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COLOFON

Het aantal coöperaties neemt nog steeds toe. Meer 

dan 8.000 zijn er inmiddels ingeschreven in het 

Handelsregister alhoewel deze niet allemaal als 

‘actieve’ coöperaties kunnen worden beschouwd. 

Vooral in sectoren als energie en zorg ziet men de 

voordelen van coöperatieve samenwerking, het aan-

tal zzp’ers dat coöperaties opricht neemt nog steeds 

toe en ook in het semipublieke domein zijn meer 

voorbeelden te vinden. Bijzonder zijn de coöperaties 

met verschillende groepen leden, de multistakehol-

der coöperaties. Ondertussen professionaliseren 

de gevestigde coöperaties verder. de diversiteit in

coöperaties neemt toe en dat geldt ook voor de 

diversiteit in de achterban en in de relatie tussen lid 

en coöperatie. in de nieuwe rubriek Frontrunners in 

deze coöperatie worden de coöperaties van zzp’ers 

onder de loep genomen waarbij – in tegenstelling 

tot de werknemerscoöperatie – het ondernemer-

schap vooral bij de leden ligt. 

de toenemende diversiteit en verschillende moti-

vaties in de ledenachterban vragen wel aandacht 

van de coöperatie. Hoe betrokkener de leden zijn, 

hoe vitaler de coöperatie. Maar dat gaat niet altijd 

vanzelf. Het artikel in de rubriek achtergrond gaat 

in op het belang van ledenbinding. een vitale coöpe-

ratie vraagt immers om onderhoud. 

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

LEDEn vERsCHILLEn, 
COöpERATIEs vERsCHILLEn?

EDITORIAL
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jAARBOEK 
CORpORATE 
GOvERnAnCE  (2015-2016)

het jaarboek corporate governance verschijnt elk 

jaar en is bedoeld om diegenen die in hun functie 

regelmatig worden geconfronteerd met corporate 

governance vraagstukken verder inzicht te geven in 

de laatste (internationale) ontwikkelingen. daarnaast 

is het nuttig voor toekomstige bestuurders en toe-

zichthouders bij de beeldvorming over de verschillende 

aandachtspunten op dit gebied. in deze editie worden 

wederom uiteenlopende aspecten van corporate 

governance nader besproken door toonaangevende 

schrijvers uit verschillende disciplines.

het jaarboek corporate governance bevat bedrijfs-

economisch, juridisch, bedrijfs-ethisch en organisato-

risch georiënteerde artikelen. verschillende auteurs, 

afkomstig uit zowel de wetenschap als uit de praktijk, 

beschrijven actuele, uiteenlopende onderwerpen 

waaronder: tien aandachtspunten voor iedere rvc, 

governance en macht, het belang van de interne 

evaluatie, internationale aspecten van corporate 

governance, de geschiktheidstoets bij fi nanciële 

instellingen, biases in toezicht, governance bij nuts-

bedrijven, mvO en governance, toezicht bij maat-

schappelijke organisaties, de rol van de werknemers 

bij de strategiebepaling, integrated governance en 

tot slot het jaarlijks terugkerende hoofdstuk over 

ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen.

er is een nieuw boek verschenen over agrarische coöpe-

raties in ontwikkelingslanden. cooperatives, economic 

democratization and rural development, onder redactie 

van jos bijman (wageningen university), roldan muradian 

(universidade federal fluminense, brazilië) en jur schuur-

man (voorheen agriterra), bundelt een aantal internationale 

casestudies.

het bundelen van krachten van boeren wordt gezien als dé 

manier om de voedselzekerheid te vergroten en armoede te 

verminderen. het boek schetst voor een breder publiek alle 

aspecten van een coöperatie, het belang van coöperaties 

voor boeren en de rol van coöperaties in de keten. aan de 

hand van casestudies uit afrika en azië belichten de auteurs 

onderwerpen als de rol van sociaal kapitaal, formele versus 

informele organisaties, en democratische participatie en 

lidmaatschapsrelaties. land- en tuinbouwcoöperaties in ont-

wikkelingslanden moeten een transitie doormaken om mee 

te kunnen in de wereldhandel. 
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COOpERATIvEs, 
ECOnOmIC DEmOCRA-
TIZATIOn AnD RuRAL 
DEvELOpmEnT

meer informatie: wolters Kluwer, isbn 9789013132922, € 49,50 

www.wolterskluwer.nl  

meer informatie: edward elgar, isbn 9781784719371, £ 85,00  

www.e-elgar.com 
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nCR LEDEnBOEK
Tijdens Coöperatiedag 2015 is de eerste uitgave van het 

NCR Ledenboek gepresenteerd. Het geeft een overzicht 

van NCR-leden en per lid een korte beschrijving met de 

contactgegevens van de coöperatie. In 2014 vertegen-

woordigden de NCR-coöperaties samen 20 miljoen leden,

meer dan € 80 miljard omzet en circa 130.000 FTE. 

De diversiteit in de bij NCR aangesloten coöperaties is 

groot, maar vooral de overeenkomsten tellen: coöpe-

ratieve vraagstukken rond governance, fi nanciering en 

ledenbinding verbinden hen. 

De pdf-versie van het NCR Ledenboek 2015 is beschik-

baar op www.cooperatie.nl. 

DOEKE FABER OvERLEDEn
Op 4 januari jl. is Doeke Faber overleden. Doeke Faber was 

van 1998 tot 2009 voorzitter van de Vereniging van Bloe-

menveilingen in Nederland (VBN) en vanuit die hoedanig-

heid van 5 oktober 2005 tot 26 november 2009 bestuurslid 

van NCR. Doeke Faber heeft vele functies vervuld binnen 

en buiten de (internationale) tuinbouw. Hij was onder meer 

verbonden aan NICE en was tot 2011 bestuurslid van Agri-

terra. Doeke Faber had samenwerking hoog in het vaandel 

staan en werd alom geroemd om zijn verbindende kracht. 

Doeke Faber is 72 jaar geworden.

nIEuwE mEDEwERKER nCR
Mr. Carola Kempink is per 1 februari jl. als coöperatie 

adviseur in dienst getreden van NCR. Carola is 26 jaar en 

is afgestudeerd als jurist met als specialisaties Onderne-

mingsrecht en Burgerlijk Recht. Ze zal zich verdiepen in de 

coöperatieve praktijk en vanuit haar discipline onder meer 

bijdragen gaan leveren aan advisering van coöperaties en 

het uitwerken van coöperatieve thema’s.

InTERnATIOnAL summIT OF 
COOpERATIvEs
Van 11 tot 13 oktober 2016 zal de derde editie van de 

International Summit of Cooperatives plaatsvinden in 

Québec in Canada. NCR is ook in 2016 partner van dit 

internationale coöperatiecongres en organiseert in 

oktober een reis naar de Summit in Québec. NCR-leden 

zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Meer informatie over de International Summit of 

Cooperatives treft u aan op de website 

www.intlsummit.coop en op de website van NCR.

nCR BIjEEnKOmsTEn 2016
3 juni NCR Symposium en alv NCR 

23 september NCR Basiscursus Coöperatie 

6 oktober NCR Symposium en alv NCR 

24 november  Nationale Coöperatiedag

Op www.cooperatie.nl/agenda is per bijeenkomst 

(steeds) meer informatie beschikbaar.

MEER INFORMATIE?

Meer informatie over NCR-activiteiten en -diensten is te 

vinden op de website www.cooperatie.nl.
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LEDENBOEK

2015
A.A.S. Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | 
AVIA Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe 
Band | DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | 
ODE Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON |A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 
Decentraal | Oikocredit International | ParkeerService | Plantion | Praedium | Rabobank  | Requiem | Royal Cosun | SURF | Topigs | TVM | Univé | Van Nature | Vereinigte Hagel | Vitelia | VSE | Windunie | ZAP | ZLTO | ZON | A.A.S. 
Schadeherstel | AB Brabant  | AB Midden Nederland | AB Oost | AB Vakwerk | AB Vecht en Amstel | AB Werkt | AB Zuid-Holland | Abiant | accon•avm | Achmea | Agrico | Agrifirm | Agrimaco | AgriVer | AgruniekRijnvallei | Avebe | AVIA 
Nederland | Boer en Zorg | Call for Action | CAV Agrotheek | CAV Den Ham | CBM | CNB | CNC | CONO | Controlled Growing | Coop | Coöperatie VGZ | CR Delta | CSV COVAS | CZ Rouveen | CZAV | Dactari | De Eendracht | De Nieuwe Band | 
DeltaMilk | DEP | DOC Kaas | DPA |  EUCORD | FloraHolland | Flynth | FrieslandCampina | FromFarmers | Fruitmasters | Horticoop | Lijnspel | LLTB | Local2Local | LTO Noord | Menzis | N.I.B. | Nautilus |Nedato | Niscoo | NPRC | ODE 

Coöperatie
nummER 626 - mAART 2016



6

Coöperatie
sAmEn gaan we VERDER

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Desjardins, Shutterstock

In
T

E
R

v
IE

w

COöpERATIEF
BAnKIEREn
als meerstemmige
muzieK
Terwijl de bancaire wereld verstrikt raakt in de toenemende regeldruk en mede 

daardoor worstelt met wat wereldwijd ‘demutualisering’ wordt genoemd, is er een 

fi nanciële coöperatie die dapper weerstand blijft bieden en haar coöperatieve identiteit 

juist versterkt. De fi nanciële coöperatie Desjardins in Canada met Monique Leroux als 

bestuursvoorzitter. Ze werd onlangs tevens gekozen tot president van de ICA, de 

Internationale Coöperatieve Alliantie. Wat drijft deze sterke vrouw in de Canadese en 

wereldwijde coöperatieve beweging?
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De 7 miljoen leden en klanten maken Desjardins de grootste coöperatieve bank in 

Canada met grote marktaandelen in hypotheken, sparen, lenen en kredietverstrek-

king. Desjardins omvat een netwerk van lokale banken alsmede financiële dienstver-

lening als verzekeren, securities, brokerage, venture capital en asset management. 

De omgekeerde pyramide-structuur legt de zeggenschap bij de leden van de lokale 

banken. Zij bespreken strategische issues in kringen en besluiten daarover.

In 2012 nam Desjardins samen met ICA het initiatief om ter gelegenheid van het VN 

Jaar van de Coöperatie een ‘Global Conference’ over coöpereren te organiseren. In 

oktober 2016 zal NCR een studiereis naar deze tweejaarlijkse conferentie faciliteren. 

Geïnteresseerden vinden meer informatie op www.cooperatie.nl 

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Desjardins, Shutterstock

“Het is juist dat gekozen zijn wat voor 

mij zo waardevol is aan de functie 

van bestuursvoorzitter van een coö-

peratie”, legt ze uit. “Gekozen worden 

door, in het geval van Desjardins, 256 

gekozenen uit de lokale communities, 

is wezenlijk anders dan benoemd 

worden aan de top van een bedrijf. 

