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INTERVIEW

Ronald de Jong,
executive vice president Royal Philips

Thermiek eN
zwaartekracht
vechten om
voorrang

door:
foto’s:

Wilbert van den Bosch
Royal Philips

Het thema wendbaarheid of in business jargon: ‘agility’, wordt vaak geassocieerd met
kleine bedrijven en start-ups. Ook grote gevestigde concerns bewijzen de steven te
kunnen wenden. Royal Philips vierde recent haar 125-jarig jubileum en is in de 21e eeuw
een geheel ander bedrijf dan bij de start. Een gesprek met de keynote speaker van
De Nationale Coöperatiedag op 24 november a.s.: Ronald de Jong.
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Hoe typeert u Philips in
de 21e eeuw?
“In de 21e eeuw is Philips een

Ronald de Jong

gefocuste speler op het gebied van
gezondheidszorg. We zijn niet meer

Ronald de Jong, Executive Vice President Global Markets and Government

het gediversifieerde industriële

Affairs, werkt sinds 1990 bij Royal Philips. Hij droeg diverse verantwoordelijkhe-

conglomeraat. De koerswijziging is

den in diverse functies waaronder die van Managing Director van Philips Deut-

zo’n 15 jaar geleden echt ingezet.

schland GmbH, CEO Emerging Markets en lid Executive Team Philips Healthcare.

We keken naar de grote trends in de

Ronald is tevens Chairman van de Philips Foundation, lid van de RvC van SNV en

wereld en vergeleken die met onze

fellow aan de Tilburg University in een programma dat de toegang tot healthcare

eigen kracht. We kozen voor twee

onderzoekt van mensen met lage inkomens en in post-conflictgebieden.

hoofdlijnen: Energie-efficiëntie en

In 2007 werd Ronald (toen 40) geëerd door de oprichter-directeur van het World

Gezondheidszorg.

Economic Forum, prof. Klaus Schwab, als Young global leader with a potential to

Gezien de start van Philips als de

shaping the future of the world.

‘gloeilampenfabriek in het zuiden des
lands’ is de keuze voor duurzame
energie een logische. 20% van het
elektriciteitsgebruik in de wereld
gaat naar elektrisch licht. Als je alle

“Veranderingsmanagement

conventionele verlichting wereldwijd
zou vervangen door LED-verlichting

begint met respect”

kun je 642 middelgrote energiecentrales sluiten of de helft van het
huidige aantal kerncentrales. Omdat
ook businessmodellen innoveren,
verkoopt Philips Lighting naast

heidszorg de dynamiek zo groot is,

derlijke bewegingsvaardigheden door

lampen als product, verlichting als

dat je die twee eigenlijk niet vanuit

het inzetten van balans, coördinatie,

service.

één holding moet willen managen.

snelheid, kracht en uithoudingsver-

De keuze voor gezondheidszorg is

Vandaar de recente beursgang van

mogen. Het is een mooie metafoor

ingegeven door de snelgroeiende

Philips Lighting. Dat besluit bracht

voor hoe je met een concern om

wereldbevolking (naar 9 miljard in

een schokgolf teweeg. De ver-

moet gaan. Bob Dylan zong Times

2050) en door het ouder worden.

lichtingsactiviteiten liggen aan de

they are a-changin. Niets blijft het-

Wat vroeger moeilijk behandelbare

bakermat van het Philips-concern

zelfde. Het veranderingstempo neemt

ziektes waren, worden nu vaker

en Philips is de wereldmarktleider

al maar toe. Als je blijft doen wat je

chronische aandoeningen waar

in licht! Toch besloten we verder te

altijd deed, is de kans groot dat je

mensen lang mee kunnen leven maar

gaan met gezondheidszorg. Je kunt

met lege handen achterblijft.”

die ook behandeling behoeven. Denk

je voorstellen wat een impact dat

aan oncologische aandoeningen en

heeft.”

Waar begint wendbaarheid?
“Aan de top. Mensen in de operatie

het gezondheidssysteem. Zowel qua

Wat associeert u met
wendbaarheid?

capaciteit als financieel.”

“Wendbaarheid gaat over efficiënt en

Daar ligt hun focus en die moet daar

“In de laatste jaren zijn we tot de

effectief bewegen. Het is eigenlijk

liggen. Gelukkig maar. De top van het

conclusie gekomen dat zowel in

een term uit de sport. Wendbaarheid

bedrijf moet om zich heen kijken, een

energie-efficiëntie als in gezond-

vraagt om de integratie van afzon-

open visie hebben. Je moet bij wijze

hart- en vaatziekten. Die ontwikkelingen leggen een zware belasting op

verbeteren de day to day business.
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Wat betekent wendbaarheid voor leiderschap?
“Aan de top van het bedrijf moet je
overzicht houden. Je praat met alle
stakeholders. Je ziet de context. Je
integreert besluiten. Je houdt road
shows door de onderneming en daarbuiten. Je creëert begrip. Onbegrip
leidt immers tot ontevredenheid en
ontevredenheid tot een gebrek aan
motivatie. In leiderschap vechten
twee zaken voortdurend om voorrang. De zwaartekracht en de thermiek. Philips opereert in 150 landen
en in 40 businesses. Er is dus altijd
wel ergens een serieus probleem. Ik
noem dat de zwaartekracht. Natuurlijk moet je daar gepaste aandacht
aan besteden. Maar de zwaartekracht
van spreken 30.000 kilometer afstand

jezelf ook hebt gesteld. ‘Wat zien

mag je niet verhinderen om je te

nemen. We bestaan 125 jaar. Hoe

jullie gebeuren in de buitenwereld?’,

laten op-liften door de thermiek,

zorgen we ervoor dat we nog 125

bijvoorbeeld. Zo kunnen mensen zelf

afstand te nemen. Je af te vragen

jaar bestaan?

hun conclusies trekken en ontstaat

hoe alles wat we doen, past binnen

Je bestudeert good practices and

er een cascade door de organisatie.

de trends en ontwikkelingen in de

bad practices. We kennen allemaal

Wij besteden veel aandacht aan

samenleving en in het bedrijfsleven.

toonaangevende bedrijven die zich

communicatie met en emoties van

Met name in de samenleving. Je moet

onvoldoende snel hebben aangepast

mensen. We geven hen de juiste

ruimte creëren, goed in contact staan

aan nieuwe realiteiten. IBM is ook

aandacht door de stappen en beslis-

met wat er buiten gebeurt. Dan blijf

een voorbeeld van een wendbaar

singen in de context te plaatsen. Zo

je op lange termijn relevant.”

bedrijf. Zij hadden door dat ze het

is 10 jaar geleden de semiconductor

met main frames niet gingen redden.

divisie in andere handen overgegaan

Ze zijn toen een solution power house

en hebben we de opbrengsten daarvan

Hoe breng je de noodzaak
van wendbaarheid?

geworden.

gebruikt om onze kernactiviteiten te

“Vrij simpel. Pak de Fortune 500 van

Dit soort transformaties begint vaak

versterken. Dat is dan een sprekend

1955. 80% van die gerenommeerde

bij één of twee mensen op een zol-

bewijs.”

bedrijven van toen, bestaat niet meer.

derkamertje. Je deelt het met drie

The times, they are
changing constantly?

delde levensduur van een bedrijf was

akkert scenario’s door. Dan bouw je
de case for change. En dan ga je pre-

“Ja, dat is waar. Zaken doen in de

je 125 jaar bestaat, doe je dus iets

senteren. Veranderingsmanagement

21e eeuw is voortdurend wendbaar

goed. Dat is scherp zijn op wat er om

begint met er respect voor te hebben

zijn. Maar bij elke wezenlijke stap

je heen gebeurt. Relevant blijven in

dat mensen aan het idee moeten

moet je weer zorgen voor begrip

de wereld! Dat geldt voor coöperaties

wennen. Ik heb geleerd dat het goed

binnen en buiten het bedrijf. Je

net zo goed als voor corporates.”

werkt om niet direct te gaan zenden

moet de mensen mee zien te krij-

maar eerst de vragen te stellen die je

gen.”

anderen. Drie worden er vijf. Je

6

80%! Kijk 50 jaar terug. De gemidtoen 75 jaar. Nu nog maar 15 jaar! Als

Coöperatie
Nummer 628 - september 2016

in zicht
grenzeloos

‘Waarom het huis wit geschilderd is’

Ledenbetrokkenheidsonderzoek
herijkt
door:
foto’s:

Wilbert van den Bosch
Patrick van der Sande, Nationale Beeldbank

Het NCR-team dat het ledenbetrokkenheidsonderzoek verder onderbouwde en aanscherpte.
V.l.n.r.: Trienke Elshof, Carmen Heukers, Nicole Sloot, Wilbert van den Bosch

Het NCR-Ledenbetrokkenheidsonderzoek
kreeg met de thesis van WUR-studente Nicole

De eenvoudige definitie van coöperatie is: een vereniging
met een bedrijf. Het woord ‘vereniging’ duidt op de acti-

Sloot een verstevigd fundament. Internationale

viteit ver-éénen. Als je alleen bent, zoals bijvoorbeeld

inzichten uit coöperatie- en marketingonder-

verschillende mensen, bedrijven of organisaties kan de

zoek verstevigden de basis en verdiepten de
vraagstelling. In de toekomst kunnen nog
nauwkeuriger uitspraken over ledenbetrokkenheid bij coöperaties worden gedaan. Zodoende kan de coöperatie effectiever werken
aan wederzijdse betrokkenheid. Dit is mede
nodig gezien de huidige ‘Zeitgeist’.

