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COLOFON

Coöperaties zijn hot. Bijna 8.000 coöperaties en 

onderlingen stonden begin dit jaar ingeschreven in 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Niet alleen zien we de laatste jaren een sterke stij-

ging van het aantal coöperaties, ook de diversiteit 

wordt steeds groter als het gaat om sector, doel-

stelling, grootte of type leden.

Maar deze coöperaties hebben ook veel met elkaar 

gemeen. Het zijn samenwerkingen vanuit de over-

tuiging dat je samen sterker staat. Samenwerken 

in het belang van de leden, of dat er nu 3 zijn of 

10.000; en of het lokale burgers of ondernemers 

betreft. In Facts & Figures een analyse van het 

Nederlandse coöperatieve landschap.

We zien ook steeds nieuwe redenen om samen te 

werken. Naast meer traditionele factoren zoals 

aanbodbundeling en risicospreiding ontstaan ook 

nieuwe motivaties. Een belangrijke nieuwe coöpe-

ratieve meerwaarde zit in ‘big data’. De informatie 

van alle verschillende leden kan worden samenge-

bracht tot waardevolle collectieve waarde: een 

moderne coöperatieve plus. Dat vraagt echter regie 

van de coöperatie. In het interview met Harry Smit 

geeft hij aan waar de kansen liggen.

Kortom: uit alles blijkt dat coöperaties springlevend 

zijn en steeds weer moderniseren. Een coöperatie is 

nooit klaar!

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

COÖPERATIES 
IN NEDERLAND

EDITORIAL
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COÖPERATIES IN NEDERLAND, 2016

Aantal coöperaties per sector

175 Agribusiness

19 Agribusiness - Foodmarkt

68 Detailhandel

9 Delfstoffen

115 Cultuur, Sport & Recreatie

921 Dienstverlening

2531

270 Energie

352 Gezondheidszorg

145 Huisvesting

49 In- en Verkoop

29 Non-Food Productie

95 Onderhoud

62 Publiek

31 Publiek - Gebiedscoöperatie

97 Technologie

12 Toerisme

47 Transport, Logistiek & Opslag

35 Uitzend & Verhuur

Toelichting op sectoren

De sector Agribusiness behelst 
zowel landbouwcoöperaties van 
boeren en tuinders, als agrarisch 
natuurbeheer. Een voorbeeld is de 
Organic Goatmilk Coöperatie; een 
samenwerkingsverband van 
biologische geitenhouders uit 
België, Duitsland en Nederland 
voor biologische geitenmelk.

De Foodmarkt, subcategorie van 
Agribusiness, is een relatief nieuwe sector 
die sinds 2013 steeds populairder wordt. 
De sector omvat catering en biologische 
markten, zoals het Coöperatief 
Samenwerkingsverband De Wereld van 
Smaak gevestigd in de Markthallen in 
Rotterdam, waar mensen in aanraking 
komen met de internationale keuken.

In Cultuur, Sport & Recreatie zijn 
coöperaties actief in de 
vrijetijdssector. Hierbij kan gedacht 
worden aan theatergroepen, 
jachthavens en waterparken. Een 
voorbeeld is Lemmer Yachting, een 
jachthaven waar leden met hun 
boten terecht kunnen voor 
onderhoud en winterstalling. 

Coöperaties in de sector Delfstoffen 
houden zich bezig met de winning 
van gas, olie of organische stoffen. 
Coöperatie AVIA Nederland, 
gevestigd in Soest, is gericht op de 
levering van olie en de afzet van 
brandstoffen naar tankstations. 

De Detailhandel omvat onder meer 
kledingwinkels en supermarkten waar 
producten worden verkocht aan de 
consument. Zo is Primera een landelijke 
winkelketen in de tabaks- en gemaks-
branche van, voor en door zelfstandig
ondernemers.

Binnen de sector Dienstverlening valt 
een breed scala aan coöperatieve 
initiatieven. Denk aan adviseurs, 
advocaten, kredietunies, ontwikkelings-
samenwerking en uitvaartverzorging. 
Tevens vallen onderlingen binnen deze 
sector, zoals de Onderlinge Assurantie 
Waarborg Maatschappij te Haarlem die 
verzekeringen aanbieden voor 
particulieren en/of zakelijke klanten. 

Een groeiend aantal coöperaties is 
actief in de sector Energie. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om de 
opwekking van duurzame zonne- en 
windenergie. De Coöperatieve 
Windenergie Vereniging Zeeuwind 
produceert windenergie in de 
provincie Zeeland en draagt hiermee 
bij aan een betere leefwereld. 