Het is een stem van vertrouwen. Heel 

veel mensen spreken hun vertrouwen 

in jou uit! Dat draag ik elke dag in 

mijn hart. Vertrouwen moet je niet 

alleen vertalen als machtiging en 

de daarbij horende verplichting van 

verantwoording afleggen. Dat is één 

aspect ervan. Vertrouwen heeft ook 

een inspirerende werking. Het schept 

ruimte voor ontwikkeling.”

Waardengedreven, 
deskundig en soepel
Vol vertrouwen liep ze door de 

wandelgangen van het congres 

voorafgaand aan haar verkiezing tot 

president van de ICA. Haar campagne 

was strak op orde. Haar team actief. 

Aan die basisvoorwaarden was 

voldaan. Zoals ook binnen de bank de 

bedrijfsvoering op orde moet zijn en 

de propositie concurrerend. 

Letterlijk daarenboven was Madame 

Leroux aanspreekbaar voor iedereen, 

had ze aandacht voor de coöperato-

ren van over de hele wereld en bo-

venal participeerde ze op inhoudelijk 

niveau in het debat. Natuurlijk waren 

er ook voorbereide speeches maar ze 

excelleerde op de momenten dat het 

uit haarzelf moest komen. Inspire-

rend waren de oprechtheid waarmee 

ze sprak over haar persoonlijke 

associatie met de waardengedreven 

coöperatie; haar deskundigheid op 

het bancaire vlak en ten derde de 

souplesse van haar functioneren in 

het netwerk van de haar omringende 

medewerkers. Juist de voorzitter is 

geen mannetjesputter die alles wel 

alleen af kan. De voorzitter functio-

neert als stimulerende kracht in een 

netwerk van professionals. Wat maakt 

dat de ene topman uitglijdt over zijn 

eigen ego en de andere groepsbelan-

gen en persoonlijk plezier met elkaar 

weet te verbinden?

Wat is de essentie van 
coöperatief leiderschap?
“Goed kunnen luisteren is één van 

de belangrijkste kenmerken van een 

goede leider”, stipuleert Monique 

Leroux. “Niet alleen van een coö-

peratieve leider overigens. Maar 

waarschijnlijk is deze kwaliteit nog 

belangrijker in een coöperatieve 

omgeving waar je ten dienste staat 

van de leden. Dit betekent dat het 

onderhouden van de voortdurende 

dialoog met hen één van je belang-

rijkste taken is. Verder zou ik het 

vermogen om mensen te vertrouwen 

en de bereidheid om je te laten 

uitdagen ook willen noemen als 

voorwaarden voor een succesvolle 

leider. En natuurlijk je flexibiliteit 

ten aanzien van veranderingen en 

je voorwaarts gerichte blik. Zeker 

in onze tijd waarin de vooruitgang 

op alle fronten sneller gaat dan ooit 

tevoren.”

Wat is uW persoonlijke 
drijfveer en Waar haalt 
u de energie vandaan?
Ze glimlacht en geeft een antwoord 

dat ik gezien haar optreden onmid-

dellijk accepteer. “Mijn passie is erg 

groot”, zegt ze. “Als ik ergens bij 

betrokken raak, zakelijk of privé, doe 

ik het met heel mijn hart. Ik houd

ontzettend van mensen. Zij zijn mijn 

belangrijkste drijfveer. Relaties 

bouwen, werken in teams, leren van 

anderen, ideeën uitwisselen, dat doe 

ik de hele dag. Daarom hou ik ook zo 

van de coöperatieve omgeving. Niet 

geld verdienen, hoewel niet onbe-

DEsjARDIns GROup 

Coöperatie
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langrijk, maar mensen staan centraal 

in alles wat we doen.

Gelukkig heb ik een goede gezond-

heid en een heleboel energie. Ik pro-

beer er een gezonde levensstijl op na 

te houden met voldoende beweging, 

tijd met vrienden en familie door te 

brengen en dan is er de muziek! Klas-

siek, jazz, wereldmuziek; de stijl vind 

ik minder belangrijk dan originaliteit 

en kwaliteit. Maar de uitzonderlijke 

harmonische en muzikale structuren 

van Bach zijn ongeëvenaard!”

hoe dirigeert u de 
organisatie?
“Zoals de muziek een kunststukje van 

gedeelde beleving is tussen de com-

ponist, de uitvoerend muzikant en de 

luisteraar, zo zie ik ook interne com-

municatie als de trait d’union binnen 

Desjardins. Dat begint met het schep-

pen van de juiste werkomgeving, het 

stimuleren van professionele ontwik-

keling en het kweken van opvolgers. 

Via ons intranet delen we niet alleen 

de successen van de onderneming, 

onze managers schrijven er ook blogs 

over diverse onderwerpen. We dragen 

onze coöperatieve waarden voort-

durend uit, in meetings, in video’s en 

in presentaties; we stimuleren onze 

mensen om vrijwilligerswerk te doen 

in hun eigen omgeving en we vieren 

de Coöperatie Week groots met leden 

en collega’s.

Onze academie Desjardins Coope-

rative Institute (DCI) is een ont-

wikkelings-hub waar bestuurders, 

managers en medewerkers innova-

tieve programma’s volgen gericht op 

leiderschapsontwikkeling, ledenbe-

trokkenheid, kennis, vaardigheden en 

‘empowerment’. Dat alles in een sfeer 

van ondernemerschap.”

hoe Werkt u aan leden-
betrokkenheid?
“En zoals we ‘goed werkgeverschap’ 

opbouwen vanuit de structuur naar 

een coöperatieve cultuur, zo werkt 

dat ook in onze ledenorganisatie. Elke 

lokale bank heeft zijn eigen bestuur 

dat de leden representeert. Op de 

jaarlijkse Algemene Leden Vergade-

ring vinden verkiezingen plaats, wordt 

er gestemd over diverse voorstellen 

en wordt er besloten over de inzet 

van het surplus. Bij sommige lokale 

banken kunnen leden zelfs via het 

internet aan de ALV deelnemen. Die 

lokale banken spelen een kernrol in 

de sociaaleconomische dynamiek 

van hun regio. Ze dragen bij aan de 

algemene financiële opvoeding, ze 

ondersteunen projecten en organisa-

ties en ze kopen hun benodigdheden 

lokaal in; om maar een paar zaken te 

noemen.

Centraal organiseren we focusgroe-

pen, monitoren we de klant- en lid-

tevredenheid en vragen we feedback 

op onze aanbiedingen. Bijvoorbeeld 

op discounts en cashbacks op onze 

producten en diensten.”

hoe houdt u vast aan uW 
coöperatieve principes?
“We zijn 116 jaar oud en trots op onze 

coöperatieve grondslag. Onze coöpe-

ratieve waarden dragen we juist uit 

als onderscheidend vermogen. Onze 

leden vinden het belangrijk dat hun 

financiële dienstverlener een coö-

peratieve bank is die hen niet alleen 

helpt om hun dromen te realiseren 

maar ook bijdraagt aan de belangen 

van hun leefgemeenschap. Wij hebben 

daar het Community Development 

Fund voor opgericht.”

En met een zakelijke blik: “Maar dat

ontslaat ons er niet van om net zo 

efficiënt te zijn als de aandeelhouders-

georiënteerde banken. We moeten 

onze leden concurrerende producten 

en diensten leveren. Daarom sturen 

we op productiviteit en prestaties in 

onze organisatie while respecting our 

co-operative difference. Zoals je in de 

muziek meerstemmigheid kent om tot 

een prachtig akkoord te komen.”

 

“Onze cOöperatieve waarden 

dragen we juist uit als 

Onderscheidend vermOgen”
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nieuwe gOvernance-
eisen vOOR 
COmmIssARIssEn? 

De geruchtmakende Meavita-beschikking 

illustreert treffend de actuele ontwikkelingen 

in het moderne commissariaat, zowel in het 

bedrijfsleven als in de semipublieke sector. Er is 

toenemende aandacht voor gedragsnormering 

en persoonlijke aansprakelijkheid; en er worden 

steeds strengere eisen aan de samenstelling 

en het functioneren van (de raad van) com-

missarissen gesteld. Dit is ook zichtbaar in het 

nieuwe wetgevingsbeleid van de overheid en in 

diverse governancecodes.

door: Louis Houwen*

foto’s: Patrick van der Sande

Ontwikkelingen in het commissariaat

Voor menig bestuurder en commissaris heeft de Meavi-

ta-beschikking van de Ondernemingskamer in Amsterdam 

als ‘wake up call’ gefungeerd. Met name voor toezichthou-

ders lijkt de ondergang van dit thuiszorgconcern zich als 

een nachtmerriescenario te ontpoppen. Het is natuurlijk 

een casus die tot de verbeelding spreekt: het faillissement 

van een van Nederlands grootste ondernemingen (20.000 

medewerkers, 100.000 cliënten en meer dan 500 miljoen 

euro omzet) binnen amper twee jaar na de groots aange-

kondigde megafusie in een maatschappelijk en publicitair 

gevoelige sector met politieke kopstukken aan het roer die 

hiervoor al publiekelijk aan de schandpaal zijn genageld. 

Toch moet hier enige terughoudendheid worden betracht 

al was het maar omdat er inmiddels cassatieberoep is in-

gesteld. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad zal zich 
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nu definitief moeten uitspreken over de juridische aspecten 

van deze enquêtebeschikking van de Ondernemingskamer, 

waarvan menigeen vindt dat hier in te harde bewoordingen 

is geoordeeld dat er sprake is van wanbeleid. Bovendien 

staat met het oordeel wanbeleid in een enquêteprocedure 

niet automatisch vast dat de bestuurders en commissaris-

sen ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor het miljoenente-

kort in het faillissement. Daarvoor zal in een afzonderlijke 

civiele aansprakelijkheidsprocedure moeten blijken van 

onbehoorlijke taakvervulling waarvan de betrokken functio-

naris persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

Maar het ontlastende bewijs daarvoor zal de aangesproken 

bestuurder of commissaris dan wel zelf moeten aanleveren: 

dat is immers vaak de procesrechtelijke consequentie van 

het door de Ondernemingskamer uitgesproken oordeel van 

wanbeleid.

Gevolgen voor de praktijk

De werkelijke (juridische) gevolgen van de Meavita-be-

schikking voor de praktijk moeten in zoverre (nog) wel 

enigszins worden gerelativeerd, maar dat neemt niet weg 

dat deze geruchtmakende beschikking de actuele ont-

wikkelingen in het moderne commissariaat, zowel in het 

bedrijfsleven als in de semipublieke sector, treffend illus-

treert. En wel in tweeërlei opzicht, namelijk ten aanzien 

van: (i) de toenemende aandacht voor gedragsnormering 

en persoonlijke aansprakelijkheid; en (ii) de steeds zwaar-

dere eisen die aan de samenstelling en het functioneren 

van (de raad van) commissarissen worden gesteld. Deze 

ontwikkelingen zien wij niet alleen in de rechterlijke uit-

spraken, maar komen tevens tot uiting in het nieuwe wet-

gevingsbeleid van de overheid en in actuele governanceco-

des van representatieve beroeps- en brancheorganisaties.