een DGA in een BV, hoef je dat niet te doen. Een groep
noodzaak zien of de behoefte ervaren om krachten te
bundelen. Die groep ver-éént zich dan. Ze gaan als het
ware als één man verder op het betreffende onderwerp.
Zo simpel is het principe. De economische ‘vereniging’
biedt hen schaalgrootte, kwaliteitsverbetering, efficiency,
inkoopvoordeel etc. En de bundeling van krachten versterkt
hun vermogen om het gezamenlijke doel te realiseren. In
de moderne complexe samenleving is meebewegen met
de context immers hard nodig om de ‘license to operate’
te behouden.
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Gedifferentieerd benaderen

verbeterd. Zo zijn er minimumeisen verbonden aan de on-

Zolang de coöperatie klein is, is de gezamenlijke missie

derzoekspopulatie bij een coöperatie opdat representatieve

bij iedereen bekend. Sterker nog: die komt uit de aanwe-

uitspraken kunnen worden gedaan.

zige leden voort. In Coöperatie 624 belichtten we de
normaalverdeling in grotere groepen mensen. Er zijn

Contexten en methoden

universele uitspraken te doen over het beperkte percen-

Het literatuuronderzoek van Nicole Sloot is een unieke

tage initiatiefnemers, het grotere percentage bijdragers

verzameling van wetenschappelijk relevante bevindingen

of bouwers en het nog grotere percentage gebruikers.

over ledenbetrokkenheid. “Zo ken ik geen andere”, aldus

De betrokkenheid van leden in grotere coöperaties is

universitair begeleider Jos Bijman. Nicole beschreef ten

derhalve gedifferentieerd.

eerste de situaties, contexten, waarin betrokkenheid een
thema is: natuurlijk in coöperaties maar ook in marketing,

Betrokkenheden Jimenez

in arbeidsrelaties en bij verenigingen.

NCR doet al enkele jaren onderzoek naar ledenbetrokkenheid. Linda de Bie en Trienke Elshof schreven in hun
thesis o.a. over de theorie van Jimenez et al uit 2010.
Het NCR-onderzoek vloeit daaruit voort. Onderzocht
worden vier verschillende vormen van betrokkenheid:
de imperatieve (‘ik heb eigenlijk geen keus’), de normatieve (‘zo hoort het’), de calculatieve (‘wat levert het me
op?’) en de affectieve (identiteit, interesse, structuren,
karakteristieken). Inmiddels hebben 30 coöperaties aan

“Wat
bepaalt
ledenbetrokkenheid?”

het onderzoek deelgenomen en er hun voordeel mee
gedaan in ledenbetrokkenheidsprogramma’s.
Evaluatie en verbreding
Na twee jaar onderzoek heeft NCR een evaluatiefase
ingebouwd. WUR-studente Nicole Sloot schreef een

Vervolgens onderzocht ze welke studies er zijn gedaan

nieuwe thesis: ‘Measuring Member Commitment and

naar de determinanten (de grondslagen) van betrokkenheid

its Determinants’. Ze doorzocht niet alleen de interna-

in die verschillende contexten. Ook bekeek ze de meetme-

tionale literatuur op het gebied van coöperatievorming

thodes van betrokkenheid (Hoeveel huizen zijn er wit?).

maar bestudeerde ook marketingliteratuur op thema’s

En ten vierde bekeek ze het meten van die determinanten

als loyaliteit. Betrokkenheid is immers een psychisch

(Waarom zijn de huizen wit?). Het bleef in haar studie niet

proces. In het hoofd van een lid komen vergelijkbare

alleen bij de beschrijving van deze vier bijzonder interes-

vragen op als in dat van een klant.

sante gegevens. Ze verbond er ook conclusies aan over

Een tweede verbreding van de basis ligt in het gegeven

betrokkenheidsonderzoek in het algemeen en het NCR-

dat Nicole ook zocht naar de determinanten van ledenbe-

Ledenbetrokkenheidsonderzoek in het bijzonder.

trokkenheid. Anders geformuleerd: wat zijn onderliggende

Het NCR-onderzoeksteam, waarvan naast Nicole ook

voorwaarden of redenen voor die ledenbetrokkenheid?

Trienke Elshof, Carmen Heukers en Wilbert van den Bosch

Met een voorbeeld: ze wilde niet alleen weten hoeveel

deel uitmaken, bracht een synthese tot stand tussen het

huizen in een straat wit zijn geschilderd maar ook waar-

bestaande onderzoek (gebaseerd op Jimenez) en de be-

om ze wit zijn geschilderd. Als we het waarom van be-

langrijkste waarnemingen van Nicole.

trokkenheid kennen, kunnen we daar ook beleid op voeren!
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Een derde activiteit in de evaluatiefase betrof de herijking

Grondslagen betrokkenheid

van de vragenlijsten en de aanscherping van de methodiek.

Nicole Sloot concludeerde dat er 8 determinanten van

Parallel daaraan is ook de onderzoeksmethode verder

ledenbetrokkenheid kunnen worden onderscheiden.
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Deze geven antwoord op de vraag: Wat bepaalt de betrokkenheid van een lid bij de coöperatie? (M.a.w.: Waarom is
het huis wit geschilderd?)
Dat zijn in eerste instantie natuurlijk (1) economische voordelen en (2) de beschikbare alternatieven.
Dan zijn de specifieke (3) kenmerken van de coöperatie en

Wendbare
leden

die (4) van het lid van belang. Je zou hier kunnen spreken
van de match factor.
Verbonden aan factor (8) Controle en Beheersbaarheid,
is factor (5) Vertrouwen en Betrouwbaarheid. Waar vertrouwen lastig te bepalen is, kan betrouwbaarheid worden
afgemeten aan het concrete gedrag van de coöperatie.

De factoren (6) communicatie tussen lid en coöperatie en
de mate waarin leden formeel (in de governance) en informeel (productadviescommissies bijvoorbeeld) kunnen
(7) participeren in de ver-één-iging, dragen mede bij aan
de door het lid ervaren betrokkenheid.

In een recente publicatie beschrijft Motivaction
de circulaire bewegingen in klantloyaliteit en
wisselingen in beleefde relevantie.
Aart Bontekoning beschrijft in zijn generatieonderzoek veranderende attitudes in generaties,
alsmede de impact die die hebben op onze visie op
organiseren.
Als we de coöperatie beschouwen als een sociaal
construct en de maatschappelijke context verandert,
wordt het des te belangrijker om op de beweegredenen van leden te anticiperen en te reageren.
Het NCR-Ledenbetrokkenheidsonderzoek monitort
de drijfveren van leden.

Determinanten
ledenbetrokkenheid

Nieuwe onderzoeksronde
De toevoegingen die voortvloeien uit de studie van Nicole
maken het mogelijk om naast uitspraken over de aantallen
leden van uw coöperatie die imperatief, normatief, calculatief en affectief betrokken zijn (Hoeveel huizen zijn er
wit in de straat?) nauwgezetter uitspraken te doen over
waarom ze op die wijze betrokken zijn. Coöperatiebeleid
wordt daardoor effectiever.
Het nieuw gefundeerde NCR-Ledenbetrokkenheidsonderzoek is in het najaar van 2016 operationeel. Wilt u met
uw coöperatie deelnemen, neem dan contact op met
c.heukers@cooperatie.nl

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Economische voordelen
Beschikbare en passende alternatieven
Kenmerken van de coöperatie
Kenmerken van het lid
Betrouwbaarheid en vertrouwen
Communicatie van de coöperatie met de leden
en tussen de leden
7. Participatiemogelijkheden van leden in de
coöperatieve governance
8. Financiële betrouwbaarheid (in control) en
kwaliteitsstandaarden
9
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NCR

De verscheidenheid tussen coöperaties is groot. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. NCR verbindt mensen
binnen de verschillende coöperaties om zodoende kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we onder
andere in NCR Pop-up Labs, exclusief voor NCR-leden. Op 29 september en 7 oktober worden twee NCR Popup Labs voor communicatieprofessionals georganiseerd en op 18 november een NCR Pop-up Lab voor jongeren
binnen coöperaties. Meld je aan voor deze bijeenkomsten via ncr@cooperatie.nl.

Tijdens de NCR Pop-up Lab Communicatie zullen

Jongeren passen perfect bij de langetermijnfocus van

de best practices over interne communicatie besproken

coöperaties en zij zijn essentieel voor de toekomst van

worden. In een tijd waarin panelen schuiven als nooit

coöperaties. Ook is de huidige tijd met zijn snelle commu-

tevoren: grote coöperaties vragen zich af hoe de ledenbe-

nicatie en internet-communities ideaal voor coöperatieve

trokkenheid te vergroten, nieuwe coöperaties schieten als

ondernemingen. Toch blijkt het lastig om jongeren bij

paddenstoelen uit de grond, is het belangrijk om met el-

de coöperatie te betrekken. Logisch: veel jongeren zijn

kaar ervaringen uit te wisselen. We werken met de ‘Why’

druk met het opbouwen van hun business en hun leven.

van Simon Sinek, de reputatie-quotiënt van Fombrun en

En veel coöperaties werken nog volgens oude regels en

Van Riel, met kernwaarden, intranetten, social media, etc.

volgen oude tradities. NCR nodigt jongeren (leden en

Organisatiecultuur blijft echter een grillig werkterrein.

medewerkers) uit om met elkaar de coöperatieve toe-

Niettemin razend interessant! Zeker als je organisatie

komst te bespreken. Hoe zou een coöperatie er anno 2016

een coöperatie is waarbij stakeholders nog zeggenschap

eigenlijk uit moeten zien? Wat kunnen we doen om de

hebben ook. Of positiever gesteld: waarbij de identiteit

goede richting in te bewegen? Meld je aan voor de NCR

van de organisatie wordt bepaald door degenen voor wie

Pop-up Lab Jongeren en discussieer mee.

die is opgericht.