Een andere groeiende coöperatieve sector 
is de Gezondheidszorg. Huisartsen, 
fysiotherapeuten en medisch specialisten 
verenigen zich in coöperaties, zoals de 
specialisten in het Medisch Specialisten 
Coöperatief RDGG van het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis in Delft. Deze constructie is er 
voor medisch specialisten die niet in dienst 
zijn van een ziekenhuis.

Huisvesting betreft coöperaties 
waarin de bewoners van een flat of 
woonwijk verenigd zijn of ondernemers 
op een bedrijventerrein. Deze vorm 
wordt tevens toegepast bij bungalow-
parken, zoals Coöperatie de Sprancke-
laer, waar de eigenaren van de 
bungalows zich verenigd hebben. 

De coöperaties in de sector In- en 
Verkoop kopen of verkopen goederen 
of diensten voor en/of namens de 
leden. Dit zijn vooral groothandels en 
inkoopcombinaties voor drank- en 
voedselproducten, zoals de 
Coöperatieve Inkoopcombinatie 
Drinkoop. 

Non-Food Productie omvat onder andere 
producenten van verf en verzorgingspro-
ducten en bedrijven gespecialiseerd in 
afvalverwerking. De coöperatieve 
vereniging Midwaste Milieu in Delft richt 
zich op afvalverwerking en -management. 

Installateurs, bouwbedrijven en 
schilders werken coöperatief samen in 
de sector Onderhoud. Een voorbeeld 
uit deze sector is Coöperatie A.A.S, een 
coöperatie van autoschadeherstel-
bedrijven. 

In de Publieke sector zijn overheids- 
en onderwijsinstellingen betrokken of 
lid van de coöperatie. In het onderwijs 
kunnen zowel docenten als scholen lid 
zijn van deze coöperaties. De Coöpera-
tie SDV Heerenveen is een samenwer-
kingsverband van scholen in het voort-
gezet onderwijs in de regio Friesland. 

De sector Gebiedscoöperatie, onderge-
bracht in Publiek, behelst gebiedscoöpe-
raties in Nederland. Het begrip gebiedsco-
operatie is hier niet beperkt tot landelijke 
gebieden, maar omvat tevens recreatie- 
en publieke gebieden. De coöperatieve 
vereniging Veluwse Bosgroepen zet zich 
in voor het beheer van bos en natuur. 

De coöperaties in Technologie richten 
zich op alle aspecten van de branche; 
van glasvezel, naar web portals en de 
ontwikkeling van software. De Coöpera-
tie SURF is een ICT-samenwerkings-
organisatie van het onderwijs en
onderzoek.

Bij Toerisme bieden de coöperaties 
toeristen onder andere stadstouren 
of tuktuk-verhuur aan. Reisbureaus 
hebben zich tevens verenigd in deze 
rechtsvorm, zoals in de Coöperatie 
Zelfstandige Reisbureaus Nederland.

In de sector Transport, Logistiek & Opslag 
vallen bijvoorbeeld coöperaties in de scheep-
vaart, zoals de NPRC. Niet alleen goederen-
vervoer, ook het vervoer van personen via 
taxi of vliegtuig valt binnen deze categorie.  

Uitzendbureaus en machineverhuur-
ders zijn coöperaties gerubriceerd in 
de sector Uitzend & Verhuur. Een 
voorbeeld hiervan is AB Midden 
Nederland, een personeelsorganisatie 
voor diverse sectoren.  * Merel Hoveling is stagiaire bij NCR in het project Coöperaties in Nederland en master-

student Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht.
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BIG DATA:
DATA ALS
COÖPERATIEVE
PLUS
Het bundelen van data biedt kansen. Op zoek naar de coöperatieve plus. Harry Smit, 

Senior Analist Food & Agri bij Rabobank, is stellig van mening dat ondernemers en con-

sumenten goed moeten nadenken of en hoe ze de regie willen nemen over hun data. 

Bundelt iemand het in een nieuwe bedrijfsactiviteit? Of nemen we het initiatief door 

het in een coöperatie bij elkaar te brengen? En moet er zelfs gekozen worden voor een 

open-cloudoplossing?
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De tijd dat Harry Smit (48) afstudeerde op een wiskundig vraagstuk bij ForFarmers 

ligt inmiddels lang achter hem. Na gewerkt te hebben bij de afdeling Industrie en 

Handel en later Internationale Zaken bij het toenmalige Ministerie van Landbouw 

en Visserij, is hij in 1998 gaan werken bij de Rabobank. Inmiddels is hij als senior 

analist het kennisbaken voor ‘Farm Inputs’, zowel voor de bankiers, als voor

klanten. Naast kennis over grondstoffen, productstromen en prijsontwikkelingen, 

kijkt Harry ook naar de toekomst van nieuwe producten, zoals big data. 