Gedragsnormering en persoonlijke aansprakelijkheid

De tendens in het huidige governancedebat is niet het uit-

vaardigen van meer gedetailleerde regels, maar een focus 

op de culturele, gedragsmatige en ethisch-normatieve 

aspecten van bestuur en toezicht. Deze nadruk op zo-

genaamde ‘soft controls’ is bepaald niet vrijblijvend, nu 

met name ook commissarissen in toenemende mate ter 

verantwoording worden geroepen en zelfs daadwerkelijk 

aansprakelijk gesteld worden voor gebrekkig toezicht. 

De voorbeelden in de (enquête)rechtspraak zijn inmiddels 

legio.

Wetgevingsbeleid

De wetgever heeft in dat verband een ambtelijk voor-

ontwerp gepubliceerd dat onder meer voorziet in een 

aanscherping van de wettelijke gedrags- en aansprakelijk-

heidsnormen voor toezichthouders. Dit vanuit de veronder-

stelling dat persoonlijke aansprakelijkstelling disciplinerend 

werkt: zowel preventief zodat commissarissen zelf beter 

kunnen beoordelen wat van hen wordt verwacht en zij hun 

toezichthoudende en adviserende taak serieus en zorgvul-

dig uitvoeren (dat wil met name zeggen: proactief optreden 

bij signalen of vermoedens van misstanden en persoonlijke 

deelbelangen niet laten prevaleren boven het algemene 

ondernemings- en organisatiebelang), maar nadrukkelijk 

ook repressief om zo de drempel voor aansprakelijkstelling 

van disfunctionerende toezichthouders te verlagen en de 

veroorzaakte schade op hen persoonlijk te verhalen.

Zelfregulering: governancecodes

In de recente voorstellen voor de herziening van de Neder-

landse Corporate Governance Code van februari 2016 wordt 

zelfs een aparte paragraaf gewijd aan de verantwoordelijk-

heid van bestuurders en toezichthouders voor een cultuur 

van openheid en aanspreekbaarheid als een van de drijven-

de krachten voor een effectieve werking van de corporate 

governance van vennootschappen. Cultuur wordt hier 

gedefinieerd als het geheel van de normen en waarden die 

op alle niveaus van de onderneming op een actieve wijze 

door het bestuur en de raad van commissarissen worden 

uitgedragen en nageleefd. Een vergelijkbare benadering 

hanteren de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur VO uit 

2015 en de geheel vernieuwde Governancecode Woning-
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corporaties 2015 waarin cultuur, gedrag en geschiktheid 

van bestuurders en commissarissen centraal staan. De 

NCR Code voor coöperatieve ondernemingen besteedt nog 

relatief weinig aandacht aan dit cultuuraspect.

Samenstelling en functioneren 

In het kader van de voortschrijdende professionalisering 

van het commissariaat worden steeds hogere eisen gesteld 

aan de samenstelling en het functioneren van de raad van 

commissarissen als collectief en de geschiktheid en han-

delwijze van de individuele toezichthouders. Het gaat dan 

vooral om: (i) deskundigheid, onafhankelijkheid, ervaring 

en professionele vaardigheden zoals die ook tot uitdrukking 

moeten komen in de profielschetsen voor de raad van com-

missarissen; en (ii) een proactieve taakopvatting. Individuele 

commissarissen worden daar publiekelijk maar ook in 

“BIj TOEZICHT 
HOuDEn LIGT sTEEDs 
mEER nADRuK Op DE 

‘sOFT COnTROLs’”

juridische procedures steeds meer op aangesproken, zoals 

ook uit de Meavita-beschikking blijkt.

Samenstelling raad van commissarissen

De Ondernemingskamer kraakt harde noten over de wijze 

van benoeming van de nieuwe bestuurders en commis-

sarissen van Meavita. Door bij de werving, selectie en 

benoeming grondig onderzoek naar de samenstelling van 

de nieuwe raad van commissarissen achterwege te laten 

en geen profielschetsen op te stellen hebben de betrokken 

toezichthouders het ernstige risico genomen dat op een of 

meer functies niet een geschikte commissaris zou worden 

benoemd en zijn zij volgens de Ondernemingskamer te kort 

geschoten in de uitoefening van hun taak.

Daarmee wordt ook aansluiting gezocht bij de inhoudelijke 

eisen die in de meeste sectoren door governancecodes 

aan de geschiktheid, deskundigheid, diversiteit, integriteit 

en onafhankelijkheid van commissarissen – individueel 

en collectief – worden gesteld op basis van algemene en 

specifieke profielschetsen. In de financiële sector en verze-

keringsbranche en sinds medio 2015 ook in de woningcor-

poratiesector zijn dergelijke kwaliteitseisen in de wet opge-

nomen. De geschiktheid en betrouwbaarheid van (beoogde) 

bestuurders en commissarissen worden hier door respec-

tievelijk de DNB, de AFM en de minister voor Wonen en 

Rijksdienst, naast een antecedentenonderzoek, getoetst aan 

de hand van criteria zoals kennis, werkervaring, beschik-

baarheid, diversiteit, professionele vaardigheden, opleiding 

en competenties als besluitvaardigheid, integriteit, klant- en 

kwaliteitsgerichtheid en zelfreflectie.

Functioneren van individuele toezichthouders

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code 

heeft, naar eigen zeggen, een ontwikkeling op het ter-

rein van bestuur en toezicht waargenomen waarbij: “van 

commissarissen wordt verlangd dat zij steeds dichter op 

het bestuur zitten om hun toezichthoudende rol op een 

effectieve wijze kunnen uitvoeren”. In de rechtspraak van 

de Ondernemingskamer, zoals Laurus en Van der Moolen, 

en door de wetgever in het kader van de eerder genoemde 

herzieningsvoorstellen, is al herhaaldelijk uitgesproken 

dat commissarissen op een actieve wijze invulling moeten 

geven aan hun toezichthoudende en adviserende taken, 

zonder evenwel op de stoel van het bestuur te gaan zitten. 

In bijzondere situaties, zoals bij interne of externe signalen 

van misstanden, financieel zwaar weer, ingrijpende 

herstructureringen en reorganisatieprocessen, zal een 

intensivering van hun toezicht en een extra kritische 

beoordeling van het bestuursbeleid nodig zijn. Dat vergt niet 

alleen een hoge mate van zorgvuldigheid en voorbereiding 

van de besluitvormingsprocessen waarbij de medezeggen-

schapsorganen ook vroegtijdig moeten worden betrokken, 

maar evenzeer doortastend optreden van de raad van 

commissarissen die dan ook tijdig maatregelen moet 

nemen om wanbeleid te voorkomen. Adequate informatie-

verstrekking door het bestuur is daarvoor essentieel, maar 

de toezichthouders hebben ook nadrukkelijk een eigen 

verantwoordelijkheid om zelfstandig alle benodigde infor-

matie te vergaren.
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1. WETTELIJKE NORMERING TOEZICHTHOUDENDE TAAK

a. inspanningsverplichting: behoorlijke taakver- 

 vulling (toezicht, advies en werkgeversfunctie)

b. richtsnoer handelen: belang van de coöperatie en 

 de daarmee verbonden onderneming 

 (economisch-maatschappelijke meerwaarde ten  

 behoeve van leden)

2. ZELFREGULERING: NCR CODE VOOR COÖPERATIEVE 

ONDERNEMINGEN

a. breed gedragen algemene opvattingen over ‘good  

 governance’

b. ondernemen met een achterban (invloed en 

 betrokkenheid leden)

c. governanceprincipes en gedragsregels voor 

 bestuur, toezichthouders en leden

d. fl exibele en faciliterende regelgeving: ‘pas toe, of  

 leg uit’-beginsel

3. RECHTSPRAAK: ENQUÊTE- EN AANSPRAKELIJKHEIDS-

PROCEDURES

a. samenstelling raad van commissarissen: 

 geschiktheid, betrouwbaarheid, deskundigheid,  

 beschikbaarheid, diversiteit, integriteit en

 onafhankelijkheid op grond van collectieve en  

 individuele profi elschetsen

b. functioneren individuele commissarissen:

 - (pro)actieve taakopvatting (raad van) 

  commissarissen

 - adequate informatieverschaffi ng en -vergaring

 - zorgvuldige besluitvormings- en medezeg- 

  genschapsprocedures

- intensivering toezicht bij signalen misstanden en  

 reorganisaties

- tijdig en doortastend ingrijpen met adequate  

 maatregelen

JURIDISCH KADER  
Governance 
commissariaat 
coöperatie

* Prof.mr. Louis Houwen is als bijzonder hoogleraar 

privaat-publiek ondernemingsrecht verbonden aan TIAS, 

School for Business and Society van Tilburg University 

en tevens advocaat-partner bij Dirkzwager advocaten &

notarissen te Nijmegen

Bij een dergelijke (pro)actieve taakopvatting past geen 

‘tweedelijns toezicht’ ofwel ‘metatoezicht’ zoals kennelijk 

het geval was in de decentrale concernstructuur van Meavita 

waar de raad van bestuur als een soort ‘bestuur op afstand’ 

in materiële zin toezicht hield op de dagelijkse leiding en 

operationele werkzaamheden van de dochtermaatschappijen 

en de raad van commissarissen diende te beoordelen of dat 

‘eerstelijns toezicht’ wel op de juiste wijze werd uitgevoerd. 

De commissarissen beschikten slechts op hoofdlijnen over 

informatie ten aanzien van de dochtermaatschappijen en 

door de decentrale aansturing was het niet eenvoudig om 

zelf rechtstreeks betrouwbare informatie te verkrijgen. Nog 

daargelaten dat volgens de Ondernemingskamer, ook de 

interne informatieverschaffing (door de voorzitter) van de 

raad van commissarissen op cruciale onderdelen onder de 

maat was. Ten aanzien van deze cruciale onderdelen van de 

informatievoorziening was eerder ingrijpen van de raad van 

commissarissen geïndiceerd.

toezicht bij coöperatief ondernemerschap

Deze gedrags- en aansprakelijkheidsnormen gelden in prin-

cipe ook voor de interne en externe toezichthouders van 

coöperaties. Belangrijk verschilpunt met de Meavita-casus 

is wel de grote mate van betrokkenheid en invloed van de 

leden: de kern van coöperatief ondernemerschap vormt 

immers het ondernemen met een achterban. Het ontbre-

ken van een disciplinerende tegenmacht wordt door velen 

gezien als een tekortkoming in het systeem van checks 

and balances van dergelijke maatschappelijke organisaties 

en een belangrijke oorzaak van dit debacle. De NCR Code 

beoogt de balans tussen deze coöperatieve principes en de 

governance principes op een flexibele wijze te reguleren. 