Donderdag 24 november, Hart van Holland, Nijkerk

Hoe wendbaar is
uw coöperatie?
Charles Darwin wist het al: “Niet de sterksten zullen overleven maar
degenen die zich het beste aanpassen aan de omstandigheden”.
Coöperaties hebben te maken met disruptieve innovaties en
veranderingen die bestaande processen en bedrijfstakken blijvend
veranderen. Bestuurders, directies, toezichthouders, ledenraden
en alv’s staan voor de uitdaging om te anticiperen op deze
ontwikkelingen door wendbaar te zijn. De Nationale Coöperatiedag
staat in het teken van wendbare coöperaties.

Voor meer informatie over het programma en om
u aan te melden kunt u kijken op onze website:
www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016.
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Frontrunners

Frontrunners
De maatschappij en de economie veranderen. Door nieuwe waarden,
inzichten en technieken ontstaan nieuwe verbanden. In de rubriek
Joost Bol (links) en Jo van de Pas

Frontrunners besteden we aandacht aan mensen die voorop lopen
in deze ontwikkelingen. Frontrunners die de nieuwe richting aan-

‘Het geluk
van de
gezamenlijk
ervaren
ellende’
door:
foto’s:

geven maar ook vol in de wind lopen.
Deze keer een ‘verglazingsinitiatief’ in een groot gebied: heel
Midden-Brabant. Commerciële partijen beperken de aanleg van
glasvezelkabel tot de rendabele kernen. Bedrijven en bewoners in
het buitengebied nemen zelf het initiatief.

Wilbert van den Bosch
Patrick van der Sande

Op het internet vind je berichten als ‘Midden-BrabantGlas

Boven de onderkoepelende coöperatie Midden-BrabantGlas

gaat toch door’. En: ‘Geen financiering van Brabantse

staan vier regionale coöperaties. LangstraatGlas, Groe-

Ontwikkelings Maatschappij voor Midden-BrabantGlas’. Het

newoudGlas, Baarle-NassauGlas, GilzeEnRijenGlas zijn

gaat frontrunners niet altijd van een leien dakje. Toch zijn

initiatieven van mensen uit de betreffende deelgebieden. Ze

er al 2.137 van de benodigde 2.250 leden, een eigen vermo-

snappen de behoefte van ondernemers en burgers in het

gen van ruim 3,5 miljoen en zicht op een gedegen bankfi-

buitengebied. Glasvezel is het stadium van ‘een film kunnen

nanciering. We spreken Jo van de Pas en Joost Bol van de

kijken’ al lang ontgroeid. Snel internet is in ondernemingen

Coöperatie Midden-BrabantGlas U.A. Is het toeval dat Vrij

steeds belangrijker gezien het toenemende dataverkeer.

Nederland op het moment van spreken een artikel wijdt aan

(Zie ook het artikel over Big Data in Coöperatie 627). Voor

burgercoöperaties?

particulieren geldt dat zorgdiensten noodzakelijk zijn om de
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maatschappelijke wens van ‘langer thuis wonen’ mogelijk te
maken.
Tot frustratie van bedrijven en bewoners in de buitengebieden zien marktpartijen geen brood in hun behoeften. Immers, hoe langer de kabel, hoe hoger de kosten, hoe kleiner
het rendement voor de aandeelhouder.
“Deze gezamenlijk ervaren ellende is het geluk van de

“Bezit en eigendom van
infrastructuur, daar gaat
het om”

coöperatie”, stelt Jo van de Pas. Met 40 jaar ervaring in
‘communicatienetwerken’ bij Getronics (later KPN) heeft
hij aan de grote bekabelingsprojecten meegewerkt en de

onderzoek van de Provincie waarom op de ene plek bijvoor-

opkomst van het internet professioneel meegemaakt. Door

beeld multifunctionele accommodaties wel werken en op

zijn grote strijdbaarheid en gemeenschapszin doet Van de

de andere niet, onderbouwt mijn visie. Er zijn coöperatieve

Pas denken aan beenhouwer Jan Breydel, de 14e eeuwse

faal- en succesfactoren! Bijvoorbeeld de aanwezigheid van

held die de Vlamingen aanvoerde in hun vrijheidsstrijd tegen

die gezamenlijk ervaren ellende. Dan het feit dat je die moet

de Fransen. Des te meer omdat naast hem de bedachtzame

isoleren en voor dat specifieke probleem een oplossing moet

Joost Bol iets weg heeft van Breydels kompaan: de wever

bieden. Er niet teveel andere zaken bij betrekken dus. En van

Pieter de Coninck. Onverslaanbare duo’s met aanvullende

te voren je plan klaar hebben. Eens een prijs genoemd, blijf je

competenties.

bij die prijs.

Bol, inmiddels gepensioneerd, deed zijn coöperatieve erva-

Ten derde moet je energie steken in het mobiliseren van leden.

ringen op in een lange carrière bij Rabobank. Ooit was hij

Wij zaten op zolders en in fabriekshallen om onze plannen

een ‘ouderwetse dorpsbankier’, in de positieve zin van het

te verkondigen. In Baarle-Nassau, in Gilze-Rijen en in al die

woord. Hij kende zijn leden, hun achtergronden en durfde

andere gebieden hebben wij initiatiefnemers die de mensen

op basis van de moraliteit van de ondernemer te financieren.

lokaal kennen en vertrouwen. Andere haken vervolgens weer

Iets wat met de huidige wet- en regelgeving in de financiële

aan op basis van dat onderlinge vertrouwen. Ze zen men vuraf

sector nauwelijks nog mogelijk is.

ok aont natrekken gewist”, zegt hij op zijn Brabants. “Ten vierde
moet je wat steunzenders hebben en geen tegenwerkers.
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Faal- en succesfactoren

Zoals in Heeze-Leende (één van de eerste glasvezelinitiatieven

‘De gezamenlijk ervaren ellende’ inspireerde Van de Pas

in Nederland -WB-) waar de tegenlobby de argumenten en

eerder tot coöperatieve initiatieven. “Bij ieder nieuw initiatief

feiten verdraaide.” Dan komt hij op de vijfde succesfactor: de

leer ik van de weeffoutjes van het vorige”, zegt hij. “Ook

juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats.
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Juiste mensen op het juiste moment
“Eerst heb je een ondernemende fase waarin je buiten de
lijntjes moet durven kleuren. Je moet eigenwijs zijn en
je niet van het begin af aan in het overlegcircuit storten.
Misschien is het wel goed dat ik niet zo diplomatiek ben en
niet afwacht tot iets mag”, lacht Van de Pas. “Maar ik heb
geleerd dat je op enig moment die diplomatie wel aan tafel

Burgercoöperaties
Tine de Moor, hoogleraar Instituties voor
Collectieve Actie aan de Universiteit Utrecht,
onderzocht de opkomst van burgercoöperaties.

moet zetten. Diplomatie naar buiten én naar binnen. Een

De Moor vond twee eerdere periodes waarin

onafhankelijk kundig voorzitter is dan een groot goed. Maar

burgercoöperaties opkwamen. Rond het jaar

alsjeblieft geen mensen die belangrijk willen zijn! Ze moeten

1000 ontstonden vrij plotseling allerlei gildes,

hun eigenbelang kunnen wegschuiven ten behoeve van het

waterschappen en zogenoemde markegenoot-

belang van de gemeenschap van leden.”

schappen (boerencollectieven die gemeen-

“Mijn belangrijkste werk is het zorgen voor de informa-

schappelijk het grondgebruik reguleerden). De

tiestroom tussen de vier moedercoöperaties en de onder-

tweede golf vond eind negentiende eeuw plaats

koepelende coöperatie”, vertelt Joost Bol. De vier moeders

met de opkomst van onder meer vakbonden,

onderhouden de contacten met leden. Midden-BrabantGlas

boerenleenbanken en woningcoöperaties. En nu

zorgt voor de financiële en technische zaken. Zo is het
operationeel en slagvaardig. Daarnaast is het vreselijk
belangrijk dat iedereen onze missie onderschrijft. Wij gaan
voor leefbaarheid in het buitengebied. Commerciële partijen
gaan voor eigen rendement: de eigenaar van het concurrerende bedrijf Mabib dat in ons gebied met subsidie van de
provincie opereert, heeft al gecasht: hij heeft zijn aande-

bevinden we ons in de derde golf.
Volgens De Moor ligt de kiem voor deze opkomst in de privatiseringen. “De overheid laat
steeds meer taken over aan de markt. Tegelijkertijd beginnen burgers coöperaties op te
richten om gezamenlijk goederen of diensten

len aan pensioenfondsen verkocht. Dat lijken sympathieke

aan te bieden.”

kopers maar ook die weten dat na 20 jaar de investering

Voor de goede orde: populaire peer to peer

is terugverdiend en dat de levensduur van glasvezel vele

platforms zoals Airbnb of Groupon horen niet

malen langer is. Bovendien is hun instapbedrag bijna een

bij deze beweging. “Dat noem ik geen zelfre-

factor 4 hoger dan het onze. Wij willen geen uitsluiting van

gulering. Dat zijn gewoon bedrijven die op een

sociaal zwakkeren. Internet is voor iedereen belangrijk.

nieuwe manier groepen consumenten bunde-

Om niet afhankelijk te zijn of te worden van niet-betrokken

len. De leden hebben zelf geen enkele invloed

aandeelhouders gaat het ons dus om bezit en eigendom van

op de regels.”

de infrastructuur! Exploitatiewinsten kunnen dan ten goede

Bron: Vrij Nederland, 17 augustus 2016: Samen voor ons eigen.

komen aan onze eigen leden en ons eigen leefgebied.”
Aanvullende kwaliteiten
Zoals Hendrik Conscience in ‘De leeuw van Vlaanderen’ het
blindelingse vertrouwen tussen de tegengestelde karakters
Breydel en De Coninck beschrijft, zo straalt het vertrouwen
tussen twee geheel verschillende mannen in dit burgerinitiatief. “Ik kom uit een coöperatief nest”, zegt Bol. “En ik snap
wat Jo technisch aan het doen is. Je moet hier niet als
complete alfa-man gaan zitten.” “Ik zie dat hij hier 7 dagen
per week mee bezig is”, zegt Van de Pas. “Alles wat ik niet

