sinds 2012 commissaris en sinds vorig jaar 

voorzitter van de RvC van AB Midden Nederland.
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Een coöperatie die past  
bij ons ondernemerschap!
CATEGORIE GOVERNANCE: WELKE INVLOED  

KUN JE ALS LID UITOEFENEN OP DE KOERS VAN  

JE COÖPERATIE?

DeltaMilk is een hele platte coöperatie zonder ledenraad, als 

lid heb je dan ook direct stemrecht in de Algemene Ledenver-

gadering. Daar kun je als lid je invloed uitoefenen. Daarnaast 

hebben jongere leden sinds twee jaar de mogelijkheid om een 

rol te vervullen in een denktank. Zij worden uitgedaagd om 

bestuur en directie gevraagd en ongevraagd advies te geven. 

De denktank is echter een adviesorgaan en de uiteindelijke 

besluiten worden door het bestuur genomen. Verder kun je als 

lid altijd contact zoeken met een van de bestuursleden om van 

gedachten te wisselen. We zijn boerenbestuurders; we hebben 

zelf allemaal een melkveebedrijf, dat maakt dat we dicht bij 

onze leden staan.

CATEGORIE VISIE: WAT IS DE BELANGRIJKSTE  

REDEN OM JE AAN TE SLUITEN BIJ DE COÖPERATIE?

Voorheen waren we lid van Campina, vanwege een bedrijfsver-

plaatsing werd dat FrieslandFoods en vervolgens door de fusie 

FrieslandCampina. Ook coöperaties, maar door al die wisselin-

gen was de binding met ons wel wat weg. Veel mogelijkheden 

om naar een andere zuivelonderneming over te stappen wa-

ren er destijds ook niet. Aangestoken door het enthousiasme 

van mijn ouders over DeltaMilk hebben we ons daar verder 

laten informeren. De platte coöperatiestructuur en het direc-

te contact met bestuur en directie maakten dat mijn man en 

ik ons sinds 2010 erg op onze plek voelen bij DeltaMilk. Een 

jonge coöperatie die veel ondernemerschap uitstraalt en dat 

past goed bij onze persoonlijkheden. Uiteindelijk ben je als lid 

ook op zoek naar erkenning voor je eigen ondernemerschap 

en eigen onderneming en dat vinden wij bij DeltaMilk.

CATEGORIE BETROKKENHEID: GEEFT JE  

BETROKKENHEID BIJ DE COÖPERATIE JE EEN  

GEVOEL VAN TROTS? EN WAAROM?

Jazeker, ik ben trots op DeltaMilk, omdat we als kleine jonge 

coöperatie in staat zijn om wendbaar te zijn en marktvragen 

in te vullen. Dit vraagt soms veel van onze leden. Ze hebben 

allemaal hun individuele belangen en zijn werkzaam in een 

sector die steeds meer onder druk komt te staan. Als het dan 

lukt om in een korte tijd gezamenlijk een bepaalde richting in 

te gaan, dan maakt dat me trots. 

ParkeerService realiseert  
lokaal wat wenselijk is 

CORINE PEEK –  
BESTUURSLID DELTAMILK
Van oorsprong is DeltaMilk een melkleveranciers-

vereniging, inmiddels is het een coöperatie met zo’n  

180 aangesloten melkveehouders. Sinds december 

2009 is DeltaMilk eigenaar van Zuivelfabriek De  

Graafstroom in Bleskensgraaf. DeltaMilk heeft een 

5-hoofdig leden bestuur en een uitvoerend algemeen 

directeur die geen lid is van het bestuur. Het is een 

platte coöperatie waarvan alle leden direct stemrecht 

hebben in de ALV. Corine Peek heeft met haar man en 

ouders een  melkveebedrijf. Sinds eind 2015 is ze lid 

van het bestuur van DeltaMilk.

CATEGORIE GOVERNANCE: WELKE INVLOED  

KUN JE ALS LID UITOEFENEN OP DE KOERS VAN  

JE COÖPERATIE?

Bij ParkeerService zijn 16 gemeenten aangesloten. De meest 

formeel georganiseerde invloed hebben de leden via de ALV. 

Daar worden de belangrijkste besluiten genomen en wordt de 

koers samen bepaald. De leden kunnen door het agenderen 

van onderwerpen direct invloed uitoefenen op de activiteiten 

en de uitvoering ervan. De leden kunnen ook rechtstreeks bi-

lateraal in overleg treden met de bestuurder of de MT-leden 

en zaken aankaarten die zij belangrijk vinden. De kern van in-

vloed uitoefenen is met elkaar in gesprek gaan, naar elkaar 

luisteren en elkaar stimuleren en versterken. 