Aandacht verdient daarbij wel het risico van ‘dubbel 

toezicht’ bij een coöperatiemodel waarbij zowel de le-

denvergadering als de doorgaans interne raad van com-

missarissen als het (leden)bestuur toezicht houdt op de 

professionele directie van de coöperatieve onderneming. 

Dit traditionele besturingsmodel vergt een zorgvuldige af-

stemming met de actuele vereisten en gedragsnormen voor 

het hedendaagse commissariaat.
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Het aantal zelfstandigen of zzp’ers is het laatste decennium 

fors toegenomen. De redenen hiervoor zijn divers, maar op-

vallend is dat ruim 80% van deze zelfstandigen heeft aange-

geven niet meer terug te willen naar een loondienstverband. 

Belangrijkste motivatie hiervoor is dat men door de zelf-

standigheid beter eigen keuzes kan maken en daardoor meer 

arbeidsvreugde heeft. Een bijzondere illustratie hiervan laat 

de werknemerscoöperatie Schoongewoon zien, waarbij het 

ziekteverzuim slechts 0,2% is tegen een branchegemiddelde 

van 14% in de schoonmaaksector.

sAmEn 
zelfstandig

de arbeidsmarkt verandert snel. Flexibiliteit van arbeid is 

belangrijk en Nederland kent ongeveer 1,2 miljoen zelfstan-

digen. dat is op een beroepsbevolking van 7,25 miljoen een 

substantieel deel. ruim 80% van deze zelfstandigen geeft 

aan niet meer terug te willen naar een loondienstverband. 

daarmee blijven ze ook in de toekomst een belangrijke rol 

spelen in de Nederlandse economie. Steeds vaker zien we 

dat zelfstandigen gaan samenwerken in een coöperatie. 

Waarom doen zij dat en waar lopen ze tegenaan?

door: Arjen van Nuland

foto’s: Patrick van der Sande
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FROnTRunnERs
De maatschappij en de economie veranderen. Nieuwe waarden, 

inzichten en technieken vormen nieuwe verbanden. In deze rubriek 

Frontrunners besteden we aandacht aan mensen die voorop lopen 

in deze ontwikkelingen. Frontrunners die de nieuwe richting aan-

geven, maar ook vol in de wind lopen. 

Deze keer de rol van coöperaties in de veranderende arbeidsmarkt, 

waarbij de arbeidsovereenkomst steeds vaker plaatsmaakt voor

inhuur van zelfstandige professionals. Welke rol speelt de coöpe-

ratie hierbij en waar loopt men tegenaan?

sAmEn 
zelfstandig
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Daarnaast hebben opdrachtgevers ook meer behoefte aan 

flexibiliteit en wendbaarheid. Zij willen niet langer zoveel 

mogelijk kennis en expertise zelf in huis hebben, maar halen 

het uit de markt wanneer daaraan behoefte is. Dan is de 

vrijheid om de juiste persoon voor de opdracht te kunnen 

selecteren erg belangrijk.

ZELFSTANDIGEN VERENIGEN ZICH

Gezien de drang naar zelfstandigheid lijkt het paradoxaal 

dat veel zelfstandigen zich weer gaan verenigen. Onlangs 

heeft de Kamer van Koophandel onderzoek gedaan naar de 

redenen hiervoor. Het meest voor de hand liggend is het 

gebruikmaken van elkaars vaardigheden en competenties 

(82%) en het delen van kennis (76%). Zelfstandigen zijn vaak 

specialist op één vakgebied, maar veel opdrachten vragen 

een bredere scope. In die gevallen kan via het netwerk 

de kennis aangevuld worden. Coöperaties spelen op deze 

behoefte in doordat zij flexibel zijn in het samenstellen van 

een team voor een opdracht. Coöperatie Call for Action ziet 

dit als een van de belangrijkste redenen voor opdrachtgevers 

om met de coöperatie in zee te gaan. Er is geen druk van 

werknemers die op de payroll staan en aan de bak moeten. 

Daarnaast vinden veel opdrachtgevers de zelfstandige een 

te smalle basis voor een klus. Ze willen graag dat er een 

onderneming achterstaat, bijvoorbeeld in het kader van de 

continuïteit. 64% van de zelfstandigen geeft aan dat het ver-

krijgen van grotere opdrachten voor hen aanleiding is 

om samen te werken. Tenslotte ziet 58% van de zelfstandigen 

het gezamenlijke netwerk als aanleiding voor samenwerking.

RELATIE LID EN COÖPERATIE

De samenwerking tussen zelfstandigen beperkt zich soms tot 

een netwerkrelatie, maar wordt in toenemende mate geforma-

liseerd tot samenwerking in een coöperatie. Hierin zijn veel 

verschijningsvormen te onderscheiden.

Dit zit bijvoorbeeld in de onderlinge samenhang tussen de 

leden van de coöperatie en daarmee ook de relatie tussen het 

lid en de coöperatie. Coöperatie Lijnspel heeft na een leden-

groei gemerkt dat de individuele doelen te ver uiteen liepen. 

Er is afscheid genomen van een aantal leden en vanuit een 

kleine kern van gelijkgestemden is men weer gaan bouwen. 

Bij coöperatie Mercurio speelt de gelijkgestemdheid minder. 

Zij richten zich op ledengroei, zodat ze een bredere portfolio 

kunnen bieden. Coöperatie Agrimaco is ook voorzichtig in 

“Het ziekteverzuim 
bij werknemerscoöperatie 
Schoongewoon is slechts 

0,2% tegen een 
branchegemiddelde 

van 14% in de 
schoonmaaksector”

Coöperaties waarin zelfstandige professionals samenwerken kwamen in januari 
bijeen om kennis te maken en voor hen specifieke thema’s uit te diepen.
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het toelaten van nieuwe leden. Volgens het principe van

verliefd-verloofd-getrouwd wordt de relatie met de zelfstan-

dige langzaam geïntensiveerd voordat uiteindelijk gekozen 

kan worden voor een lidmaatschap.

WERKNEMER OF ZZP

Er zijn werknemerscoöperaties, zoals de coöperatie 

Schoongewoon, waar het lid als werknemer in de coöperatie 

deelneemt. Er bestaat dan een arbeidsovereenkomst tussen 

het lid en de coöperatie. Het lid laat alle werkzaamheden en 

activiteiten via de coöperatie lopen. 

Bij andere coöperaties is sprake van meer ondernemerschap 

bij de zelfstandige en dan spreken we over een zzp-coöpe-

ratie. Hierbij laten de leden vaak slechts een deel van hun 

individuele activiteiten via de coöperatie lopen. De overige 

werkzaamheden verrichten zij zelfstandig en onder eigen 

naam. Via en namens de coöperatie gaan vooral die op-

drachten die een combinatie van verschillende leden vragen. 

Maar ook als eenpitters niet aan een aanbesteding kunnen 

meedoen, biedt de coöperatie uitkomst.

MATE VAN ONDERNEMERSCHAP

Het lastige van de praktijk is dat het vaak niet zwart-wit is 

en er veel tussenvormen in de mate van ondernemerschap 

zijn. Dit is echter wel belangrijk, omdat het gevolgen heeft 

voor de vraag of het coöperatielid fiscaal gezien als 

werknemer wordt aangemerkt waardoor de coöperatie

gehouden is om werkgeverslasten te voldoen.

In een aantal gevallen, zoals bij de coöperatie Schoonge-

woon, is dat zonneklaar. Dit is een werknemerscoöperatie 

waarbij de coöperatie de arbeidsvoorwaarden bepaalt en

ook de ondernemer is. Het coöperatielid is dan werknemer 

en de coöperatie is werkgever.

Meestal is het echter niet zo helder waar het ondernemer-

schap ligt. Is dat wanneer je naast werkzaamheden voor

de coöperatie ook nog zelf werkzaamheden verricht? 

Of wanneer je zelf debiteurenrisico loopt?

WETSWIJZIGING

Dit vraagstuk is nu nog actueler door de vervanging van

de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) door de Wet Deregu-

lering Arbeidsrelaties (DBA) per april 2016. Een belangrijke 

consequentie van deze wetswijziging is dat wanneer de 

zelfstandige alsnog als werknemer aangemerkt zou 

worden, het risico niet meer alleen bij de zelfstandige 

ligt maar ook bij de opdrachtgever. Dat vormt dus ook 

voor de coöperaties een groot risico en daarom is het 

van belang om dit goed te regelen.

De praktijk is echter dat de criteria niet altijd even helder 

zijn. Maar toch zijn de contouren volgens fiscaal jurist 

Martijn Hoedemakers (Hoedemakers Consultancy) wel 

duidelijk aan te geven. Daaruit blijkt dat zowel de relatie 

tussen opdrachtgever en coöperatie als de relatie lid en 

coöperatie bepalend is voor de kwalificatie van het lid: 

als zelfstandige of als werknemer. Wie is opdrachtnemer, 

wie maakt de keuzes en wie loopt de risico’s? Hoe meer 

van deze zaken bij de coöperatie liggen, des te sterker is

de aanwijzing dat het lid werknemer is van de coöperatie.

De consequentie van deze onzekerheid is dat zzp-coöpera-

ties zich moeten beraden voor welke relatie met de leden 

ze opteren. In een aantal situaties past een werknemersco-

operatie beter, met alle gevolgen van dien. Wanneer men de 

voorkeur geeft aan zelfstandigheid, dan moet in de praktijk 

ook geborgd worden dat de leden ondernemer zijn. Laat 

daarbij niet de fiscale consequenties leidend zijn, maar de 

motivatie van de leden om te ondernemen en zich te orga-

niseren.

“Als het coöperatielid 
fiscaal gezien wordt 

als werknemer, 
dan is de coöperatie 

gehouden om 
werkgeverslasten 

te voldoen”
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Bron: Lokale Energie Monitor 2015,
HIER Opgewekt: http://www.hieropgewekt.nl/

lokale-energie-monitor, Anne Marieke Schwencke

Groei aantal energiecoöperaties

Ledenaantallen

Vrijwilligers

Samenwerking
Tastbaar resultaat

Burger kapitaal 

Toekomst

De meeste coöperaties zijn 
kleinschalige vrijwilligers-
organisaties met een beperkt 
budget en jaaromzet. 

Totaal aantal energiecoöperaties per jaar

Micro-ondernemingen*

Grote windcoöperaties 

Meer ervaren coöperaties 
(ouder dan 3-4 jaar) 
ontwikkelen zich vaak tot een 
coöperatieve onderneming 
met een jaaromzet tussen de 
50.000 en 200.000 euro en 
1 tot 2 betaalde werknemers.

vrijwilligers-
organisatie

De grotere windcoöperaties 
hebben een jaaromzet tot 
2,5 miljoen euro. De inkomsten 
bestaan uit de opbrengsten van 
de productie, collectieve 
inkoopacties, energielevering 
en adviesopdrachten. Het zijn 
vooralsnog kleine spelers in de 
markt.  

* Volgens de indeling van de 
Europese Unie zijn ze hiermee 
te classi�ceren als zogenaamde 
micro-ondernemingen (minder 
dan 10 werknemers, omzet 
kleiner dan 2 miljoen euro).