“Je moet niet vragen of
iemand meedoet totdat
je zeker weet dat ie mee
gaat doen”

heb, heeft Joost.”
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FACTS & FIGURES

WAT IS EEN COÖPERATIEF KLIMAAT?
Professor Hans Groeneveld (TIAS School for Business and Society aan de Tilburg University) is door de Internationale
Coöperatieve Alliantie (ICA) uitgenodigd een wereldwijd ‘Doing Co-operative Business Report’ te schrijven. Hans Groeneveld
heeft met dit rapport een methode ontwikkeld om het coöperatieve klimaat in 33 landen met elkaar te vergelijken. Wat je
noemt pioniersarbeid van formaat omdat de coöperatieve wereld slecht is gedocumenteerd in statistieken.
door:

Carmen Heukers en Wilbert van den Bosch
Ymke Pas

infographic:

Bouwstenen
Groeneveld baseert zich o.a. op studies van de Wereldbank en de Verenigde Naties. Het fundament voor deze en toekomstige
vergelijkingsstudies is door hem gestort in de vorm van vier bouwstenen:
Praktijkervaringen
van coöperaties
Data over coöperaties
en over indicatoren voor een
gunstig coöperatief klimaat

Wereldwijde database met
coöperatieve kerncijfers

Inschattingen door
onafhankelijke experts

ICA-principes

Cascade van determinanten

Het spreekt voor zich dat de
7 ICA-principes ten grondslag
liggen aan de inhoudelijke
vergelijking.

TIAS ontwikkelde een ‘stroomdiagram’ van beïnvloedende factoren op coöperatief presteren.
De cascade begint met positieve en negatieve motivaties (zoals schaalvoordelen respectievelijk armoede) en mondt uit in visies op toekomstgericht duurzaam ondernemen.

De ICA-principes (culturele
waarden) op een rij:
Vrije toe- en uittreding van
leden
Democratische controle
Economische participatie
van de leden
Autonomie en onafhankelijkheid van de coöperatie
Bevordering van de educatie
der leden

DE ERVAREN BEHOEFTEN armoede, uitbuiting, uitsluiting, marktfalen, risicospreiding, schaalvoordelen, verbreding van scope etc.

GUNSTIG KLIMAAT maatschappelijke ordening, historische,
culturele, sociale, wettelijke, politieke en economische factoren.

INTERNE GOVERNANCE besluitvormingsprocessen, ledenbetrokkenheid en ledeninvloed, financiering, stimuleren van leden,
capaciteitsontwikkeling (informatieverzameling, kennis), groei

Bevordering van samenwerking tussen coöperaties
Maatschappelijke betrokkenheid
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COÖPERATIEF FUNCTIONEREN ledenvoordelen en
–tevredenheid, financiële en economische vitaliteit, aantal en
verscheidenheid in coöperaties, winstgevendheid, marktaandeel,
positie, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, etc.
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Wettelijk kader
Er is een grote variatie in juridische regels voor coöperaties. Sommige landen kennen een aparte wetgeving per sector (Japan) of per
regio (Spanje). Nederland heeft in BW 2 slechts een ‘dunne, flexibele wetgeving’. Denemarken kent geen specifieke wetgeving en
heeft niettemin een sterke coöperatieve economie.

‘What seems right on paper
may not be what works in practice
and vice versa.’
Correlaties
Wat zijn nu de factoren die van grote invloed zijn op een gunstig coöperatief klimaat? Groeneveld deed een poging om een universele
wetenschappelijk onderbouwde ‘enabling indicator’ te omschrijven in een formule:

ηq,TC =

η = enabling construct
q = country

γq1,TCxq1,TC, t-n + γq2,TCxq2,TC, t-n +
γq3,TCxq3,TC, t-n + ….
+ γqm,TCxqm,TC, t-n + ζ

x = observed or manifest
variable

γ = parameter
t = time dimension
TC = type of co-operative
ζ = disturbance term

Een gunstig coöperatief klimaat wordt positief beïnvloed door een optelling van informatieve en
vormende gebeurtenissen (coöperatieve wetgeving, fiscale regelingen, enzovoort) die recent of in
het verleden hebben plaatsgevonden. En negatief door verstorende factoren (zoals staatsbemoeienis of een slecht presterende economie).
Maar de verschillen per land bleken groot (in Kazachstan kunnen alleen consumentencoöperaties
worden gevormd en in China alleen agrarische, terwijl in Griekenland de gunstige wetgeving weer teniet
werd gedaan door o.a. de zwakke economie).
De formule is in de praktijk niet toepasbaar, maar in de empirische analyse zijn 3 positieve en 3 negatieve
correlaties overeind gebleven:

• een sterk ondernemersklimaat
• goede governance
• een democratische mentaliteit

• grote inkomensongelijkheid
• corruptie
• ongelijkheid en machtsconcentratie bij een kleine groep

Ook blijkt een sterke coöperatieve sector op zijn beurt een gunstige invloed te hebben op het maatschappelijk klimaat!
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Cultureel klimaat
De coöperatie is een waarden-gedreven ondernemingsvorm. ‘Zachte’ factoren blijken een grote invloed te hebben op coöperatief
presteren. Groeneveld gebruikte de wereldwijd erkende Hofstede Indicatoren om het cultureel klimaat te duiden en de Governance
Indicators van de Wereldbank.
Samenvatting van Hofstede’s Indicatoren voor 33 landen
Indicator

Gemiddelde

Maximum

Minimum

Machtsafstand

52

93 (Rusland)

11 (Oostenrijk)

Onzekerheidsvermijding

68

99 (Portugal, Uruguay)

23 (Denemarken)

Individualisme

56

91 (Verenigde Staten)

13 (Colombia)

Masculiniteit

51

95 (Japan)

5 (Zweden)

Langetermijnoriëntatie

46

88 (Japan)

13 (Colombia)

Toegeeflijk/Terughoudend

54

97 (Mexico)

20 (Rusland)

Gemiddelde

Maximum

Minimum

Inspraak en
verantwoording

0,84

1,76 (Noorwegen)

-1,58 (China)

Politieke stabiliteit

0,37

1,36 (Finland)

-1,27 (Colombia)

Maatschappelijke
organisatie

0,98

2,17 (Finland)

-0,36 (Rusland)

Stimuleringsmaatregelen

0,94

1,89 (Zweden)

-0,99 (Argentinië)

Wet- en regelgeving

0,86

1,97 (Noorwegen)

-0,78 (Rusland)

Corruptiebestrijding

0,89

2,41 (Denemarken)

-0,99 (Rusland)

Samenvatting van de Governance Indicators voor 33 landen
Indicator

Hoe democratischer het land, hoe sterker de coöperatieve ondernemingen
Democratie index versus coöperatieve economie index
10 Democratie index
8
6
4
2
0
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Verdeling grote coöperaties naar sector of activiteit, in procenten
28% Agri en food

24% Groothandel
en retail

4% Overige
diensten
1% Overige activiteiten
1% Sociaal en
gezondheidszorg

6% Industrie
en goederen
6% Banken en
financiële diensten
30% Verzekeringen

Aantal coöperaties in de top 300 coöperaties in de World Co-operative Monitor, per land
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Frankrijk
Finland
Italië
Nederland
Duitsland
Oostenrijk
Denemarken
Noorwegen
Spanje
Ierland
Polen
Canada
VS
Argentinië
Japan
Zweden
Uruguay
VK
Australië
Hongarije
Portugal
Colombia
China
Rusland
India
Zuid-Korea
België
Brazilië
Chili
Peru
Mexico
Zuid-Afrika
Turkije
Bron: http://ica.coop/en/media/library/publications/doing-co-operative-business-report
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rond de tafel

Werken in
wendbare
organisaties
De wendbare coöperatie is het thema van De Nationale Coöperatiedag op 24 november
2016. Opvattingen over werk wenden ook. Tot 2035 vergrijzen organisaties spectaculair.
Jongeren kijken anders naar werkprocessen. Drie deskundigen en twee ‘practitioners’
reflecteren op ‘human capital’ en wendbare organisaties. Plaats van handeling: theater
Figi in Zeist, van oudsher ontmoetingsplek van jonge mensen.
door:
foto’s:

Wilbert van den Bosch
Patrick van der Sande

Hoe wendbaar zijn jongeren?
“Jonge mensen willen zichzelf zijn”, zegt Aart Bontekoning,
generatie-onderzoeker, “daar krijgen ze energie van. Ze
hebben behoefte aan directe feedback van ervaren collega’s.
Een oudere hoeft niet periodiek langs te komen. Die moet er
zijn als het nodig is. Veel 60-plussers hebben overigens een
opvallende klik met 20-ers.”
“Jongeren werken projectmatig: flexibel in tijd, plaats en
teams”, vult Erica Bol, toekomstontwerper, aan. “Wie ben ik,
wat kan ik, hoe kan ik mezelf promoten en hoe blijf ik een
leven lang leren? Dat zijn de vragen voor jongeren.” Jorrit
Hoekstra (Motivaction) herkent dit beeld maar plaatst er één
naast. Dat van de jongere arbeidskrachten die moeite hebben met keuzevrijheid. Jongeren die meer structuur nodig
hebben. Hoe hoger opgeleid hoe meer zelfsturing, blijkt uit
onderzoek. Maar er zal altijd een groep zijn die meer ondersteuning nodig heeft. “Door iemand die hen begrijpt”, voegt
Aart toe.
“Mijn generatie is gewend om te leven in overvloed”, mengt
Arwin Bos, jurist en akkerbouwer, zich in het gesprek. “Wij
blijven niet zomaar in de carrièrelijn. Wij blijven ons niet
bewijzen om dan een periodiekje meer te mogen verdienen.