DOOR: Ronald Korpershoek 

FOTO’S: Patrick van der Sande

WANNEER SPREKEN WE VAN 
BIG DATA?
Neem als voorbeeld de productiesec-

tor. Door de technologische ontwik-

keling gaan ondernemingen door 

een aantal fases. De eerste fase, van 

mechanisering naar automatisering, 

is, of in de meeste gevallen was, nog 

simpel. Spannender wordt het in een 

tweede fase waarin de machines 

zogezegd ‘smart’ worden. Daar zijn 

we nog maar pas mee begonnen. De 

toepassing van big data begint in die 

tweede fase waarbij kunstmatige 

intelligentie, expertsystemen en zo-

genaamde ‘variable rate applications’ 

de boventoon voeren. We verzamelen 

dan via sensoren en metingen in alle 

schakels van de productie grote hoe-

veelheden data die veelal met hoge 

snelheid binnenkomen. Die combine-

ren we met bergen data uit andere, 

anders en soms niet gestructureerde 

bronnen.

In de akkerbouw bijvoorbeeld worden 

inmiddels sensoren toegepast die 

waarnemen hoe het gewas er uit 

ziet. Waar vroeger de ondernemer op 

basis van zijn intuïtie een inschatting 

maakte voor de hele akker, wordt nu 

op grond van gedetailleerde metingen 

per plant of vierkante meter meer 

of minder kunstmest gegeven. De 

maatvoering daarbij is gebaseerd op 

de analyse van de combinatie van 

data van de sensoren met data uit 

een diversiteit van nationale en zelfs 

internationale bronnen.

De meerwaarde van data ontstaat 

vooral in de derde en vierde fase 

als je respectievelijk overgaat tot 

bedrijfsbrede integratie van datage-

bruik of zelfs ketenbrede toepassing 

van data. In het voorbeeld van de 

kunstmestgift ga je ook gegevens 

verwerken van het gewasras en zelfs 

in welke fase een bepaald ras een 

bepaalde hoeveelheid kunstmest 

nodig heeft. Een leverancier zal 

straks niet alleen toegevoegde waarde 

bieden door zeer goed uitgangsma-

teriaal te leveren, maar ook door te 

voorzien in op big data gebaseerde 

algoritmes over de optimale omstan-

digheden in iedere fase van de teelt 

of veehouderij. Je moet daarvoor 

samenwerken met meerdere leveran-

ciers. De ondernemer koopt straks 

niet meer het pootgoed bij de ene 

leverancier en de kunstmest bij de 

ander. In plaats daarvan wil hij een 

totaaloplossing die specifiek voor 

zijn bedrijf het hoogste resultaat 

levert.

GELDT DIT ALLEEN VOOR DE 
AGRARISCHE SECTOR?

De agrarische sector is mijn exper-

tisegebied. Wij schatten in dat er in 

de agrarische sector een productie-

verhoging mogelijk is van 5%. Maar 

laten we wel zijn, in alle sectoren is 

met big data geld te verdienen. Een 

grote consultant komt met verge-

lijkbare schattingen voor het gehele 

bedrijfsleven.

Er is in bepaalde sectoren zelfs 

sprake van disruptieve innovaties. 

Neem de taxibranche. Het grootste 

taxibedrijf ter wereld, Uber, heeft, 

in tegenstelling tot zijn concurrenten, 

geen enkele taxi meer in bezit. De 

grootste aanbieder van hotelover-

nachtingen en appartementen, 

Airbnb, bezit in tegenstelling tot 

traditionele hotelketens geen enkele 

accommodatie meer.

Of kijk naar de supermarktbranche. 

Een enkele supermarktketen kan de 

data van klantkaarten, het kassare-

gister tot en met het zoekgedrag naar 

HARRY SMIT 

“WE STAAN MET BIG DATA 

NOG MAAR AAN HET BEGIN VAN DE 

ECHTE TOEPASSING DAARVAN”

COÖPERATIE
NUMMER 627 - JUNI 2016
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recepten voor zichzelf combineren 

tot een grote database. Bekend is dat 

supermarkten de data ook leveren 

aan een partij als Nielsen. Die geeft 

hiervoor een overzichtelijke analyse 

terug. Maar het echte verdienmodel 

van deze partij zit er waarschijnlijk 

in dat ze de big data gecombineerd 

van alle supermarkten en mogelijk de 

hele retail verkoopt aan marketeers 

en productleveranciers.