Omzet

micro-
onderneming

grote
windcoöperatie

ervaren
coöperatieve
onderneming
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Er zijn drie duidelijke groeimomenten:

Jaren ‘80/’90
Eerste energiecoöperaties 
(windcoöperaties).

1

Oprichting TexelEnergie in 2007
Opkomst lokale coöperaties met bredere 
focus: verduurzaming leefomgeving. 

2

2011/2012
Opkomst projectcoöperaties die deelnemers 
van één specifiek productieproject verenigen.

3

De stand in 2015:

19 wind-
coöperaties

201 
lokale energie 

coöperaties

Belangen en kennis

Coöperaties werken vaak 
samen in regionale koepel-
verenigingen, zoals het Friese 
Us Kooperaasje of in informele 
samenwerkingsverbanden. Op 
landelijk niveau behartigt ‘ODE 
Decentraal’ de belangen en 
organiseert het kennisplat-
form ‘HIER Opgewekt’ kennis-
uitwisseling. 

Kunde en kapitaal

Zonne-energie

Windenergie

Windcoöperaties verenigen 
hun krachten via REScoopNL.  
Deze samenwerking gaat 
verder dan kennisuitwisseling. 
Windcoöperaties investeerden 
bijvoorbeeld samen in een 
nieuwe windmolen in het 
Limburgse Neer. Het doel is 
bundeling van kennis, kunde 
en kapitaal.  

220 energiecoöperaties 

35 projectcoöperaties

Energiecoöperaties en andere collectieven
ontwikkelden en financierden samen:

98 collectieve zonne-installaties

95 burgerwindmolens

Dit leverde op:

90 megawatt opgesteld vermogen

200-500
1000-1500 3150

Aantal leden per soort 
energiecoöperatie

Relatief jonge
coöperaties

10-200

Startende
coöperaties Ervaren coöperaties

TexelEnergie
(energiecoöperatie met

de meeste leden)

Totaal: 35.000 tot 40.000

voor bijna 50.000 huishoudens

Coöperatieve bijdrage
aan windenergie:

Collectieve bijdrage
aan zonne-energie:

1%3%

De coöperatieve energie-
beweging is nog volop in 
ontwikkeling. In 2016 gaan 
veel zonne-energieprojecten 
van start, zoals op basis van 
de monitor mag worden 
verwacht.
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Daarnaast neemt het aantal 
windprojecten toe. Op 
minstens 20 locaties zijn 
coöperaties bezig om positie te 
verwerven. De Lokale Energie 
Monitor 2016 verschijnt eind 
november 2016. Dan wordt het 
resultaat van alle plannen 
zichtbaar. 

Particuliere investeringen sinds 2012 Particulieren investeren daarnaast ook steeds vaker 
via obligaties. In Hazeldonk en Houten hebben lokale 
coöperaties deze obligatie-uitgifte georganiseerd. 
Deelnemers  profiteren financieel van het project maar 
zijn geen eigenaars. 
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 € 6,5 miljoen

coöperatieve zon

 € 18,5 miljoen
coöperatieve wind
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Het aantal energiecoöperaties neemt de laatste jaren sterk toe. Collectieve zonneparken, windmolens en waterkracht-

centrales zijn het resultaat. De burgercoöperaties dragen bij aan de verduurzaming van de energievoorziening en 

aan regionale ontwikkeling. Zij organiseren betrokkenheid en zeggenschap van burgers (particulieren). Een nieuwe 

ontwikkeling voor de energiesector. De Lokale Energie Monitor 2015 van ‘HIER Opgewekt’, een samenwerking van 

‘ODE Decentraal’ en ‘HIER klimaatbureau’, brengt deze ontwikkelingen voor het eerst in kaart. 

door: Carmen Heukers en Anne Marieke Schwencke

infographic: Ymke Pas
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Bron: Lokale Energie Monitor 2015,
HIER Opgewekt: http://www.hieropgewekt.nl/

lokale-energie-monitor, Anne Marieke Schwencke
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Conflict verslechtert prestaties en werkplezier. Als een con-

flict groot wordt gemaakt en wordt geframed als een prin-

cipiële of machtskwestie, kom je in een negatieve spiraal. 

Conflict kan echter ook een bron van vernieuwing zijn. De 

econoom Schumpeter sprak in dat verband van “creatieve 

destructie”. Dat vereist wel wijsheid van de betrokkenen!

“De coöperatie is een prachtig maar lastig bestuursmodel”, 

opent Rienk Goodijk zijn overwegingen. “Het is een com-

plexe, hybride omgeving. Dat roept de vraag op hoe je in die 

complexe werkelijkheid grip krijgt op de risico’s.”

InTERACTIEs En
pREsTATIEs in de 
bestuursKamer
“Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie’, vermeldt de NCR Code. ‘De 

raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden (…) en staat het bestuur met 

raad terzijde.” Rolduidelijkheid is een belangrijk uitgangspunt. Niet zelden ontstaat er 

echter toch frictie in de bestuurskamer. “Wrijving mag er zijn mits beheersbaar”, vindt 

professor Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector 

bij het Zijlstra Centre aan de VU in Amsterdam. “De bestuurskamer kan veel leren van de 

cockpit”, stelt dr. Eva van der Fluit die dit voorjaar haar proefschrift ‘Professionals en the 

sweet spot of confl ict’ voltooide.

Hoe handelen piloten en welke relevantie heeft dat voor bestuurders en toezichthouders? 

In de coöperatie zien we iets minder vaak Bokito-gedrag. Zijn coöperatiebestuurders on-

bewust vaardige piloten?

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Patrick van der Sande

cOnflicthantering Om emOtiOnele Kaping te vOOrKOmen
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Eva van der Fluit: “Diegenen die de taak van bestuurder of toezicht-

houder op zich hebben genomen, zouden er baat bij hebben zich te 

verdiepen in het vliegersdiscours: Wij zijn open, we willen leren en 

wij willen onszelf continu verbeteren. Het is een attitude die je in de 

topsport ook tegenkomt.”

“Het lef hebben je beperkingen te kennen en een permanente 

educatie zijn de belangrijkste voorwaarden om solide en duurzaam 

in de bestuurskamer te opereren”, aldus Rienk Goodijk.

Besturen en toezichthouden zijn risicovolle activiteiten. Het besturen 

van een vliegtuig is dat ook.

We gaan terug naar maart 1977, de vliegramp op Tenerife, de grootste 

in de geschiedenis van de luchtvaart. Niet alleen de publieke opinie 

maar ook de professionele luchtvaartwereld was in shock. Op die 

vreselijke zondag steeg een captain op zonder dat hij daar toestem-

ming voor had van de verkeerstoren en ondanks waarschuwingen 

van o.a. zijn co-piloot en boordwerktuigkundige.

“Het betekende een ommekeer in het denken over risicobeheer-

sing en conflicthantering in de luchtvaart”, vertelt Eva van der 

Fluit. “De strak hiërarchische verhoudingen, we noemen dat power 

over, waarbij de hoogste in rang geacht wordt het het beste te 

weten, zijn geleidelijk aan veranderd in een cultuur van collectieve 

intelligentie, invloed en betrokkenheid. We noemen dat power with. 

Het sturende team is zich ervan bewust dat elke crew member, niet 

alleen de captain, cruciale informatie kan hebben.”

“In bestuurskamertermen noem ik dat het strategisch partnership 

tussen bestuurders en toezichthouders”, legt Rienk Goodijk uit. 

“Het is het verschil tussen de vastgelegde institutionele rol en de 

vrijere ruimte van de expert-rol. Die eerste is formeel, op regels 

gebaseerd. De toezichthouder bijvoorbeeld doet dan het strikt 

noodzakelijke, de boekhoudkundige controle welhaast. De tweede 

gaat meer uit van kennis en ervaring. Ik besef dat men zou kunnen 

denken dat ik hier de rollen van bestuur en toezicht ga vermengen. 

Dat is niet het geval. Op de achtergrond speelt altijd de taakver-

deling tussen bestuur en toezicht zoals die onder meer in de NCR 

Code is vastgelegd.”

Wanneer ontstaan conflicten?

“In de luchtvaart noemen we dat de twee klimaten waarin men 

werkt. In dat power with-klimaat werkt de crew op gelijkwaar-

dige wijze samen en verdwijnt de heldere taakverdeling naar de 

Baumeister et al, 2001

“Negatieve 
emoties hebben 

5 maal 
zoveel impact 

op (werk)relaties 
dan positieve

emoties”

Weick, 2003

“Positieve acties 
houden 

een systeem 
bij elkaar en 

vormen de basis 
voor een 

betrouwbare 
organisatie”

overleGGen of opleGGen?
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RIEnK 
GOODIjK

Rienk Goodijk is organisatie-

adviseur bij GITP en bijzonder 

hoogleraar aan de VU in

Amsterdam. Zijn onderzoek 

spitst zich toe op board room 

dynamics and behavior met name 

in de semipublieke sector.

achtergrond. Meestal is er dan geen haast. Daarnaast is er het power 

over-klimaat waarbij de heldere taakverdeling naar de voorgrond komt, 

vaak bij hoge actiesnelheid.

In bijna 80% van de gevallen ontstaat conflict als overleggen (power

with) opleggen (power over) wordt. Deze overgang ‘triggert’ het 

oerconflict tussen hoog en laag dat voortkomt uit het statussyndroom. 

Vliegers leren om dit te voorkomen.”

Goodijk: “In het governance-onderzoek naar bestuursmodellen komen 

we steeds vaker tot de conclusie dat een werkwijze die je 1,5-tier zou 

kunnen noemen, het meest effectief is. In wezen schakel je dan ook 

steeds tussen die twee klimaten: de formeel institutionele rol en de 

informelere expertise-deling.”

Wat te doen in een conflict?

“De KLM-piloten die ik heb onderzocht, kennen in geval van conflict 

drie processen: convergeren, bevriezen en escaleren. Convergeren 

betekent in deze context: elkaar begrijpen, van elkaar leren, het eens 

worden. De sfeer blijft ontspannen en de focus blijft op het werk 

gericht. Als convergeren niet succesvol is en escaleren te risicovol, 

bijvoorbeeld omdat men op 10 kilometer hoogte vliegt met een jumbojet 

vol passagiers, is bevriezen de juiste handelwijze. Het verschil wordt 

dan geparkeerd. Omdat doorgaans de sfeer gespannen blijft, is de 

afspraak dat men dan doorwerkt volgens standaardprocedures. Esca-

leren kan plaatsvinden als de situatie weer veilig is. Bij piloten is dat 

meestal als de kist weer aan de grond staat”, aldus Van der Fluit.

“De lessons learned uit mijn onderzoek naar het gedrag in de bestuurs-

kamer vertonen opmerkelijke overeenkomsten”, constateert Goodijk. 