18

Coöperatie
Nummer 628 - september 2016

Arwin:

“Wij willen
blijven
ontdekken”
Wij willen ontdekken en geven wendingen aan ons leven. Het kan
Rick:

“Durven loslaten
en vertrouwen
op de
sociale controle”

ook niet lukken maar ach dan ben je pas 34, bij wijze van spreken.”
Zelf verruilde hij een veelbelovende loopbaan aan de Amsterdamse
Zuidas voor een wellicht nog meer belovend akkerbouwbedrijf.

Is proberen het toverwoord?

Aart:

“Energie werkt
besmettelijk”

Rick Tesselaar, alstroemeriakweker, is een levend bewijs van de
theorie van Aart. “De vorige generatie legde de nadruk op de voorJorrit:

“Floyaliteit!
Pieken in
betrokkenheid”

beeldrol: je deed om 7 uur de deur open en deed die ’s avonds zelf
weer dicht. Ik maak een weekplanning en creëer de vrijheid voor
anderen om in hun flow te komen. En eerlijk gezegd, doe ik dat
omdat ik daar zelf gelukkiger van word…” “Energie werkt besmettelijk”, bevestigt Aart. “Ik meet dat met video-opnamen. Je kunt

Erica:

“Open staan,
meebewegen,
elkaar opzoeken”

zien wanneer de energie in een team hoog is. Dan is er straling.
Er is vertrouwen.” Arwin: “Ik vind het interessant maar puur alleen
energie, daarmee kom je er niet. Ik zie start-ups floppen omdat de
energie niet doelgericht is.” “Die hadden een oudere erbij nodig
gehad”, zegt Rick. “Precies”, roept Aart: “Een ervaren m/v die de
energie in goede banen leidt.” “Veiligheid, vertrouwen en proberen”,
noemt Erica dat. “Op school leer je te weinig over de cultuur van
de toekomst. Vrijheid om te proberen, dat zal het zijn.” “Veel leiders
weten dat te vertellen”, brengt Aart ietwat teleurgesteld in, “maar
als jongeren dat dan doen, hebben ze het ineens niet begrepen!”
Dan veert hij op en stelt: “Die leiders zijn van de verbindende
generatie X (1955-1970). Die hebben twintigers thuis en daar gaat
het top. Jongen, praat eens met ome Kees, zeggen ze om hun
kinderen verder te helpen. Die houding moeten ze meenemen naar
het werk. De organisatie van de toekomst zal een soort tweede
thuis worden.”

Of flexibiliteit?
“We moeten uitkijken voor een valse tegenstelling tussen energie
en grenzen”, interrumpeert Jorrit. Je kunt met hoger opgeleiden
heel goed de gezamenlijke energie gebruiken om de strategie uit te
zetten. Maar de richting waarin de energie gaat moet één iemand
bepalen. Die stelt de grens.” Aart: “Oude grenzen loslaten betekent
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inderdaad niet hetzelfde als grenzeloos worden.” “Wij hebben bij Cosun
veel lager opgeleid productiepersoneel”, zegt Arwin. “Lager opgeleide
mensen hebben meer behoefte aan borging”, aldus Jorrit. Aart: “Met
zorg en oog voor waar ze goed in zijn.” “Elk jaar gaan de veranderingen weer sneller”, zegt Erica. “Train mensen in het omgaan met
veranderingen, in schakelen.” “Wat betekent dat voor Cosun?” vraagt
Arwin. “Wij stampen suiker, om het plat te zeggen.” Erica: “Als dat blijft

Arwin
Bos

werken prima. Je moet niet veranderen om te veranderen. Maar de

is akkerbouwer in de Haarlem-

versnelling blijft doorgaan. Je moet je systemen flexibel inrichten. Dat

mermeer en lid van de Raad van

geldt ook voor de coöperatie: per onderdeel teams bij elkaar brengen.
Per onderdeel de juiste spirit.” Jorrit: “Bij Motivaction spreken we van

Beheer van Royal Cosun. Samen
met zijn vrouw en ouders innoveert hij door met zijn producten

floyaliteit: wisselingen van beleefde relevantie en de uitdaging voor het

in te spelen op de behoeften van

management om pieken te creëren in het engagement van mensen.”

consumenten en horeca in de regio.

Rick: “Ik zie dat het in mijn eigen bedrijf soms sneller gaat dan in de

Arwin is bestuurlijk actief binnen

grotere verbanden van de coöperatie, in mijn geval Horticoop en Flora-

LTO en werkte voorheen als advo-

Holland. Bij FloraHolland zijn we bezig met het herontwerpen van de

caat bij Stibbe in Amsterdam.

coöperatie. Een bijzonder inspirerend proces. Ook in de rvc van Horticoop hebben we nu veel aandacht voor zachtere factoren, zoals ieders
natuurlijke drijfveren.” Arwin: “In de agrarische sector wordt soms
wat conservatiever gedacht. Sommige ouderen willen liever niet meer
investeren. Maar ik zie ook ouderen die kunnen en willen veranderen.
Die snappen dat als ze vitaal willen blijven, ze open moeten staan
voor de vernieuwingen.” Erica: “Het verschil zit niet in jong en oud.
Voor alle generaties geldt dat je moet open staan, meebewegen, elkaar
moet opzoeken. In je eentje red je het absoluut niet meer.” “De juiste
houding is: Ik zit met dit probleem. En volgens mij heb jij daar verstand
van”, verduidelijkt Aart.

Of bewustzijn?
Arwin en Rick vertellen hoe ze hun bedrijven runnen en welke rollen
ze spelen in de voor hen relevante coöperaties. “Het komt erop neer

(Generatiewerk) deed 20 jaar
studie naar invloeden van
generaties op evoluties van

dat je je eigen gedrag onder de loep neemt”, zegt Arwin. “Je bewust-

organisatieculturen. Hij promo-

zijn moet getraind worden. Wat doe ik nou? Hoe reageer ik nu?” “In

veerde erop in 2007, schreef

communicatie krijg ik veel feedback”, legt Rick uit. “Als je je bewuster

er artikelen en boeken over en

bent van wie je bent, ben je vrijer om je fantasie te gebruiken”, beaamt

is veelgevraagd spreker. Zijn

Erica.
Allen zijn het erover eens dat je meer aandacht aan het individu moet
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Aart
Bontekoning

laatste boek ‘Nieuwe generaties
in vergrijzende organisaties’ beschrijft hoe generaties zichzelf

geven. Zelfs als dat betekent: met rust laten. “In de aardappeltijd heb

vitaal en organisaties bij de tijd

ik Poolse medewerkers die in de pauze helemaal geen gesprek met

kunnen houden.
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mij willen”, grapt Arwin, “die willen in hun auto zitten en naar
hardrock luisteren.” “Bewust omgaan met wat het individu nodig
heeft”, zegt Aart. “Maar ieders aandacht is beperkt?”, vraag ik.
“Dan laat je het in je team gebeuren”, zegt Rick. “Je moet durven
loslaten. Vertrouwen op de sociale controle.” “In de wendbare

Rick
Tesselaar

coöperatie ligt een grote taak voor HR-denken”, stelt Erica. “Zowel

heeft een Alstroemeriakwekerij

praten. Nu werkt hij bij een ander bedrijf. De overgang ging vloeiend.

in Luttelgeest en is o.a. com-

Iedereen blij. Coöperatieve leiders moeten weten dat we in een blij-

missaris van Horticoop, lid
van de adviesraad van Royal

op de werkvloer als onder leden.” Rick: “Ik zie dat je op deze plek
ongelukkig bent, zei ik laatst tegen een collega. Laten we daarover

vende verandering zitten, zij moeten hun organisaties stimuleren de

FloraHolland, participant in de

balans in waarden te zoeken. Iedere medewerker en ieder lid moet

regiegroep CAO Glastuinbouw

zich daarvan bewust worden.” Arwin: “Ik ben het met je eens maar

van LTO Glaskracht en voorzitter

het is verleidelijk om te zeggen dat alles anders wordt. Er zijn in

van de Alstroemeria Promotie

ieder bedrijf ook zaken die gewoon goed zijn nu. En niet alles hoeft

Commissie.

leuk te zijn. Coöperatie is opgespaard kapitaal. Daar moeten we
verantwoordelijk mee omgaan.” “Laten we leren van het verleden,
ontwikkelen naar de toekomst en leven in het nu”, sluit Erica af.

Jorrit
Hoekstra

Erica
Bol

Figi

is zelfstandig adviseur en

(Stichting Teach the Future) wil

(Hotel en Theater) is van oudsher

verbonden aan onderzoeks- en

‘toekomst denken’ op scholen

de plek waar Zeister jongeren en

adviesbureau Motivaction. Hij

omdat jong leren ‘voordenken’

Utrechter studenten samenkwa-

ontwikkelt nieuwe inzichten voor

het makkelijker maakt eigen

men om over het leven en de

organisaties die op maatschap-

verantwoordelijkheid te nemen

toekomst te praten. En taartjes

pelijke trends willen inspelen.

en een positieve invloed op je

van Tante Trees te eten. Zij was

Hij publiceerde o.a. een column in

omgeving uit te oefenen. Zo

de tante van de huidige directie.

‘Publiek geheim: De coöperatie in

draagt ze bij aan een duurzame

De familie Ruijs exploiteert het

beweging’.

toekomst en helpt ze bedrijven

hotel sinds 1913.

en onderwijs in bewustwording
daarvan.
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is akkerbouwer, voorzitter van
de Raad van Beheer van Royal
Cosun en sinds 3 juni 2016
voorzitter van NCR

foto:

Patrick van der Sande

Coöpereren
is een
werkwoord

To the point

COLUMN

Dirk de Lugt

Drie bestuurders
en toezichthouders
van coöperaties
krijgen drie vragen
voorgelegd.
Wat zijn – to the point –
de antwoorden van Jan van der Harg
(Horticoop), Rob Willemsen
(Primera) en Marcel Roordink
(ABZ Diervoeding)?

door:

De coöperatie is misschien wel de mooiste, maar ook de moei-

foto’s:

Carmen Heukers
Patrick van der Sande

lijkste rechtsvorm. Samenwerken en krachten bundelen geeft
energie en voordelen. Maar het kan ook lastig zijn om de balans
te vinden tussen verschillende belangen, tussen lange en korte

HORTICOOP:
Jaar oprichting:

1904

termijn etc.