WAT IS ER NODIG OM BIG DATA 
TOT WAARDE TE BRENGEN?
Allereerst zal de ondernemer en 

consument moeten beseffen dat zijn 

eigen data meerwaarde heeft op 

geaggregeerd niveau. Dit betekent 

dat hij of zij die data breder aan-

wendbaar moet maken. Het kan zelfs 

betekenen dat hij data verzamelt 

die voor hem op microniveau niet 

relevant zijn, maar op sectorniveau 

toegevoegde waarde levert. Je zult 

daarvoor data moeten standaardi-

seren. Dat is al een helse klus. Ten 

tweede moet je data gaan combine-

ren in een grote database, misschien 

wel zelfs een cloudoplossing. De 

derde stap is waar het waarde gaat 

leveren, namelijk door de big data te 

gaan analyseren en beheren.

WANNEER KOMT DE 
COÖPERATIE IN BEELD?
Het combineren van data van indi-

viduele spelers genereert de meer-

waarde. Dit is vergelijkbaar met hoe 

de eerste coöperaties zijn ontstaan 

met het combineren van hun inkoop 

of afzet. De vraag met data is nu, laat 

je dat gebeuren in de private sector, 

of hou je dat in je eigen coöperatie? 

Wat we zien in de VS is dat grote 

zaadproducenten investeringen doen 

om data te verzamelen. Op termijn 

zullen de afnemers voor de pro-

ducten die zij daarmee genereren 

moeten gaan betalen. Willen we dat 

als coöperatieve sector?

Je kunt twee keuzes maken. Je kunt 

de data in een coöperatie bij elkaar 

brengen en tegen de hoogst moge-

lijke prijs verkopen. De vraag is of 

daarmee het belang van de onderne-

mers het beste is gediend. Je maakt 

de drempel heel hoog. Alleen de grote, 

internationale leveranciers kunnen 

betalen voor de data.

De tweede optie is de data bij elkaar 

brengen en als het ware publiek 

beschikbaar maken. Elke leverancier 

kan er dan mee aan de slag. Een grote 

international moet opboksen tegen 

een kleine, innovatieve start-up. Je 

houdt daarmee waarschijnlijk de con-

currentie scherp en je bewerkstelligt 

op die manier het beste resultaat 

voor de ondernemer. Ik denk dat ik 

hier de voorkeur aan zou geven.

TOT SLOT, WAT IS DAARVOOR 
NODIG?
Nu is in veel sectoren de ondernemer 

of consument klein en de leverancier 

groot. Feitelijk moet je dat zien om 

te draaien. Je zult met elkaar moeten 

investeren. Al is het de vraag of dit 

echt heel veel investeringen vergt. 

Misschien is het wel gewoon een 

kwestie van slim organiseren en 

volstaat een clouddienst tegen een 

jaarlijkse fee. Verder moet je wat 

slimme IT’ers hebben die de database 

inrichten en daarbij goed gebruik-

maken van de oplossingen waar de 

Googles van deze wereld groot mee 

zijn geworden.

Voor de korte termijn moeten we 

ons goed realiseren dat we nog maar 

aan het begin staan. De huidige apps 

zijn nog allemaal houtje-touwtje wat 

scepsis oproept bij de gebruiker. Er 

zullen steeds meer van dit soort toe-

passingen komen. Als het een zekere 

kritische massa krijgt, dan wordt 

het pas spannend. Democratisering 

van data. Dan krijg je de vruchtbare 

voedingsbodem om de ‘value change 

transformation’ mogelijk te maken.

BIG DATA

Er gelden vele definities van big data. Een aansprekende wordt gegeven 

door Gartner: ‘Big data is high-volume, high-velocity and/or high-variety 

information assets’ oftewel:

1. Een grote hoeveelheid data;

2. Die met hoge snelheid binnenkomt en/of opgevraagd wordt en;

3. Een grote diversiteit kent. Hiermee wordt met name bedoeld dat de data  

 ongestructureerd zijn en niet in een traditionele database opgeslagen 

 kunnen worden.