“Wat niet constructief werkt, is te veel afstand houden, te veel top-

down-sturing, te veel beheersingsgedrag, te veel enkelvoudige sturing 

op rendement, te veel een gesloten circuit vormen.” Je komt dan in wat 

Eva noemt: de vallei van negatieve interacties en prestaties. Er ontstaat 

een sterk vereenvoudigd waarnemen. En dito denken, voelen en doen. 

De emoties hebben de regie: ik ben ok en jij bent fout.

“Wat wel goed werkt is: het inhoudelijke debat aangaan, verbinding 

maken, aandacht hebben voor de onzekere factoren, moraliteit, aan-

spreekbaarheid.” Vliegers proberen dan hun emoties in toom te houden 

en te onderzoeken waarom de ander iets zegt of doet.
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EvA vAn 
DER FLuIT   

Wat GebeUrt er in de ‘positieve vallei’?

Beiden onderstrepen de noodzaak om high-reliability-functionaris-

sen – en dat zijn bestuurders en toezichthouders net zo goed als 

piloten – op voorhand te doordringen van ‘la condition humaine’, 

de beperkingen die we als mens hebben. Piloten wordt geleerd dat 

ieder van hen slechts een beperkt deel van de werkelijkheid ziet: 

selective awareness. Geen mens is in staat alles te overzien. Goodijk 

streeft naar het doorbreken van de mythe van totale bestuurbaar-

heid, de mythe van beheersbaarheid en de mythe van het zeker 

weten. “Het vraagt lef om te weten dat je niet alles kunt weten 

maar wel moet besturen of toezicht moet houden.” Dat bewustzijn 

van feilbaarheid leidt tot nieuwsgierigheid naar de waarneming 

en intenties van de anderen, dat zijn immers ook professionele en 

goed getrainde professionals, ontdekte Eva van der Fluit. “In het 

denken kunnen er dan meerdere waarheden bestaan zolang die 

binnen het safety window passen. Op het niveau van voelen, streeft 

men ernaar in de zone van positieve emoties te blijven en stress en 

tunnelvisie te voorkomen. In het handelen leidt dat tot waarderende 

relaties waarvoor iedereen verantwoordelijk is.”

“Moderne bestuurders en toezichthouders zijn verbonden in een 

strategisch partnership. Zij moeten voorkomen dat ze vast komen 

te zitten in standpunten en zich oriënteren op argumenten en zorg-

punten. Het gaat in good governance om meer dan structuuroplos-

singen: het gaat om de eigen visie, om kwaliteit, professionaliteit, 

een passende houding en gedrag en het afleggen van verantwoor-

ding”, besluit Goodijk. “De klassieke waarden wijsheid, rechtvaar-

digheid en moed die in de cockpit zorgdragen voor een veilige 

vlucht, zijn ook de gewenste waarden in de bestuurskamer.”

Eva van der Fluit is organisa-

tieadviseur en onderzocht als 

eerste confl icthantering door 

vliegers. Haar promotieonder-

zoek vond plaats bij de KLM 

waar zij 36 vliegers onderzocht 

en 83 confl ictcases analyseerde.
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Vanaf 2016 werken alle lokale Rabobanken en Rabobank 

Nederland samen vanuit één coöperatieve Rabobank, met één 

bankvergunning en één jaarrekening.

De wijziging markeert het einde van een lang hoofdstuk in de ge-

schiedenis van Rabobank en betekent tegelijkertijd het begin van 

een nieuw hoofdstuk. De coöperatieve beginselen van de organisatie 

zijn met deze stap in een moderne jas gestoken. De aanpassing biedt 

mogelijkheden om de verbindingen tussen onze 2 miljoen leden ener-

zijds en de coöperatie en de bank anderzijds scherper vorm en inhoud 

te geven. In een participatieve organisatie hebben ledenvertegen-

woordigers het recht én de verantwoordelijkheid om de strategie en 

doelstellingen ervan te bepalen. Op zowel lokaal als collectief niveau 

is de disciplinerende ledeninvloed daarom stevig verankerd.

Aan de bancaire kant zijn kostenbesparingen en stroomlijning van een 

scala aan activiteiten door deze herziening mogelijk. Dit verstevigt de 

financiële soliditeit en verzekert klanten daarmee van efficiënte en 

moderne financiële dienstverlening. Als voorbeeld noem ik de chat-

functie op onze website. Tegelijkertijd borgt de governance het lokale 

ondernemerschap en de lokale oriëntatie, wat belangrijke onder-

scheidende kenmerken van een coöperatieve organisatie zijn. Lokale 

Rabobanken hebben bijvoorbeeld een eigen directie en zijn vooral 

met hun adviesdienstverlening op klanten in het eigen werkgebied 

gefocust. Het gaat mij erom dat klanten de coöperatieve identiteit 

op zogenoemde ‘sleutelmomenten’ in hun leven en/of bedrijf in per-

soonlijke contacten met de Rabobank ervaren. Daarnaast willen we 

met onze bancaire kennis en ervaring de lokale economie stimuleren 

en de leefbaarheid vergroten. Participatie is daarbij het sleutelwoord. 

Nu en in de toekomst.

FUNDAMENTELE 
GOVERNANCE-
HERZIENING 
VERSTERKT DE 
COÖPERATIEVE
RABOBANK 

RIEn nAGEL 

is lid van de raad van bestuur van 

Rabobank

FRIEsLAnDCAmpInA: 
jaar oprichting: 1871

Aantal leden: 19.054

Aantal medewerkers: 22.168 fte

Omzet: € 11,3 miljard

Bestuursmodel: Zandloper

Ledenraad:  ja, 210 leden

DE wInDvOGEL: 
jaar oprichting: 1991

Aantal leden: 3.400

Aantal medewerkers: 0,6 fte

Omzet: € 439.000

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  nee

COöpERATIEvE RABOBAnK: 
jaar oprichting: 1895

Aantal leden: 1,9 miljoen

Aantal medewerkers: 46.728 fte

Omzet: € 12,9 miljard

Bestuursmodel: RvC+ 

Ledenraad:  ja
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VIER JONGEREN DIE ACTIEF 
BETROKKEN ZIJN BIJ HUN 
COÖPERATIE KRIJGEN DRIE 
VRAGEN VOORGELEGD.

Wat zijn – to the point – 

de antwoorden van Adrie de Vos 

(FrieslandCampina), Rianne Driezes 

(Rabobank Noord- en Oost-Achter-

hoek), Jana de Heer en Floor Ebben 

(De Windvogel)?

T
O
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H

E
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O
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Tfoto: Patrick van der Sande

door: Carmen Heukers

foto’s: Patrick van der Sande
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ADRIE DE vOs – vOORZITTER 
jOnGEREnRAAD FRIEsLAnDCAmpInA 
FrieslandCampina is een van de grootste zuivelcoöpera-

ties ter wereld, met ongeveer 13.696 leden-melkveebe-

drijven en 19.054 leden-melkveehouders in Nederland, 

Duitsland en België en meer dan 140 jaar ervaring met 

coöperatief ondernemerschap. Zo voorziet Friesland-

Campina miljoenen consumenten verspreid over de we-

reld van zuivelproducten met waardevolle voedingsstof-

fen. De coöperatie heeft een actieve jongerenraad met 

105 leden. Adrie de Vos, voorzitter van de jongerenraad, 

beantwoordt de vragen.

jOnGEREn KunnEn 
Hun bestuurlijKe 
talenten 
OntwiKKelen
wAAROm Is HET BELAnGRIjK DAT jOuw 

COöpERATIE EEn jOnGEREnRAAD HEEFT?

Al jaren laat het aantal boeren in Nederland een dalende 

trend zien. Doordat de bestuurders van FrieslandCampina 

altijd lid van de coöperatie moeten zijn en een boerderij

moeten hebben, wordt het moeilijker om geschikte boeren-

bestuurders te vinden. Met het jongerenwerk biedt Fries-

landCampina de jongeren een plek waar ze hun bestuurlijk 

talent kunnen ontwikkelen. Daarnaast is één van de 

grootste bestaansredenen van de coöperatie ledenbetrok-

kenheid, het jongerenwerk draagt hier veel aan bij.

wAARIn vERsCHILT HET GELuID vAn jOnGEREn 

vAn DAT vAn AnDERE LEDEn?

Iets wat onvermijdelijk is als je ervaring opbouwt in de 

bestuurlijke wereld, is dat je oogkleppen op krijgt. Ik merk 

het zelf ook nu ik het einde van mijn bestuurstermijn van 

de jongerenraad nader, de scherpe randjes gaan er van 

af en het wordt lastiger om kritisch te blijven. Jongeren 

(of een jongerenwerk) binnen je organisatie zal zorgen 

voor een continue frisse wind. Als je het zo inricht dat 

jongeren op bepaalde punten advies mogen geven of 

kritiek kunnen leveren dan is de kans groot dat ze met 

andere ideeën komen dan de andere leden. Daarnaast 

hebben jongeren andere belangen dan andere leden en 

dit kan leiden tot meer continuïteit in de coöperatie.

HOE ZIE jIj DE TOEKOmsT vOOR COöpERATIEs?

Het is nu ruim honderd jaar geleden dat de coöperaties 

opkwamen en coöperaties hebben het er per defi nitie 

niet makkelijker op gekregen. Het heeft een bestuurs-

orgaan met leden waardoor besluitvorming toch logger 

en trager wordt. In een tijd waarin alles steeds sneller 

gaat is dit geen voordeel. Daarnaast wordt de samen-

leving steeds individualistischer en iedere coöperatie 

zal op zoek moeten gaan naar een manier om hier mee 

om te gaan. Toch zie ik een toekomst voor coöperaties, 

want collectief sta je sterker dan individueel!
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RIAnnE DRIEZEs – LID jOnGEREnpAnEL 
RABOBAnK nOORD- En 
OOsT-ACHTERHOEK
De Rabobank is een internationale fi nanciële dienstver-

lener, met haar wortels in Nederland en kent 105 lokale 

afdelingen, de lokale Rabobanken. Ruim 20 lokale 

Rabobanken hebben een eigen jongerenpanel. Rianne 

Driezes is een van de 12 leden van het jongerenpanel van 

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek en beantwoordt de 

drie vragen.

RABOBAnK ZAL 
ALTIjD  een 
cOöperatie blijven
wAAROm Is HET BELAnGRIjK DAT jOuw 

COöpERATIE EEn jOnGEREnpAnEL HEEFT?

De lokale Rabobanken hebben verschillende panels en klank-

bordgroepen in verschillende branches, omdat zij het erg 

belangrijk vinden om te horen wat er speelt bij de klanten in 

de regio. De gemiddelde leeftijd van deze panelleden is over 

het algemeen vrij hoog. Om ook het gesprek met en over jon-

geren aan te kunnen gaan is drie jaar geleden door Rabobank 

Noord- en Oost-Achterhoek het jongerenpanel opgericht.