Aantal leden:

956

In veel organisaties kan een kleine groep beslissen, terwijl de

Aantal medewerkers: 386 fte

coöperatie de hele achterban steeds meeneemt.

Omzet:

€ 168 miljoen

Bestuursmodel:	Zandloper
Ledenraad: 	Ja, 12 leden

Leden, markt en maatschappij veranderen. Daarin is het voortdurend
zoeken naar de juiste manier van organiseren, communiceren, verbinden
en ondernemen. Een praktijk die jarenlang goed gewerkt heeft, is geen
garantie voor succes in de toekomst.

Primera:

Het is constant bijsturen. Uiteraard samen met de leden. Dat klinkt mis-

Jaar oprichting:

1991

Aantal leden:

486

schien stroperig, maar het maakt de coöperatie juist dynamisch. Steeds
kleine trekjes aan het stuur in plaats van een grote ruk of een noodstop.
Darwin zei het al: “niet de sterkste zal overleven, maar degene die zich
het beste aanpast”.

Aantal medewerkers: 48 fte
Omzet:

€ 640 miljoen

Bestuursmodel:	Traditioneel
Ledenraad:	Nee

Binnen Royal Cosun kennen we ook een praktijk met een lange historie.
Dat is geen reden om achterover te leunen. We hebben te maken met
andere marktomstandigheden en ook een nieuwe generatie leden met
weer nieuwe inzichten. Dat betekent dat we intern steeds in gesprek
blijven over hoe we de belangen van de leden het beste kunnen dienen.
We worden hierin ondersteund door NCR. Sinds deze zomer ben ik

ABZ Diervoeding:
Jaar oprichting:

1919

Aantal leden:

1.397

Aantal medewerkers: 151 fte
Omzet:

€ 193 miljoen

voorzitter van NCR en zie ik ook hoe NCR ervaringen en best practices

Bestuursmodel:

RvC+/Directie

van andere coöperaties meeneemt. Ook daar zie je: de coöperatie maak

Ledenraad: 	Ja, vanaf najaar

je samen!
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Ik krijg energie
van verandermanagement
Met wie zou u binnen uw coöperatie wel eens
een dag van functie willen ruilen en waarom?
Ik heb weinig met functienamen, maar ik krijg energie
van verandermanagement. Het is binnen Horticoop geen
functie, maar het vindt wel overal binnen de organisatie
plaats. Operationeel, organisatorisch, in de RvC, maar ook
in de coöperatie naar onze leden toe. Ik vind het leuk om
in een veranderende omgeving mijn bijdragen te leveren.
Veranderingen binnen de coöperatie werken alleen als je
samenwerkt (coöpereert) en wederzijds vertrouwen hebt.
Ik vind het dé uitdaging om die samenwerking met onze
leden te optimaliseren.

Wat zou uw coöperatie van andere
coöperaties kunnen leren?
Van andere coöperaties zouden wij meer over ledenbinding
kunnen leren. Hoe kunnen wij een win-winsituatie creëren
voor de leden en voor de coöperatie? In dat opzicht vind
ik FrieslandCampina een goed voorbeeld. De coöperatie
heeft met de leden een sterke en diverse marktpositie
verworven. Hierdoor hebben de leden een stabiele en
sterke positie voor de afzet.
Dit is echter geen goede vergelijking met Horticoop,
omdat wij een toeleverende en dienstverlenende coöpe-

Jan van der Harg - Horticoop

ratie zijn en FrieslandCampina een afzetcoöperatie is.

Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop

Daardoor heeft FrieslandCampina een sterkere binding

is door diverse fusies een sterke moederorganisatie

met haar leden dan Horticoop. Maar elke coöperatie heeft

geworden die enig aandeelhouder is in 5 BV’s die allen

dezelfde vraag: hoe kunnen we de meerwaarde van onze

de tuinder van dienst zijn met innovatieve producten en

coöperatie voor de leden vergroten?

resultaatgerichte diensten. Horticoop biedt professionele
kwekers in Nederland een pakket aan tuinbouwproducten

Leeft uw coöperatie de NCR Code voor

en -diensten. Van potgrond en tuinbouwbenodigdheden

coöperatieve ondernemingen na?

tot techniek. Jan van der Harg is lid van de Raad van

Afgelopen najaar hebben we nadrukkelijk tijd besteed

Commissarissen van Horticoop en geeft antwoord op

aan de governance en zijn de reglementen aan de hand

de vragen.

van de NCR Code herschreven. Door de governance te
bespreken creëer je een stuk bewustzijn. Met begeleiding
van NCR hebben we dit jaar extra tijd besteed aan de rolverdeling en zelfreflectie van bestuurders. Dit is een goede
en leerzame manier om het functioneren van de RvC te
optimaliseren.
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De complexiteit
van Primera is
enorm toegenomen
Met wie zou u binnen uw coöperatie wel eens
een dag van functie willen ruilen en waarom?
Ik zou willen ruilen met de e-commerce manager. Deze jongeman is 27 jaar en krijgt binnen Primera de ruimte om een
nieuw en dynamisch speelveld te ontdekken met als duidelijk
uitgangspunt; meerwaarde creëren voor de aangesloten
Primera-leden. Primera slaagt erin om “big data” “klein en
concreet” te maken. De directie heeft het ook als centraal
speerpunt benoemd in onze strategie tot 2020. Het is een
fascinerend en nieuw vakgebied waarvan ik voor mijn eigen
winkel zie hoe krachtig het kan zijn met de pilots die onze
organisatie heeft opgezet in het afgelopen jaar. Zo bieden
we spaarders de mogelijkheid om gebruik te maken van exclusieve online aanbiedingen. Op het moment dat hier omzet
uit voortvloeit, ontvangt de ondernemer waarbij de spaarder
de punten opbouwt een fee. Daarnaast doen we aanbiedingen op basis van kassabondata. Dit betekent dat er voor een
klant die een PostNL pakket brengt, automatisch een Kassa
Kortingsbon voor een complementair product als verzenddozen wordt gegenereerd.

Rob Willemsen – Voorzitter Primera

Wat zou uw coöperatie van andere

Coöperatie Primera b.a. is in 1991 opgericht en is een

coöperaties kunnen leren?

landelijke winkelketen van, voor en door zelfstandige

Het opleidingsbeleid van bestuurders en potentiële bestuur-

ondernemers. Het is nu de grootste organisatie in de

ders. De complexiteit van Primera is enorm toegenomen.

tabak- en gemaksbranche met meer dan 480 winkels.
Deze winkels kunnen gebruikmaken van een uiterst
professioneel dienstenpakket vanuit het hoofdkantoor
bestaande uit marketing, assortimentsbeheer, winkelautomatisering, winkelinrichting, financiering en
(bedrijfseconomisch en juridisch) bedrijfsadvies. Rob

Onderwerpen als strategiebepaling, data, e-commerce en
wetgeving rondom tabaksbeleid vergen een veel bredere
kijk dan een aantal jaren geleden. Collega-bestuurders van
coöperaties kunnen ons daarbij inspireren en hulpmiddelen
aanreiken zodat we ons verder kunnen ontwikkelen. We
maken ook gebruik van het cursusaanbod van NCR; alle
vijf de bestuurders volgen de NCR Basiscursus Coöperatie.

Willemsen is voorzitter van Primera en beantwoordt de
vragen.

Leeft uw coöperatie de NCR Code voor
coöperatieve ondernemingen na?
Wij zijn sinds kort lid van NCR en een eerste quickscan leert
ons dat wij de NCR Code naleven voor de voor ons van toepassing zijnde zaken. Een aantal aandachtspunten willen wij in
samenwerking met NCR oppakken; zoals een striktere scheiding in rolverdeling tussen bestuur en RvC waarop ook de diverse interne reglementen (directie, audit en remuneratie) aangepast zijn of worden. Op het gebied van transparantie, communicatie en betrokkenheid met de leden is dit prima in orde.
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Onze leden
kunnen elke dag
in- en uitstappen
Met wie zou u binnen uw coöperatie wel eens
een dag van functie willen ruilen en waarom?
Ik krijg veel energie van de collega’s die binnen ons bedrijf
met al hun passie en vakmanschap proberen het beste voor
onze leden te betekenen. Het gezamenlijke resultaat staat
binnen ons bedrijf voorop. Hierdoor is er veel wederzijds
respect voor elkaar en maakt de functie of rol die iemand
op dat moment vervult minder uit. Vanuit die gezamenlijke
passie maakt het mij niet uit met wie ik een dag zou ruilen.
Mooie voorbeelden zijn een procesoperator die een mooi
eindproduct maakt, ondanks de natuurlijke variatie in grondstoffen; een technisch commercieel adviseur die samen met
een veehouder zijn bedrijfsvoering op een hoger plan krijgt;
een inkoper die probeert de trends op wereldwijde grondstofmarkten te doorgronden om de beste koop te doen.

Wat zou uw coöperatie van andere
coöperaties kunnen leren?
De leden zijn op geen enkele manier gebonden aan onze coöperatie. Dit maakt dat de leden zich tegenover de coöperatie
onafhankelijk opstellen en hun coöperatie scherp houden.
Wij hebben daarentegen een trouw ledenbestand. Wij zijn op
dit moment een ledenraad aan het inrichten. Hoe laten wij de
ledenraad optimaal functioneren en blijven wij tegelijkertijd
alle leden voldoende betrekken bij de coöperatie?
Graag zou ik van andere coöperaties meer leren over ledenbetrokkenheid. Wat is de psychologie achter ledenbetrokkenheid? Hoe speel je goed in op jongeren?