CATEGORIE VISIE: WAT IS DE BELANGRIJKSTE  

REDEN OM JE AAN TE SLUITEN BIJ DE COÖPERATIE?

Gemeenten, de leden, hebben een plan voor hun stad en dat 

willen ze uitgevoerd zien door ParkeerService. Dit samenwer-

ken moet op een goede en (financieel) gezonde manier gebeu-

ren. Zoals ik het zie, is het voor een gemeente belangrijk dat 

je het parkeerbeleid optimaal vorm kunt geven en kunt laten 

uitvoeren. Hierdoor kun je als kleine of middelgrote gemeente 

meer mogelijkheden creëren, je bent samen sterker en krijgt 

zo meer kennis en kunde tot je beschikking. De hele continu-

iteit van de uitvoer van parkeerbeleid is beter gewaarborgd. 

CATEGORIE BETROKKENHEID: GEEFT JE  

BETROKKENHEID BIJ DE COÖPERATIE JE EEN  

GEVOEL VAN TROTS? EN WAAROM?

Ja, het geeft me een gevoel van trots. ParkeerService reali-

seert op een goede manier wat lokaal wenselijk is. Daardoor 

kunnen de leden met elkaar meer bereiken, dat is goed voor 

de burger, de gemeente en de lokale economie. Als ik naar de 

organisatie kijk, dan zie ik zeer betrokken medewerkers die 

met veel passie en overtuiging werken aan professioneel par-

keermanagement, ook dit is iets om trots op te zijn. De RvC 

van ParkeerService houdt toezicht op het gevoerde beleid, de 

uitvoering ervan en adviseert het bestuur van ParkeerService 

gevraagd en ongevraagd. Als RvC-lid stel ik mij voor dat wij 

door de juiste dialoog te voeren met de bestuurder en andere 

stakeholders van ParkeerService bijdragen aan de duurzame 

succesvolle ontwikkeling van de coöperatie en daarmee ook 

adequaat toezicht houden op de coöperatie. 

KEES VAN DELFT –  
COMMISSARIS PARKEERSERVICE
Kees van Delft is eigenaar van een consultancybedrijf 

dat ondernemingen begeleid bij “Duurzaam winstgevend 

groeien”. Hij is ruim dertig jaar in diverse rollen werkzaam in 

bedrijfsontwikkeling en het verbeteren van ondernemingen. 

Zijn achtergrond is economie, bedrijfskunde en finance;  

dat laatste is ook zijn portefeuille binnen de RvC van 

 ParkeerService waar hij sinds begin 2018 aan verbonden is. 

De kern van de opdracht van Coöperatie ParkeerService is 

het bevorderen van een goede en effectieve samen werking 

van de aangesloten gemeenten op het gebied van parkeren.
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De Nationale Coöperatiedag 2018

BRUG SLAAN TUSSEN 
BELANGEN, ROLLEN EN 
KWALITEITEN
Hoe zorg je dat je als coöperatie je leden betrokken houdt, samen 

 betere besluiten neemt en meer draagvlak krijgt voor genomen  

besluiten? Met een coöperatieve dialoog.  

Hoe deze precies werkt en wat dat vraagt, stond centraal tijdens  

De Nationale Coöperatiedag 2018 op 22 november.

Natuurlijk is het jaarcongres voor coöperatief Nederland ook het 

 moment voor ontmoeting en het delen van kennis. Place to be  

dit jaar was DeFabrique, een oude lijnolie- en mengvoederfabriek 

 tussen de Utrechtse en Amsterdamse weilanden. Hier namen  

240 coöperanten van 62 verschillende coöperaties deel aan een  

interactief programma.

Wie: Bestuurders & commissarissen

In dialoog over: Wat kunnen we  

leren van Coöperatie 2020 bij  

Royal FloraHolland? 

Met: Jack Goossens, Royal  

FloraHolland en Wilbert van den 

Bosch, NCR.

Wie: Directeuren & senior managers

In dialoog over: Wat zijn de condities 

voor kansrijke samenwerking?

Met: Wilfrid Opheij, Common Eye.

Wie: Voorzitters

In dialoog over: Deep Democracy. In 

een gesprek op voeten op zoek naar 

de wijsheid van de minderheid.