Het vraagt om een kostenefficiënte en innovatieve aanpak van dataprocessing 

om er inzicht uit te verwerven en beslissingen op te kunnen baseren.
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INVESTEREN IN DE 
COÖPERATIE IS 
INVESTEREN IN MENSEN

Coöperaties kenmerken zich door zeggen-

schap en invloed van de leden. De kwaliteit 

van deze invloed en daarmee ledenimpact 

wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

de mensen die het vormgeven. Ieder brengt 

zijn of haar eigen ervaring en kennis mee. Dat 

moet samengebracht worden tot een geheel 

waarbij de verschillende organen elkaar in 

balans houden en de ledeninvloed construc-

tief functioneert. Dan komt de coöperatieve 

structuur het beste tot zijn recht. 

DOOR: Arjen van Nuland

FOTO’S: Patrick van der Sande

Om dit samenspel te kunnen bereiken is educatie van alle 

betrokkenen van groot belang.

Voor coöperatie Agrico is educatie een kernbegrip. 

In 2016 is een start gemaakt met het Coöperatie Ontwik-

kelingsplan. Een gesprek met Jan Wolthuis (voorzitter 

Raad van Commissarissen) en Linda de Jong (adviseur 

coöperatie en communicatie). 

Wat was de aanleiding voor het Ontwikkelingsplan?

Jan: “We hebben de laatste jaren behoorlijk wat ontwik-

kelingen doorgemaakt. Een hectische tijd in 2010 met 

het afstoten van de industrietak en de onvrede daarover 

vanuit de leden. In de evaluatie hiervan constateerden we 

dat de zeggenschap verbeterd moest worden. Een eerste 

stap hiertoe werd in 2014 gezet met de aanpassing van de 

governance naar het zogenaamde Zandlopermodel. 
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Maar niet alleen de governance maar juist ook de mensen 

maken het verschil. We moeten dus investeren in men-

sen. De leden in hun kracht zetten, zodat de bestuurlijke 

scherpte versterkt kan worden. Het lid dichter bij de coö-

peratie brengen en de coöperatie dichter bij het lid.”

Waren de betrokkenen gelijk enthousiast?

Linda: “Het initiatief kwam juist ook vanuit de leden zelf. 

Zij gaven aan dat ze behoefte hadden aan versterking van 

hun rol. Vervolgens is het nog wel een intensief traject 

geweest om alle organen te betrekken in het plan dat 

nu goedgekeurd is. Dat is meteen ook de belangrijkste 

uitdaging geweest in het proces: het vinden van de juiste 

balans om te professionaliseren op een wijze die past 

binnen onze coöperatieve context.”

Jan: “Draagvlak is essentieel bij het Ontwikkelingsplan. 

Alle betrokkenen moeten meegenomen worden in het pro-

ces. Het moet van hunzelf worden, ze moeten er volledig 

achter staan. We hebben dan ook veel tijd gestoken in de 

voorbereiding. Hierdoor heeft het Ontwikkelingsplan nu 

veel draagvlak. Daardoor is het logisch dat het ook uitge-

voerd wordt en iedereen meedoet. In die zin is het niet 

vrijblijvend. Daarnaast evalueren we jaarlijks met alle 

bestuurders wat in hun persoonlijke plan afgesproken is 

en dit komt sowieso weer terug bij de eventuele herbe-

noeming.”

Voor wie is het Ontwikkelingsplan?

Linda: “We richten ons breed op alle ledengremia. Dat 

zijn de Raad van Commissarissen – zij vormen ook het 

bestuur van de coöperatie – de ledenraad, de poolcommis-

sie en het jongerencollege. We vinden het belangrijk dat 

we aan de basis beginnen. Daarmee zorgen we ervoor dat 

deze organen beter functioneren en zijn we beter in staat 

om de doorstroom binnen de coöperatie vorm te geven. 

De scouting is beter op orde en ook de deelnemers kunnen 

beter inschatten waar hun mogelijkheden liggen.” 

Stel je ook andere eisen bij binnenkomst van bestuurders?

Linda: “We hebben voor alle organen profielschetsen 

aangescherpt en ook de werving veranderd. 

Voorheen zochten de zittende bestuurders naar nieuwe 

kandidaten, maar nu stellen we vacatures open waarop 

onze leden kunnen solliciteren. Bij binnenkomst ontvangt 

ieder nieuw lid van een orgaan een introductiepakket 

met alle relevante informatie over de coöperatie en zijn 

functie hierin. Ook wordt nog een introductiebijeenkomst 

georganiseerd.”

Hoe financier je het?