Marcel Roordink – directeur
ABZ Diervoeding
Met een productie van ruim 575.000 ton diervoeders
verdeeld over drie sectoren is ABZ Diervoeding een

Leeft uw coöperatie de NCR Code voor

landelijke speler in de pluimvee-, rundvee- en varkens-

coöperatieve ondernemingen na?

houderijsector. Daarnaast levert de coöperatie ook

Wij hebben in 2012 de stap gezet van het traditionele

grondstoffen. Het doel is om samen met de klant het

bestuursmodel naar het Raad van Commissarissen-plusmodel. Destijds hebben we de NCR Code gebruikt als
handvat voor de bestuurlijke vernieuwing. Wij hebben de
code toegepast voor zover de bepalingen daarin relevant

beste rendement voor het bedrijf van de klant te
realiseren, nu én in de toekomst. Directeur Marcel
Roordink van ABZ Diervoeding aan het woord.

voor onze coöperatie worden beschouwd. De NCR Code
vraagt om veel verantwoording van de governance in het
jaarverslag. Wij juichen deze transparantie toe en vinden
dit passend bij onze coöperatieve ondernemingsvorm. Een
praktische kanttekening is dat jaarverslagen hierdoor
steeds dikker worden en mede daardoor steeds slechter
worden gelezen door onze leden.
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ACHTERGROND

Veerkrachtig
bestuur in
complexere
business
Coöperatieve governance
anders dan corporate
governance
De Canadese coöperatie-onderzoekers
Sonja Novkovic en Karen Miner beschrijven
drie principes voor coöperatieve governance:
1. De mens centraal;
2. Gedeeld eigenaarschap en dito 		
controle en
3. Democratie (zelfbestuur).

door:
foto’s:

Wilbert van den Bosch
Sue Siri & ICA

Met deze principes onderscheiden

complexiteit te managen. Daarenboven

Die theorie stelt dat management en eige-

coöperaties zich van corporates die een

worden menselijke ‘checks and balances’

naars tegengestelde rollen hebben. En

hiërachisch directie- en controlesysteem

gewoon onderdrukt. Recente busness-

ook de governance-aanbevelingen gaan

kennen. Niettemin lijkt het dat naarmate

schandalen tonen hiervan vaak voorbeelden.

dus uit van tegenstrijdige belangen.

coöperaties groter worden, zij steeds meer
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Eigenaars (aandeelhouders) kunnen er

gaan ontlenen aan ‘corporate governance’.

Agency theorie

niet op vertrouwen dat het bestuur en

Dat is niet verstandig zegt ook Shann Turn-

Novkovic: “Centraal in veel corporate

het management de eigenaars-belangen

bull (die de Enron-affaires onderzocht)

governancepraktijken staat de agency

dienen. Daarom moeten bestuurders en

want hiërarchische, gecentraliseerde sys-

theory die veronderstelt dat mensen

management met opties en bonussen

temen hebben de neiging te corrumperen.

rationeel economische wezens zijn,

worden verleid en moet het bestuur

Bovendien is het voor een gecentraliseerde

gericht op eigenbelang, en dat ze hoofd-

nauwgezet worden gemonitord door toe-

macht veel moeilijker om de toenemende

zakelijk reageren op financiële prikkels.

zichthouders.”
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Rentmeesterschap
De humanistische of rentmeesterschapsbenadering van governance daarentegen gaat
ervan uit dat mensen intrinsiek gemotiveerd
zijn om de juiste dingen te doen. Beloningen
en straffen werken dan contraproductief.
Het bestuur en het management kan juist
wel worden vertrouwd omdat hun doelen in

“Drie principes van coöperatieve
governance zijn de mens
centraal; gedeeld eigenaarschap
en dito controle en democratie
(zelfbestuur)”

lijn worden gesteld met die van de organisatie en de eigenaars. Deze visie vraagt om
een governancestructuur die bevoegdheden
van bestuur en management faciliteert,
advies van commissarissen zeker zo be-

Miner en Novkovic onderscheidt van de

langrijk maakt als toezicht en goede vaste

corporate governance. Democratische

remuneraties die de intrinsieke motivatie

controle is nog maar een aspect van

belonen.

autonoom zelfbestuur; het derde onder-

De
Blueprint

scheidende principe van de Canadese

Total value creation

wetenschappers.

Vanuit deze visie ben je op zoek naar

Maar hoe betrek je leden op een zinvolle

governancemodellen die ruimte geven aan

wijze bij besluitvormingsprocessen in

rentmeesterschap en multi-stakeholder

concerns die vele malen groter zijn dan

betrokkenheid. Het governancemodel

de bedrijven van die leden zelf? Moderne

steunt dan niet op neoklassieke economi-

coöperaties worstelen soms met de

sche opvattingen maar is ontworpen om

vertaling van hun oorspronkelijke identi-

complexiteit te incorporeren en onzekerheid

teit naar de huidige werkelijkheid waarin

en psychologische processen te accepteren.

ze fors zijn gegroeid. (Zie ook het artikel

Leden moeten nauw betrokken zijn bij het

‘When big coops fail’ in Coöperatie 626).

ontwerp en de vaststelling van de regels.
Dit perspectief op governance vraagt om

Vormen democratie

betrokkenheid bij total value creation en niet

“De oplossing is gelegen in network

slechts om shareholder value creation.

governance”, beveelt Sonja Novkovic
aan. Alvorens ze daar verder op in gaat,

Vertaling identiteit

benoemt ze dat er veel vormen van demo-

De ICA Blueprint stelt dat leden in de

cratie zijn. Van de directe en de repre-

coöperatie rollen moeten spelen die verder

sentatieve tot en met de sociocratische of

gaan dan de bekende economische relaties:

dynamische governance. Alleen al met dit

klant, medewerker, producent. Middels

gegeven kunnen coöperaties experimen-

participatie in de governance beïnvloeden

teren en de kwaliteit van het besluitvor-

ze het democratische business-systeem.

mingsproces verbeteren.

Leden hebben daartoe diverse rechten,
zoals het recht van vertegenwoordiging,

Besluitvormingsknooppunten

informatierecht en stemrecht. Het gedeelde

Network governance gaat uit van poly-

eigenaarschap en de democratische con-

centrisme. ‘Meerstemmigheid’ noemde

trole vormen het tweede principe waarmee

ICA-voorzitter Monique Leroux dat in een

de coöperatieve governance zich volgens

interview met Coöperatie (626). In een

In oktober 2016 vindt in Quebec
‘the 3rd International Summit of
Cooperatives’ plaats. Sinds het
VN-jaar van de coöperatie (2012)
zijn de Canadezen gastheer van
de tweejaarlijkse internationale
top.
In 2014, bij de tweede versie,
waren er 3.000 deelnemers uit
93 landen! Deze topconferenties
en ook de ICA-conferenties
bouwen voort op de ‘Blueprint for
a co-operative decade‘, die de
ICA (Internationale Coöperatieve
Alliantie) in 2012 uitgaf.
Er zijn vijf speerpunten maar de
‘Blueprint’ start met een oproep
om ledenbetrokkenheid naar een
nieuw niveau te brengen en de
deelname van leden in de governance te vergroten.
Een humanistische of rentmeesterschapsbenadering van governance
zou het vertrekpunt moeten zijn,
aldus Novkovic en Miner.

27

Coöperatie
samen gaan we verder

in het beeldvormingsproces voorafgaand
aan besluitvorming. De betrokkenheid
van leden in deze processen vergroot
het gevoel van eigenaarschap, het begrip
voor de complexiteit van de business en
de congruentie van belangen van eigenaars en managers.
In een netwerk dat is gebaseerd op rentmeesterschap en solidariteit vindt dan
ook een vrijwel continu proces van ledenconsultatie plaats. Zo ziet veerkrachtig
besturen er in de praktijk uit.

Karen Miner

Sonja Novkovic

network governance wordt gebruik gemaakt

(lokale bedrijven, kringen, etc.) die zelf-

van de kennis en ervaring van medewer-

standig opereren en tegelijkertijd onder-

kers, klanten en leveranciers. En leden

deel uitmaken van het grotere netwerk.

kunnen op diverse niveaus participeren in

Die kleine eenheden zijn het best in staat

het besluitvormingsproces.

om zich aan te passen aan veranderende

“Juist omdat iedere business, en zeker die

marktomstandigheden. Bovendien vereen-

van grotere concerns, tegenwoordig com-

voudigen ze desgewenst een vorm van

plex is, is de benodigde kennis en expertise

directe democratie in het grotere bedrijf.

van probleem tot probleem anders. Ze
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zijn per issue verschillend en de behoefte

Subsidiariteit

aan kennis en ervaring verandert ook nog

Het subsidiariteitsprincipe bepaalt dat

door de factor tijd. Het is in een moder-

beslissingen worden genomen op het

ne business onmogelijk voor een kleine

niveau dat zo dicht mogelijk bij die basic

groep bestuurders om voldoende scope te

units ligt. De volgende niveaus (tiers) in het

ontwikkelen”, aldus Novkovic en Miner. Zij

netwerk leveren aanvullende diensten aan

pleiten voor decentrale besluitvormings-

de basic units maar nemen niet hun verant-

knooppunten die zich beter aanpassen aan

woordelijkheid en besluitvorming over.

de snel veranderende omstandigheden.

Ook toezicht en controle kan polycentrisch

Complexiteit vereist toegang tot meervou-

plaatsvinden maar dan wel weer ingenes-

dige informatiebronnen!

teld in het grote geheel.