Met: Sandra Bouckaert en Marion  

van de Guchte, Academie voor  

Organisatiecultuur.

Wie: Ledenraadsleden

In dialoog over: De rol van de  

ledenraad en experimenteren met 

actieve dialoogvormen. 

Met: Bart van Leerdam, NCR.

Wie: Jongerenraadsleden

In dialoog over: Invloed zonder 

macht. Oefenen met de 6 beïnvloe

dingsstrategieën van Cialdini.

Met: Joep Pennartz en  

Joop Janssen, Frisse Blikken.

FOTO’S: Patrick van der Sande

ders, commissarissen, voorzitters, 

directeuren, senior managers, 

ledenraadsleden, jongerenraadsleden 

en medewerkers met verschillen

de werkvormen om met elkaar een 

coöperatieve dialoog te voeren. En 

ontdekten ze hoe ze via de dialoog 

een waardevolle bijdrage kunnen 

leveren aan hun coöperatie. Uiteraard 

was er veel ruimte om ervaringen en 

voorbeelden met elkaar te delen en 

van elkaar te leren.

In het programma was er volop 

aandacht voor de verschillende rollen 

en belangen die er zijn binnen de 

coöperatie. In feite vormt de coöpe

ratie een vereniging met een bedrijf, 

ten behoeve van de leden. Juist hun 

gedeelde belang staat centraal en zou 

het uitgangspunt moeten vormen tij

dens de menings en besluitvorming. 

Door getrapte governancestructuren 

ligt het zwaartepunt van ledeninvloed 

in veel gevallen echter bij een klein 

deel van de leden. Het belang om te 

blijven vernieuwen in coöperatieve 

menings en besluitvorming is groot. 

Zeker omdat coöperaties steeds meer 

diversiteit kennen in hun ledengroe

pen, is coöperatiemanagement een 

complexer vak geworden. Zij moeten 

rekening houden met diverse normen, 

diverse verhalen en diverse identifi

caties. Een goede dialoog geeft daar 

ruimte aan.

Tijdens de op maat gesneden deel

sessies experimenteerden bestuur
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KONINKLIJKE STEUN  
VOOR COÖPERATIEVE  
BURGERINITIATIEVEN

DOOR: Arjen van Nuland

FOTO: ANP; Patrick van Katwijk
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Nederland kent steeds meer 

coöperatieve burgerinitiatieven. 

De motieven zijn erg divers; van 

duurzaamheid tot leefbaarheid, van 

energieopwekking tot zorgverle-

ning. Nederland is hierin niet uniek, 

ook in landen om ons heen zien we 

vergelijkbare ontwikkelingen.

Ter gelegenheid van het staatsbezoek 

van het Nederlands Koningspaar aan 

Duitsland heeft op 10 oktober 2018 in 

het Duitse Mainz een kennis(makings)

bijeenkomst plaatsgevonden tussen 

Duitse en Nederlandse burgercoö

peraties. Ook dit Koninklijk bezoek 

stond in het teken van het 200e 

geboortejaar van Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen, de grondlegger van het 

Rijnlands coöperatief gedachtegoed. 

Professor Tine de Moor verzorgde 

een beschouwing over de Nederland

se burgercollectieven.

De kracht van het collectief en de 

aandacht voor het individu. Dat zijn 

de universele kernwaarden die op

vallen als de Duitse en Nederlandse 

burgerinitiatieven elkaar ontmoeten. 

De parallellen over de landsgrenzen 

zijn groot. In beide landen zien we  

de opkomst van burgercoöperaties.

Opvallend is dat deze vaak in over

zichtelijke (of kleine) gemeenschappen 

georganiseerd zijn waarbij mensen 

elkaar kennen en een gemeenschap

Bekijk op www.cooperatie.nl het dossier over De Coöperatieve Dialoog.

Naast achtergrondinformatie, inspiratie en tools om aan de slag te gaan 

binnen uw coöperatie vindt u hier een filmimpressie van de dag, filmpjes 

over de parallelsessies en de presentatie van Danielle Braun.

Dossier De Coöperatieve Dialoog

Wie: Medewerkers

In dialoog over: Wat betekent het om 

te werken voor een coöperatie?

Met: Caroline Duivenvoorden van 

Agrifirm, Hans Stapel van Coop 

Supermarkten, Gert Sikken van Royal 

Cosun, Ronald Korpershoek van NCR/

Rabobank en Marijke Flamman, NCR.