Ons jongerenpanel bestaat uit jonge klanten van 18 tot 30 

jaar die zich samen met de bank inzetten voor de belangen 

van jongeren in de regio. We gaan hierover in gesprek met de 

bank en organiseren activiteiten voor jongeren. Hierbij gaat 

het niet alleen over bankzaken maar juist ook over actuele 

thema’s zoals het wegtrekken van jongeren uit de Achterhoek, 

werkgelegenheid en dit jaar staat het thema starterswonin-

gen centraal. We willen laten horen dat dit thema van belang 

is voor jongeren. En hopelijk kunnen we partijen bij elkaar 

brengen om hier beweging in te krijgen.

Het jongerenpanel heeft een directe verbinding met de 

ledenraad doordat enkele jongeren van het panel ook in de 

ledenraad zitten. Zo worden de signalen doorgespeeld.

wAARIn vERsCHILT HET GELuID vAn jOnGEREn 

vAn DAT vAn AnDERE LEDEn?

Wij denken anders. Andere generaties vragen zich bijvoor-

beeld af waarom de Rabobank kantoren sluit. Terwijl voor 

jongeren de app de manier is waarop ze vooral contact 

hebben met de bank. De andere generaties denken aan 

hoe het was, en wij denken aan hoe het zou moeten zijn. 

Toch willen wij ook niet alles digitaal. 

Dit jongerenpanel fungeert niet alleen als klankbord, maar 

komt zelf ook met ideeën. Het zou leuk zijn om meer met jon-

gerenpanels van andere banken in contact te komen om van 

elkaar te kunnen leren en misschien zelfs samen te werken.

HOE ZIE jE DE TOEKOmsT vOOR COöpERATIEs?

Ik heb door de bank coöperaties leren kennen. Het idee om 

samen sterker te zijn vind ik heel mooi. Een coöperatie klinkt 

heel traditioneel maar in de praktijk is dat het niet. Dan zie je 

dat je met de kracht van samen zoveel meer kunt bereiken. Ik 

denk dat de Rabobank altijd een coöperatie zal blijven want 

het zit in de genen en waarden van de organisatie.



25

Coöperatie
nummER 626 - mAART 2016

COnTInuE AAnwAs 
van nieuw talent 
is belangrijK!
wAAROm Is HET BELAnGRIjK DAT jOuw 

COöpERATIE EEn jOnGEREnRAAD ZAL HEBBEn?

Voor iedere groeiende branche is het belangrijk dat er een 

continue aanwas van nieuw talent is, vooral bij duurzame 

energiecoöperaties. De laatste jaren duiken deze coöperaties 

in rap tempo op en deze trend blijft zich naar verwachting 

voortzetten. Voor De Windvogel is het belangrijk om een

jongerencommissie te hebben om verjonging in de organisatie 

te brengen. Niet alleen als het gaat om de leeftijd maar ook 

om de ideeën. Jongeren zijn de nieuwe aanwas die ervoor 

moet zorgen dat De Windvogel zijn goede werk kan blijven 

voortzetten. Daarom is het van groot belang dat er een

nieuwe jonge energie ontstaat, dit wordt bewerkstelligd door 

jongerencommissie ‘De Windkuikens’. We proberen nieuwe 

jonge mensen te inspireren, enthousiasmeren en aan te

trekken om ook lid te worden van De Windvogel zodat deze 

jonge mensen betrokken raken.

wAARIn vERsCHILT HET GELuID vAn jOnGEREn 

vAn DAT vAn AnDERE LEDEn?

Met onze frisse blik en enthousiaste energie kunnen we 

extra vaart achter deze beweging zetten, waar een lange 

adem en positiviteit wel vaak bij nodig is. Op het moment 

bestaan veel besturen uit ervaren ‘ouderen’ en die moeten 

op een gegeven moment opgevolgd worden door jong bloed. 

Dat moeten de jongerenraden gaan faciliteren. Ze weten 

wat hun generatie aanspreekt en wat dus nodig is om 

continuïteit te garanderen. Daarbij hebben ze vaak ook

recentere kennis vanuit hun studie die bruikbaar is.

HOE ZIEn juLLIE DE TOEKOmsT vOOR 

COöpERATIEs?

Wij zien een grote rol voor coöperaties weggelegd. Een 

decentralisatie van energieopwekking, weg van slechts een 

handvol energiereuzen die Nederland van stroom voorzien. 

De energietransitie zal deze decentralisatie hard nodig 

hebben. Het is power to the people pur sang.

Ook zal het idee van een coöperatie (samen) erg van pas 

komen in de maatschappij van nu. De maatschappij van 

het individualisme wordt op deze manier meer naar het

collectivisme bewogen; samen wordt er namelijk een 

gemeenschappelijk ‘iets’ gecreëerd.

jAnA DE HEER En FLOOR EBBEn – 
OpRICHTERs jOnGEREnCOmmIssIE 
DE wInDvOGEL
De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie die 

streeft naar een duurzame energievoorziening met 

windenergie als prioriteit. De coöperatie bezit vier 

windturbines, heef met Zuidenwind en Meerwind een 

gezamenlijke burgerwindmolen gebouwd en bezit drie 

zonnevelden in Duitsland. De Windvogel telt momenteel 

meer dan 3.300 leden. Jana de Heer (staand op de foto) 

en Floor Ebben zijn bezig een jongerencommissie op 

te richten. In dit interview vertellen ze hier meer over.
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verschillende aanpak?

Wat is die aanpak? Hoe organiseer je 

die? dit zijn enkele vragen die aan de 

orde dienen te komen bij het opstel-

len van een ‘coöperatie-beleid’.

Een coöperatie is een vereniging met 

een bedrijf. De leden hebben een 

meerdimensionale relatie met de co-

operatie. Een investeringsrelatie, een 

eigenaars- en zeggenschapsrelatie 

en een transactierelatie. Veelal delen 

de leden daarenboven iets meer dan 

alleen het zakelijke contact. Ze zijn 

NCR 4A-STRATEGIE

EEN VITALE 
COÖPERATIE   
VRAAGT 
ONDERHOUD
Meer dan vroeger is de diversiteit in de 

achterban van een coöperatie steeds 

duidelijker waarneembaar en voelbaar. 

door: Wilbert van den Bosch 

foto: Shutterstock

ook geïnteresseerd in collegiaal leren, 

professionele ontwikkeling of het 

samen verbeteren van de werk- of 

privé-omgeving.

LedeNBetrOKKeNHeid

Hoe betrokkener de leden, hoe vitaler 

de coöperatie. Betrokkenheid zien 

we als de overtreffende trap van 

tevredenheid en loyaliteit. Een lid is 

betrokken wanneer hij zich verbonden 

voelt en identificeert met de coöperatie. 

Dit blijkt uit: het accepteren van de 

doelen en waarden; de bereidheid 

Waar je vroeger je producten afnam 

omdat je sowieso de beste prijs 

kreeg of omdat je vond dat het zo 

hoorde; en waar je vroeger het 

vanzelfsprekend vond dat je naar de 

ledenvergadering ging of een be-

stuursfunctie accepteerde, zie je nu 

meer verschillende motivaties onder 

de leden. 

Ook hun belangen lijken diverser. 

Wat betekent dat voor de coöperatieve 

onderneming?

en vooral: hoe ga je er mee om? 

Vragen verschillende leden nu een 
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te participeren in besluitvorming; 

de acceptatie van beslissingen die 

op korte termijn minder gunstig zijn 

dan op de lange; het verlangen om 

bij de coöperatie te blijven; en uit de 

bereidheid zich in te spannen voor de 

coöperatie.

ONe SiZe FitS NO ONe

Uit het NCR Ledenbetrokkenheidson-

derzoek weten we dat er vier soorten 

betrokkenheid zijn. De imperatieve, 

de calculatieve, de normatieve en 

de affectieve betrokkenheid (zie ook 

het vorige nummer van Coöperatie). 

Zonder verder op deze verscheidene 

vormen van betrokkenheid in te gaan, 

zal duidelijk zijn dat een ‘one size fits 

all’-aanpak te eenvoudig gedacht is. 

De concurrentiedruk wordt groter, 

ook het lid is een calculerende bur-

ger. Normatieve betrokkenheid is bij 

de huidige generaties minder groot 

dan bij vroegere generaties. Dit pro-

ces is vergelijkbaar met de ontzuiling. 

Imperatieve betrokkenheid is slechts 

bij weinig coöperaties het geval. 

Naast de calculatieve is – gerede-

neerd vanuit het coöperatiebelang – 

de affectieve betrokkenheid het meest 

beïnvloedbaar.

GeLiJKHeid eN iNdiVidUeLe VriJHeid

Als vereniging met een bedrijf is de 

coöperatie een gemeenschap van le-

den. En conform het tweede ICA-prin-

cipe is er sprake van een democrati-

sche organisatie. Hoe onderhoud je 

in een democratie de binding met de 

leden? Daarvoor gaan we te rade bij 

Alexis de Tocqueville. De Tocqueville 

(1805-1859) staat bekend als theo-

reticus van de democratie en vroege 

criticus van de massacultuur. Tijdens 

zijn zoektocht naar de essentie van 

democratie vond hij op zijn rondreis 

door de Verenigde Staten (1831-1832) 

een samenleving die gelijkheid en 

individuele vrijheid met elkaar wist te 

combineren. Dit was nieuw in Europa 

dat tot de Franse revolutie vooral 

werd geleid door de aristocratie. In 

zijn ‘Over de democratie in Amerika’ 

(Integrale editie, Lemniscaat 2011) 

beschrijft hij o.a. het gevoel voor 

de gemeente in New England. Zo’n 

gemeente bestaat uit twee- à driedui-

zend inwoners. Niet zo groot dus dat 

de leden van de gemeente niet min of 

meer dezelfde belangen hebben. Dat 

is het eerste uitgangspunt voor een 

vitale gemeenschap – lees: coöperatie.

reLiËF VerSteViGt BiNdiNG

De beste voorbeelden van binding 

vond De Tocqueville daar waar een 

gemeenschap (coöperatie) ‘reliëf’ 

heeft. Reliëf is als het ware een uniek 

samenspel van onafhankelijkheid en 

macht. Hoewel De Tocqueville ‘de 

profeet van de moderne democratie’ 

wordt genoemd (Kinneging et al, 

2013) is hij niet heiliger dan de paus. 

Hij is zich er zeer van bewust dat 

het menselijk gedrag wordt gestuurd 

door hartstochten. Hartstochten die 

zich weerspiegeld willen zien in dat 

unieke reliëf van de coöperatie.

“het verlanGen naar achtinG, 
de behoefte aan reËle belanGen, 

de dranG naar macht 
en spektakel concentreren zich 

in de coöperatie”
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
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‘Het verlangen naar achting, de be-

hoefte aan reële belangen, de drang 

naar macht en spektakel concentre-

ren zich in de gemeente, de plaats 

waar het dagelijks leven zich afspeelt. 

Deze hartstochten die de samenle-

ving zo vaak in beroering brengen, 

veranderen van karakter als zij vlak 

bij huis en in zekere zin in familiever-

band worden uitgeleefd’, schrijft hij in 

zijn omvangrijke studie.