Jan: “We hebben vanuit de coöperatie budget vrijgemaakt 

voor de opleidingen. De tijd die aan opleiden besteed 

wordt is een eigen investering van de deelnemers. Het 

vraagt dus van zowel de coöperatie als het lid inves-

teringen. Maar dat weegt niet op tegen de opbrengst. 

Vanuit de leden horen we terug dat het hen verrijkt in de 

persoonlijke ontwikkeling door kennis en vaardigheden. 

Het rendement voor de coöperatie zit in versterking van 

de ledeninvloed en daarmee van de coöperatie. Dat vraagt 

inderdaad een investering, maar je kunt je afvragen wat 

het zou kosten als je dat niet doet.”

Zien jullie ook risico’s?

Jan: “Het grootste risico is dat het te drempelverhogend 

werkt. Dat leden er tegenop zien om mee te doen, omdat 

ze denken dat de lat te hoog gelegd wordt of het gevoel 

hebben de maat genomen te worden. We proberen dit te 

voorkomen door het accent te leggen op collegialiteit. In 

de jaarlijkse gesprekscyclus wordt per persoon gekeken 

hoe het gaat en waaraan men behoefte heeft. Het is dus 

echt bedoeld ter versterking van deze bestuurder. Met ons 

plan faciliteren we de ontwikkeling van het lid. Dat kan 

alleen als je veel ruimte laat voor maatwerk.”

Linda: “Door het uitgebreide voorbereidingstraject hebben 

we veel vertrouwen in ons Ontwikkelingsplan. Aan de 

Linda de Jong

“ONS 

ONTWIKKELINGSPLAN 

VERSTERKT DE 

PROFESSIONALITEIT 

BINNEN ONZE 

COÖPERATIE”
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andere kant beseffen we dat het nu pas begint. Dit jaar 

starten de gespreksrondes en opleidingen. Het plan zal 

naar aanleiding van evaluaties ongetwijfeld nog bijge-

schaafd worden.”

Welk advies geef je collega-coöperaties?

Linda: “Via NCR heb ik met verschillende coöperaties 

over opleiding en scholing gesproken. Dan valt op dat de 

onderlinge verschillen tussen coöperaties groot zijn. Zorg 

ervoor dat je het tempo en de aanpak kiest die bij jouw 

coöperatie past en bij de fase waarin je je bevindt. En ga 

ook eens praten met andere coöperaties. Die ervaringen 

van anderen hebben ons zeker geholpen om ons eigen 

plan te maken.”

Coöperatie Ontwikkelingsplan

Het Ontwikkelingsplan van Agrico bestaat uit twee onder-

delen:

1. Een gesprekscyclus waarbij ieder lid elk jaar een 

 gesprek heeft met de voorzitter van zijn orgaan over  

 hoe het gaat en waarbij de ontwikkelbehoefte vastge- 

 steld wordt;

2. Een opleidingsplan waarin jaarlijks per orgaan en indi- 

 vidu de opleidingen worden vastgelegd. Dit opleidings- 

 aanbod bestaat grotendeels uit de opleidingen van de  

 NCR Coöperatie Academie. Daarnaast worden ook 

 andere cursussen en seminars ingezet en organiseert  

 Agrico jaarlijks de eigen Coöperatiedag waar kennisuit-

 wisseling tussen de verschillende organen centraal  

 staat.

De mondiale coöperatiekoepel ICA heeft 7 basis-

principes geformuleerd die helpen om de coöperatieve 

waarden te realiseren. Het vijfde ICA-principe 

betreft “Onderwijs, vorming en informatieverstrek-

king”. Dat betekent dat coöperaties voorzien in 

onderwijs en vorming voor leden, bestuurders, 

directie en werknemers, zodat zij werkelijk kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van hun coöperatie. 

Zij informeren het grote publiek – vooral jonge 

mensen en opiniemakers – over de aard en de voor-

delen van coöperatief ondernemen.

In 2015 is de NCR Coöperatie Academie gestart. 

Een Academie van en voor de coöperaties met 

specifieke (dag)opleidingen die relevant zijn in de 

coöperatieve context. 

Op www.cooperatieacademie.nl vindt u meer 

informatie. Desgewenst kan NCR leden helpen 

bij het opstellen van een opleidingsplan voor de 

coöperatie.