VERANDERING VINDT PLAATS IN 

HET ONDERTUSSEN

Tijdens het plenaire deel van de dag 

nam organisatieantropoloog Danielle 

Braun de deelnemers mee op reis over 

de hele wereld om uiteindelijk weer te 

belanden in de spelonken van de eigen 

coöperatie. Ze bracht in beeld hoe we 

kunnen leren van wat we al weten. 

Hoe je als coöperatie kunt leren 

van gebruiken en rituelen van verre 

vreemde volken. Van tribes overal op 

aarde, over rituelen en totems. Over 

oprechte aandacht voor elkaar en dat 

veranderingen plaatsvinden in het 

ondertussen. Dat is waar mensen 

 leren en waar verandering plaats

vindt. Het voeren van continue dia

loog betekent dat je nooit meer hoeft 

te vergaderen en alleen nog maar 

échte gesprekken voert tijdens je 

meetings. Danielle liet ook zien hoe 

én waarom je daarbij gebruikmaakt 

van de kracht van het collectief en 

de wijsheid van de minderheid toe

voegt aan het meerderheidsbesluit.

De organisatieantropoloog hield de 

deelnemers ook een spiegel voor: 

“Waar we in het dagelijks leven 

bijvoorbeeld uitgebreid stil staan bij 

geboorte en dood, daar laten we in 

het bedrijfsleven mensen stilletjes 

afscheid nemen en vergeten we 

inwerkprogramma’s of een goede 

afscheidsspeech. Terwijl die rituelen 

er niet voor niets zijn.” Ze legde ook 

uit dat cultuur gaat over aangeleerd 

gedrag. “Cultuur wordt geleerd, ge

deeld en doorgegeven van generatie 

op generatie. Cultuur heeft een eigen 

grammatica, een eigen manier van 

antwoord geven op vragen die zich 

aandienen. En cultuur heeft altijd een 

doel, is functioneel, hoe bizar ook. Dat 

is bij tribale stammen niet anders dan 

in ons dagelijks werk.” 

Zangeres en actrice Nina de La Croix 

sloot op humoristisch wijze aan op 

het verhaal van Danielle. Ze vatte de 

dag samen in een column en een lied 

“Samen werken doe je samen.” 

De Nationale Coöperatiedag 2018 werd 

afgesloten met een netwerkdiner. 

VAN DENKEN NAAR DOEN

We willen van denken naar doen. 

Samenwerking lukt vooral door 

daadwerkelijk activiteiten te onder

nemen. Coöperaties kunnen veel van 

elkaar leren. NCR verzamelt ten bate 

van alle coöperaties de theoretische 

achtergronden én de inspirerende 

praktijkvoorbeelden. 

Danielle Braun  

“Verandering doe je in het ondertussen”

Nina de la Croix  

“We doen het samen met elkaar”
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pelijke verantwoordelijkheid voelen. 

In Nederland gaat het bijvoorbeeld om 

de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt 

(www.austerlitzzorgt.nl) die als doel 

heeft om de oudere inwoners zo lang 

mogelijk zo zelfstandig mogelijk in  

het dorp te kunnen laten wonen. 

Hiertoe organiseert zij de nodige 

steun, zorg en hulp voor ouderen en 

andere zorgbehoeftigen. Ruim 40% 

van de volwassenen in het dorp is lid 

van deze coöperatie. In Duitsland zien 

we vergelijkbare initiatieven. Een mooi 

voorbeeld is een woongemeenschap 

van “Genossenschaft am Pulvermaar” 

(www.genomaar.de) waar ouderen  

samen langer zelfstandig kunnen 

wonen.

ZORG EN ENERGIE

Maar ook in andere domeinen zijn 

burgerinitiatieven sterk in opkomst. 

Inmiddels zijn er meer dan 400 ener

giecoöperaties actief in Nederland. In 

Duitsland gaat het om meer dan 650 

coöperaties met samen zo’n 333.000 

leden. Of denk aan glasvezelcoöpe

raties die buitengebieden voorzien 

van snel internet, waar commerciële 

aanbieders zich beperken tot de beter 

renderende bebouwde kommen.

ZELFHULP

Koning Willem Alexander sprak in zijn 

speech uit dat de ontwikkeling van 

burgercoöperaties naadloos aansluit 

bij de uitgangspunten van Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen: “In een tijd dat de 

kloof tussen arm en rijk onoverbrug

baar leek, bood hij gewone mensen 

de hoop, de moed en de middelen om 

zich aan de armoede te ontworstelen. 