Waarde-creatie

Teneinde een grotere ledenbinding te 

realiseren zou De Tocqueville onze 

coöperaties adviseren een plaats te 

zijn die relevant is voor het dagelijks 

leven van een groep leden die min of 

meer dezelfde belangen hebben. En 

om bij te dragen aan waarde-creatie 

op de volgende punten:

- aantrekkingskracht: de coöperatie 

krijgt de belangstelling van leden want 

de organisatie is sterk en onafhanke-

lijk. In moderne termen betekent dit 

aandacht voor het merk, de positione-

ring, de profilering, voor interessante 

projecten en voor belangenbeharti-

ging. Professioneel reputatiemanage-

ment dus.

- aanbod: de leden hebben een 

voorkeur voor de coöperatie want 

men vindt kwalitatieve diensten en/

of producten voor een faire prijs. Het 

product- of dienstportfolio dient dan 

wel voortdurend herijkt te worden en 

aangepast aan nieuwe wensen.

- affiniteit: de leden voelen hechting 

want de coöperatie betrekt hen bij het 

primaire proces en bij de belangenbe-

hartiging. 

Iedereen kan in overleg een bijdrage 

leveren.

- ambitie: leden kunnen toekomst-

gericht meesturen in bijvoorbeeld 

commissies, themagroepen, de ALV, 

Ledenraad, Bestuur of Raad van Toe-

zicht/Commissarissen.

Omdat de coöperatie als rechtsper-

soon zo’n bijzondere governance-

structuur heeft, zijn we gemakkelijk 

geneigd onze aandacht te richten op 

deze laatste A. Echter slechts een 

integraal beleid voeren op alle vier 

deze aspecten vergroot de ledenbin-

ding en is daarmee profijtelijk voor 

de coöperatie die op zijn beurt weer 

beter in staat is het ledenbelang te 

dienen.

Diverse coöperaties geven hun beleid (deels) vorm via bovenstaande uitgangspunten. NCR verzamelt samen met haar leden 

best practices van coöperatiebeleid of -strategie. Indien gewenst worden er bijeenkomsten georganiseerd om kennis te 

delen en ervaringen uit te wisselen. Indien u belangstelling heeft voor deze voor NCR-leden gratis toegankelijke activiteiten, 

neemt u contact op met het secretariaat van NCR: 030-2840490 of ncr@cooperatie.nl

“een lid is betrokken Wanneer 
hij zich verbonden voelt 

en identificeert 
met de coöperatie”
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wAT KunnEn wE 
LEREn van falende 

cOöperaties?

door: Carola Kempink

foto: Shutterstock 
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In de afgelopen decennia zijn ver-

schillende grote coöperaties ter ziele 

gegaan. Voorbeelden zijn de Cana-

dese graancoöperatie Saskatchewan 

Wheat Pool, grote retailcoöperaties 

in Duitsland en Frankrijk, maar ook 

de ondergang van de Co-operative 

Group in Groot-Brittannië. Welke 

factoren hebben deze coöperaties 

gemeen en – vooral – welke lessen 

kunnen er getrokken worden door 

andere coöperaties? 

In een recent onderzoek van Peter 

Couchman (CEO van de Plunkett Foun-

dation) en professor Murray Fulton 

(directeur van het Centre for the Study 

of Co-operatives van de Universiteit 

van Saskatchewan) is het fenomeen 

‘falende coöperaties’ onderzocht.1 Het 

startpunt van het onderzoek was dat 

de onderzoekers parallellen zagen 

tussen de crisis bij de Co-operative 

Group en bij de Canadese graancoö-

peratie. Deze coöperaties verschillen 

sterk van elkaar, maar de analyse van 

de ondergang van de ene coöperatie 

gaf betekenisvolle inzichten in die 

van de andere. Vervolgens hebben de 

onderzoekers hun blikveld verruimd en 

vele coöperaties onder de loep geno-

men, met als doel het onderscheiden 

van gemeenschappelijke faalfactoren 

en het ontwaren van ‘early warnings’.

De onderzoekers hebben vijf factoren 

of gedragskenmerken onderscheiden 

die van invloed waren op de onder-

gang van de coöperaties.

FACTOR vIjF: 

mET mACHTsvERTOOn TEn 

OnDER GAAn

De laatste fase van deze coöperaties 

wordt gekenmerkt door grootse fu-

sies, overnames en herstructurering. 

Met veel machtsvertoon presenteert 

men zich als toonaangevende coöpe-

ratie.



1 http://www.thenews.coop/101263/news/

agriculture/big-co-ops-fail/
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FACTOR vIER:

ZELFOvERsCHATTInG

Het management overschat zichzelf 

vaak en denkt ten onrechte dat zij 

de penibele situatie van de coöpera-

tie kunnen verbeteren. Veelal wordt 

daarbij ook de waarde van overname-

objecten te rooskleurig ingeschat, 

waardoor te veel betaald wordt. Deze 

zelfoverschatting gaat vaak gepaard 

met een cultuur waarin iedere kriti-

sche tegenstem wordt weggewuifd.

FACTOR DRIE: 

GEBREK AAn TOEZICHT 

Het voorgaande zou niet mogelijk zijn 

geweest als er goed toezicht gehouden 

werd. Bestuurders en toezichthouders 

van deze coöperaties staan te veel 

op afstand van het management en 

hebben geen duidelijke waarden ont-

wikkeld en geen strategie die ten

dienste van de leden staat. Ook ont-

breekt een goed evaluatiesysteem 

ten aanzien van fusies, overnames 

en investeringen.

Dit kan beschouwd worden als een 

falende bestuurscultuur.

FACTOR TwEE: 

vERKEERDE mEnsEn

De fatale combinatie van zelfover-

schatting en gebrek aan toezicht ont-

staat wanneer de verkeerde personen 

worden geselecteerd en gekozen. 

Simpel gezegd: bestuurders die hun 

rol binnen de coöperatie niet begrij-

pen, stellen managers aan die de 

coöperatieve waarden minachten. 

Het is gemakkelijk om met de be-

schuldigende vinger te wijzen naar 

de bestuurders van de falende coö-

peraties, maar het is vele malen

ingewikkelder om aan te geven 

“OpvALLEnD AAn DE 
InEEnsTORTInG vAn DE 

COöpERATIEs was dat de 
waarschuwingssignalen 

vOOr IEDEREEn 
zichtbaar waren”

hoe het werving- en selectieproces 

verbeterd kan worden. De oplossing 

is waarschijnlijk gelegen in een com-

binatie van onder meer een betere 

sollicitatieprocedure en het vergroten 

van kennis over de coöperatie.

FACTOR EEn: 

DE COöpERATIE ZIEn ALs 

HET pROBLEEm

De vier hiervoor besproken factoren 

ontstaan, omdat men niet gelooft in 

de coöperatie en de aard ervan niet 

begrijpt. De coöperatieve identiteit 

wordt ervaren als een last, niet als 

een oplossing.

‘EARLy wARnInG sIGns’

Opvallend was dat de ineenstorting 

van de onderzochte coöperaties niet 

alleen langs dezelfde paden verliep, 

maar dat de waarschuwingssignalen 

ook voor iedereen zichtbaar waren.

Deze signalen zijn:

- De coöperatieve identiteit en ook  

 de ledenbetrokkenheid nemen af.

- Het management interesseert   

 zich niet voor of gelooft niet in de  

 coöperatieve waarden.

- Bestuurders hebben onvoldoende  

 kennis van en inzicht in de aard   

In dit onderzoek zijn weliswaar geen 

Nederlandse coöperaties onderzocht, 

maar de factoren kunnen bij iedere 

coöperatie voorkomen. Daarom kun-

nen we van dit onderzoek leren. Door 

het tijdig herkennen van de signalen 

kunnen grote problemen waarschijn-

lijk voorkomen worden.

 van coöperatief ondernemen.

- Het bestuur is niet in staat om 

 de strategie aan de leden uit te   

 leggen.

- Acquisities die door de omgeving  

 als overbetaald (te duur) worden  

 ervaren.

- De macht in de organisatie bevindt  

 zich bij een kleine groep mensen  

 die geïsoleerd opereren ten op-  

 zichte van leden en de rest van de  

 organisatie.

- Het management richt zich niet  

 meer op wat goed is voor de 

 leden, maar op wat goed is voor  

 henzelf.
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nIEuwE LEDEn 
nCR

mee nl is een coöperatieve

vereniging van 20 regionale 

mee-organisaties. dankzij haar 

landelijk dekkend netwerk kan 

mee nl organisaties van dienst 

zijn bij de uitvoering van beleid 

en projecten of het aanbieden 

van diensten voor mensen met 

een beperking. mee nl richt zich 

onder andere op (arbeids)partici-

patie, sport en bewegen, training 

en scholing en cliëntondersteu-

ning vanuit de wet maatschap-

pelijke ondersteuning en de wet 

langdurige zorg.

mEE nL

coöperatie primera b.a. is in 1991 

opgericht en is een landelijke 

winkelketen van, voor en door 

zelfstandig ondernemers. met 

deze coöperatieve samenwerking 

staan wij “samen sterk”. deze 

samenwerking heeft inmiddels 

onder andere geresulteerd in de 

grootste organisatie in de tabak- 

en gemaksbranche met meer dan 

480 winkels.

pRImERA

Ode decentraal is ontstaan uit 

een fusie van Ode en e-decen-

traal. deze organisatie zet zich in 

voor duurzame energie, gericht op 

burgers, coöperaties en op de po-

litiek. met als doel het vergroten 

van het aandeel duurzame energie 

in nederland, specifi ek door 

burgers en lokale initiatieven. via 

Ode decentraal zijn de 65 aange-

sloten coöperaties, waarvan 35 bij 

rescoopnl, ook lid van ncr.

ODE DECEnTRAAL

31

Ook veiling zaltbommel, noorderlandmelk, harvest house, 

zevij-necomij en fossa eugenia zijn lid geworden van ncr.
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www.cooperatieacademie.nl

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

NCR Coöperatie Academie opleidingen 

Lobbyen en netwerken

Effectief creëren van draagvlak bij leden

Financiële sturing voor niet-financiële bestuurders 

Governance & Bestuurlijk functioneren

Leergang Voorzitters van coöperaties

Zicht op internationaal ondernemen

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

“Door te luisteren naar anderen 
en hun visie te bespreken kom je 
tot verrassende conclusies over 
je eigen coöperatie: scholing is 
onmisbaar bij het evalueren en 
vooruitbrengen van je organisatie.”

Frieke Haffmans, 
voorzitter Dactari Dierenartsencoöperatie

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

“ Draagt bij om beter te functioneren. 
Meer zelfkennis.”

“ Kritisch kijken naar je eigen rol en 
positie.”

“ Dikke plus, meer zelfvertrouwen 
gekregen in mijn functie.”

NCR Coöperatie Academie

Coöperatief leren 
doe je samen
Coöperatief leren 

Ervaringen van deelnemers:
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