EDUCATIE ALS 
BASISPRINCIPE 
VAN DE 
COÖPERATIE

NCR 
COÖPERATIE 
ACADEMIE

Linda de Jong Jan Wolthuis 

“DE MENSEN MAKEN 

DE COÖPERATIE, DUS 

MOET JE INVESTEREN 

IN DEZE MENSEN”
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MEDEWERKERS 
NCR

DIRK DE LUGT 
VOORZITTER NCR

Sinds april 2016 versterkt 

Ronald Korpershoek (50 

jaar) het NCR-team als 

Senior coöperatie adviseur. 

Ronald werkt 2 dagen in de 

week voor NCR. Hij wordt 

gedetacheerd door Rabo-

bank Nederland waar hij in 

dienst blijft. Ronald werkt 

al lange tijd bij Rabobank 

(zowel bij lokale banken als bij Rabobank Nederland). De 

laatste jaren als projectmanager Coöperatie en Gover-

nance bij de afdeling Coöperatie en Besturing. Hierin 

heeft Ronald onder andere de herziening van de gover-

nance ondersteund. Ronald zal bij NCR onder andere 

governance- en financieringsthema’s oppakken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NCR op 3 juni 

jl. is Dirk de Lugt benoemd tot voorzitter van NCR. Dirk 

de Lugt is voorzitter van de Raad van Beheer van Coöpe-

ratie Koninklijke Cosun en sinds 2014 lid van het bestuur 

van NCR. Hij heeft een akkerbouwbedrijf op Texel en is 54 

jaar. Dirk de Lugt is de opvolger van Bernard Oosterom 

die vanwege zijn aftreden als voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van FloraHolland op 2 juni jl. is terugge-

treden als bestuurder van NCR.

Tijdens de alv is Monique Sweep benoemd tot bestuurslid 

van NCR. Zij is directeur van energiecoöperatie Delta-

wind.

De alv heeft tevens ingestemd met de fusie van NCR voor 

land- en tuinbouw en de in april 2014 opgerichte vereni-

ging voor leden van buiten de agrarische sector NCR.

24 november 2016

Meer informatie op: www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016Meer informatie op: www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016Meer informatie op: www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016Meer informatie op: www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016Meer informatie op: www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016Meer informatie op: www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016Meer informatie op: www.cooperatie.nl/agenda/nationale-cooperatiedag-2016

Meer informatie?
Scan de QR code en u 
komt direct op de website.

De Nationale Coöperatiedag, zet de datum in uw agenda!

COÖPERATIE
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TRANSACTIE

Coöperatie ParkeerService is op dezelfde gedachte geba-

seerd. ‘Parkeren makkelijker maken’, is het vertrekpunt en 

dat betekent eveneens met een grotere financiële doelma-

tigheid dan wanneer gemeenten het parkeerbeheer alleen 

zouden uitvoeren. Zo kan de burger én profiteren van een 

goede service én kunnen de belastinggelden effectief worden 

ingezet. De leden hebben een klantrol – ieder van hen heeft 

een uitvoeringscontract met de coöperatie – naast hun 

eigenaarsrol.

EIGENAARSCHAP 

Wigo4it ontwerpt, ontwikkelt, beheert en onderhoudt kernap-

plicaties en onderliggende data van de sociale diensten van 

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag ten behoeve 

van bijstandsaanvragen, re-integratie op de arbeidsmarkt, 

en andere taken van die diensten. Gevoelige informatie. De 

overheidskernwaarden transparantie, betrouwbaarheid, inte-

griteit en financiële doelmatigheid vormen de uitgangspunten 

om op deze terreinen betrouwbaar te kunnen functioneren. 

Het eigenaarschap van de leden zelf staat daar garant voor.

Dit voorjaar trad de gemeente Rotterdam toe tot de over-

heidscoöperatie Dimpact nadat Groningen in december 

2015 al lid was geworden. Het 10-jarige Dimpact is een 

jonge, maar zeer succesvolle coöperatie. Ook Coöperatie 

ParkeerService, die nog maar zes jaar bestaat, groeit snel 

en kent inmiddels 17 gemeenten als lid. De sociale dien-

sten van de vier grote steden hebben sinds 2007 ervaring 

met coöperatieve samenwerking in Wigo4it. Overheden 

ontdekken de unieke mogelijkheden van de rechtspersoon 

coöperatie waarin eigenaarschap, zakelijke transactie en 

zeggenschap worden gecombineerd.