Niet door liefdadigheid, maar door 

hen in staat te stellen hun krachten te 

bundelen en zichzelf te helpen.”

ROL VAN DE OVERHEID

Een coöperatieve ontwikkeling  

die dus al eeuwenoud is, maar 

het laatste decennium een stevige 

 opmars kent. Toch worstelen veel van 

deze burgerinitiatieven in beide lan

den met vergelijkbare vraagstukken 

die hun ontwikkeling soms vertraagt.

Dat speelt onder andere rond de  

interactie met de overheid. Over

heden juichen burgercollectieven 

toe (“de participatiemaatschappij”) 

en willen deze beweging stimuleren, 

maar in de praktijk pakt dat niet  

altijd goed uit. Bij de bijeenkomst 

op 10 oktober jl. riepen de aanwezi

ge initiatieven de overheden op om 

 vooral rand voorwaarden en expe

rimenteerruimte te creëren waarin 

burgerinitiatieven zich kunnen ont

plooien en hierbij te accepteren dat 

er vele verschijningsvormen zijn.  

De overheid probeert vaak te unifor

meren terwijl de burgerinitiatieven 

juist maatwerk bieden passend in de 

lokale omgeving. Daarnaast is wet

geving rondom diensten zoals zorg 

en energie vaak gebaseerd op grote 

ondernemingen, door bijvoorbeeld 

zware governanceeisen te stellen of 

grote financiële buffers te eisen. Dat 

maakt het voor kleinschalige initia

tieven moeilijker om in te stappen. 

Hetzelfde geldt overigens voor ban

ken die soms nog worstelen met de 

financiering van dergelijke initiatie

ven. Hoe ga je om met de beoordeling 

van de risico’s en hoe stabiel is  

het ledenbestand?

Het is belangrijk dat deze hobbels ge

nomen worden zodat burgerinitiatie

ven kunnen doorontwikkelen. Raiffei

sen zou trots zijn op de bevlogen 

initiatiefnemers en constateren dat de 

kracht van het collectief tijdloos en 

grenzeloos is. 
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CKZ

In coöperatie CKZ, voluit Coöperatieve Onder
nemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland U.A., 
werken 54 kleinschalige zorgbedrijven in Zeeland  
samen. De coöperatie sluit voor de leden contrac
ten af en waarborgt kwaliteit en continuïteit. 
Daarnaast is CKZ partner voor partijen zoals 

gemeenten, Rijk en zorgverzekeraars die pas
sende zorg willen contracteren. Tevens is 

de coöperatie vraagbaak voor  cliënten 
en verwijzers die zoeken naar 

passende zorg.

DAK

De coöperatie DAK staat voor de kracht van 
 collectief ondernemen. Van onafhankelijke inter
mediairs die voordelen delen op ieder zijn eigen 
manier, of het nu gaat om verzekeringen, hypo
theken of kredieten. Zo’n 1.500 samenwerkende 
inter mediairs maken DAK. Samen zorgen zij 

voor een toekomst waarin de leden samen 
sterk en onafhankelijk zijn. Zo blijft een 

optimale persoonlijke klantbediening 
gewaarborgd.

De Mossel Compagnie

Coöperatie De Mossel Compagnie verenigt een 
aanzienlijk deel van de Nederlandse bodemmos
selkwekers. De coöperatie, opgericht in 2018, wil dit 
ambacht voor de toekomst veiligstellen door bij de 
verkoop van de verse mosselen de vraag en het 
aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stem

men. Zodat de leden kunnen doorgaan met 
het verduurzamen van de kweek en de 

bedrijven in de sector, zoals de mos
selveiling, goed kunnen blijven 

functioneren.

KONING WILLEM ALEXANDER:

‘De erfenis van Raiffeisen is relevant en vruchtbaar  
tot op de dag van vandaag. Sterker nog: zij inspireert 

steeds meer mensen. Tal van nieuwe burgerinitiatieven 
zijn op zijn ideeën gestoeld, of het nu gaat om de  

energietransitie, de zorg voor ouderen of het in stand 
houden van voorzieningen in kleine dorpen.’
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Betrokkenheid
3e vernieuwde versie

HOE BETROKKENER DE LEDEN, HOE BLOEIENDER DE COÖPERATIE.

Start met het NCR ledenbetrokkenheids onderzoek:
Vernieuwde vragenlijst & directe resultaten
Meten op zes dimensies
Onderzoek & strategie in 5 stappen

Voor meer informatie, neem contact op met: 
onderzoek@cooperatie.nl
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