Natuurlijke eenheden

Stakeholders

De network governance in een coöperatie

En tenslotte participeren bij voorkeur

bestaat volgens Novkovic uit basic units:

meerdere stakeholders op de één of an-

kleine relatief onafhankelijke eenheden

dere wijze in de informatievoorziening en

Coöperatieve
governance
Het woord ‘governance’ gaat
terug op het Latijnse werkwoord
‘goubernare’ dat weer is afgeleid
van het Griekse ‘kybernan’ dat
‘leiden, sturen, aanvoeren, regels
bepalen, macht hebben’ betekent.
Governance is verbonden met
visie, besluitvormingsprocessen,
macht en verantwoording.
Het doel van governance is het
effectief realiseren van de doelen
van de organisatie.
Network governance is volgens
Novkovic en Miner toepasbaar in
alle typen coöperaties.
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grenzeloos

Is coöperatief
ondernemen
duurzaaM ondernemen?
door:

foto’s:

Carola Kempink
Shutterstock

Deze vraag staat centraal in een

zich af of de coöperatieve identiteit

van economische waarde door het

onderzoek dat in opdracht van de

daadwerkelijk meer garanties tot

produceren van goederen en het

Vlaamse minister van Sociale

duurzaamheid in zich draagt.

Economie is uitgevoerd door de

aanbieden van diensten.

MVO

ICA-principes

adviesbureaus Sustenuto en

Maatschappelijk Verantwoord Onder-

In het onderzoek worden de ICA-

Coopburo. De uitkomsten van het

nemen (MVO) gaat over hoe orga-

principes geordend naargelang de

onderzoek zijn gebundeld in een

nisaties invulling geven aan hun

impact die ze hebben op het People-,

activiteiten en een bijdrage leveren

Planet- en/of Profit-aspect van MVO.

visienota.
De visienota vangt aan met een ver-

aan duurzame ontwikkeling. De basis
voor MVO is een juiste balans tussen

PEOPLE

wijzing naar de ‘Blueprint for a

People, Planet en Profit, ofwel tussen

Democratische controle

Cooperative Decade’, een document

de sociale, de milieu en de econo-

Direct gevolg van het feit dat de

van de ICA, waarin coöperaties voor

mische aspecten. People staat voor

gebruiker, het lid, eigenaar is van

de zorg voor de werknemers binnen

de onderneming, is dat deze de

de organisatie, maar ook breder: de

coöperatie democratisch meebestuurt

de strategische uitdaging worden
gesteld zich te positioneren als

gehele samenleving. Planet staat voor

en/of controleert (2e ICA-principe).

duurzaamheidskampioenen.

zorg voor de natuurlijke leefomge-

Uitgangspunt daarbij is ‘one man, one

De Vlaamse onderzoekers vragen

ving. Profit gaat over het scheppen

vote’.
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Onafhankelijke onderneming

zijn (3e ICA-principe). Het gaat erom

de coöperatie (4e ICA-principe).

Coöperaties steunen zoveel mogelijk

onderling tot een akkoord te komen

Coöperaties bewezen bij verschil-

op het door de leden ingebrachte

over wat men belangrijk vindt voor

lende crises dat ze veerkrachtiger

kapitaal (3e ICA-principe) om zo

de coöperatie en haar leden; niet om

zijn dan andere typen ondernemin-

onafhankelijk mogelijk te blijven van

investeerders te overtuigen (2e en 4e

gen en zo bijdragen aan een stabiele

externe inmenging (4e ICA-principe).

ICA-principe).

economie (7e ICA-principe).
Langetermijnperspectief

Opleiding & samenwerking

Om ervoor te zorgen dat de gebruikers

PROFIT

Doordat het ondernemerschap

de coöperatie goed kunnen besturen

Samen ondernemen

gedeeld wordt onder meerdere gelijk-

en/of controleren, is het belangrijk

Een coöperatie drijft een onderne-

gestemden wordt de onderneming

om te investeren in onderwijs, vor-

ming en om die onderneming moge-

door meerdere schouders gedragen.

ming en informatieverstrekking (5e

lijk te maken stellen de leden kapitaal Dat maakt de onderneming minder

ICA-principe).
Zeven ICA-principes
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie door de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Aandacht voor de gemeenschap

Binnen de coöperatie ondervindt
men aan den lijve dat je meer kunt
bereiken als groep dan individueel.
Door het gezamenlijke DNA vinden
coöperaties eerder aanknopingspunten voor onderlinge samenwerking
(6e ICA-principe).
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PLANET

ter beschikking (3e ICA-principe). De

kwetsbaar, wat de continuïteit op

Lokale verankering

onderneming genereert opbrengsten

lange termijn garandeert.

Coöperaties zijn lokaal verankerd,

voor een grote(re) groep mensen (7e

Zelfvoorzienend verdienmodel

doordat ze worden opgericht door

ICA-principe); het is immers samen

Door het verdienmodel van coöpe-

en voor mensen die op een bepaald

ondernemen.

raties zijn ze zelfvoorzienend en

moment in een bepaalde context een

Doelmaximalisatie

is er een zekere garantie voor hun

gezamenlijke nood willen lenigen.

Het zo optimaal mogelijk realiseren

voortbestaan (4e ICA-principe).

Daardoor is de omgeving waarin de

van het gemeenschappelijke doel

coöperatie opereert vaak tevens de

waarvoor de coöperatie is opgericht

Er is een verband tussen duurzaam

leefomgeving van de leden, wat het

staat centraal. Daarom wordt op het

ondernemen en coöperatieve princi-

meer waarschijnlijk maakt dat de le-

door leden ter beschikking gestelde

pes, zowel op het gebied van sociale,

den bij hun bedrijfsvoering meer reke-

kapitaal een beperkte of zelfs geen

ecologische als economische duur-

ning houden met hun omgeving; zowel

vergoeding gegeven. Zou kapitaalin-

zaamheid. De praktijk laat nogal wat

met mens als natuur (7e ICA-principe).

breng beter worden vergoed, dan

verschillen zien, mede afhankelijk

Duurzaamheid

kunnen deze middelen immers niet

van de sector, het land of het type

Aandeelhouders investeren kapitaal

worden ingezet voor de realisatie van

leden. Bij de visienota is dan ook

vaak vanuit financieel oogpunt. Keuzes

het doel van de coöperatie.

een MVO-scan en een handleiding

in de bedrijfsvoering worden dan ook

Stabiele economie

gepubliceerd zodat coöperaties zelf

vaak beargumenteerd op basis van

Coöperaties hanteren vaak interne

aan de slag kunnen en over hun

de financiële aandeelhouderswaarde

financiële regels, waarbij meer

duurzaamheidsinspanningen kunnen

van de onderneming. In coöperaties

aandacht is voor het opbouwen van

communiceren. Meer informatie:

kunnen leden vrijer keuzes maken,

reserves met het oog op het bereiken

www.socialeeconomie.be/duur-

omdat ze zowel eigenaar als gebruiker

van het doel en de continuïteit van

zaamheid-in-cooperaties
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Power by Peers

“Mensen met een arbeidsbeper-

UITGELICHT

Nieuwe leden
NCR
king ondersteunen tot ondernemer.” Dat is in het kort de missie
van Power by Peers dat een
nieuwe oplossing voor het Participatiesamenlevingsvraagstuk
biedt. Niet langer wordt het voor
de mensen met een handicap,
beperking bedacht. Nee, ze verzinnen zelf de oplossing en doen
dit vanuit hun eigen ondernemerschap. Zo ontstaat er voor de Peer
ondernemers de mogelijkheid te
ondernemen, werken en te verdienen naar vermogen. Met eigen
wijsheid samen ondernemen!

Licent

Coöperatie Licent Oost U.A is een
samenwerkingsverband van onafhankelijke assurantiekantoren uit
Noord- en Oost-Nederland. Innovatie, inkoopkracht en samenwerking
zijn de leidende motieven. Licent
ontwikkelt verzekeringen die
optimaal voldoen aan de wensen
van de verzekerden, zorgt voor de
juiste automatiseringsoplossingen
en ondersteunt haar leden met
kennis, kunde en opleidingen. De
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het assurantiekantoor
blijft hierbij optimaal gewaarborgd.
NoorderlandMelk is een kleine,

NoorderlandMelk

slagvaardige en trotse coöperatie
die in de keten van omgeving,
leden en klanten streeft naar
langdurige samenwerking. De basis



van hoge kwaliteitsmelk in combinatie met onze daadkrachtige
organisatie, creëert mogelijkheden
voor vernieuwende concepten en
differentiatie. NoorderlandMelk is
samenwerkingspartner van Royal
A-ware.
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NCR Coöperatie Academie

Coöperatief leren
doe je samen

NCR Coöperatie Academie opleidingen

Ervaringen van deelnemers:

Lobbyen en netwerken

“Meer inzicht over wat er van mij
verwacht wordt te weten.”

Effectief creëren van draagvlak bij leden
Financiële sturing voor niet-financiële bestuurders
Governance & Bestuurlijk functioneren
Leergang Voorzitters van coöperaties
Zicht op internationaal ondernemen

“Draagt bij om beter te functioneren.
Meer zelfkennis.”
“Kritisch kijken naar je eigen rol en
positie.”
“Dikke plus, meer zelfvertrouwen
gekregen in mijn functie.”

Fiscale aspecten van de coöperatie
Bestuursstijlen en persoonlijk leiderschap
Strategische keuzes van coöperaties
Functioneren in de ledenraad
Vergaderen binnen een coöperatieve context
De kunst van het vragen stellen

Vrijblijvend de programmagids aanvragen?
Mail naar academie@cooperatie.nl of bel 0570 760000

www.cooperatieacademie.nl
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“Opleiding is vooral ook kennis
en ervaring delen en zo te
vermenigvuldigen. Daarmee
ontwikkel je jezelf, elkaar en je
organisatie.”
Angelique Huijben-Pijnenburg,
lid RvC FrieslandCampina N.V.