GEZAMENLIJK

In het geval van Dimpact is december 2015 illustratief voor 

het coöperatieve solidariteitsprincipe. De gemeente Groningen 

met ruim 200.000 inwoners en de gemeente Ten Boer met 

7450 inwoners traden gezamenlijk toe als het kleinste en 

het grootste lid. “In de coöperatie hoeft door kennisdeling en 

hergebruik van de digitale processen, het spreekwoordelijke 

wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Dat scheelt in de 

ontwikkelkosten”, aldus Dimpact.

DOOR: Wilbert van den Bosch

FOTO’S: Dimpact, ParkeerService en Wigo4it
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Daar waar de (lokale) overheid een uitvoeringstaak heeft, 

blijkt de coöperatie een geschikte rechtspersoon om diverse 

belangen te verenigen. Het bedrijfsmatige karakter van de 

coöperatie kan zorgen voor focus op kwaliteit, innovatie en 

efficiency. Tegelijkertijd blijven de gemeenten zelf verant-

woordelijk voor het beleid en de regie.

STANDAARDISATIE

“Als lid van Dimpact kunnen we beproefde ict-oplossin-

gen gebruiken die het zaakgewijs werken mogelijk maken. 

Tegelijkertijd kunnen we onze expertise delen met andere 

gemeenten”, aldus wethouder Adriaan Visser in Computable 

dit voorjaar.

Standaardisatie, kennisdeling, innovatie, vraagbundeling en 

inkoopvoordeel zijn de drijfveren voor gemeenten om te 

participeren in een coöperatie. Van hen wordt een actieve rol 

als mede-eigenaar verwacht en natuurlijk ambassadeurschap 

van de coöperatie. Rotterdam is het grootste lid van Dimpact 

en wil een actieve rol spelen in de coöperatie. Een speerpunt 

daarbij is de verdere standaardisatie van digitale processen 

tussen lidgemeenten. ParkeerService ziet die standaardisatie 

eveneens als sleutel tot het verwezenlijken van gemeen-

schappelijke doelstellingen. “De realiteit is dat er nog erg veel 

maatwerk wordt geleverd. Samen met onze leden werken we 

eraan om dat te verminderen. De ene werkwijze is niet altijd 

beter dan de andere. Vaak is het een kwestie van gewenning. 

We deden het altijd zo”, zegt John van Dijk, directeur-bestuur-

der. “Maar die versplintering komt de burger niet ten goede. 

Wij streven naar gemeente-eigen diversiteit in het beleid maar 

gelijkvormigheid in de uitvoering.” Een (overheids)coöperatie 

wordt immers opgericht om schaalvoordelen voor de leden te 

behalen.

SURPLUS

De coöperatie is een vereniging – in dit geval van overheden 

– met een bedrijf. Dat bedrijf is een verlengstuk van de eigen 

gemeentelijke organisatie waardoor de coöperatie eventuele 

exploitatie-overschotten weer mag uitkeren aan de leden. We 

spreken in dit geval liever van ‘surplus’ dan van ‘winst’ omdat 

zeker de overheidscoöperatie niet is opgericht om econo-

misch gewin te behalen. Bovendien vormen kostprijscalcula-

ties de basis van prijsvorming die fair en marktconform moet 

zijn.

Het surplus staat ter beschikking aan de algemene ledenver-

gadering (ALV). Gezien het feit dat de overheidscoöperaties 

DRIE VOORBEELDEN
De Coöperatieve Vereniging Dimpact gaat Rotterdam 

helpen bij de invoering van zaakgewijs werken met

kennis, ervaring en het hergebruik van (ict-)oplossingen.

Met de gemeente Rotterdam krijgt Dimpact haar 

eerste G4-lid en bereikt de coöperatie een omvang 

van ruim twee miljoen inwoners.

Coöperatie ParkeerService is inmiddels het derde 

grootste parkeerbedrijf van Nederland en wordt 

uitgenodigd door andere Europese landen die willen 

leren hoe overheidstaken effi ciënt kunnen worden 

uitgevoerd. 

De impact van Coöperatie Wigo4it op de zorgvuldige 

uitvoering van sociale taken in de vier grootste

steden van Nederland kan niet worden overschat.

GEMEENTETAKEN
Een gemeente voert uitsluitend taken uit die direct 

van belang zijn voor haar inwoners. Bijvoorbeeld 

het huisvuil ophalen, paspoorten verstrekken en 

bestemmingsplannen maken.

Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig 

beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, 

het aanleggen van een fi etspad of het bouwen van 

woningen. Het maken van die keuzes is de belang-

rijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast 

voert de gemeente ook veel landelijke wetten uit. 

Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteits-

kaarten uitgeven aan haar inwoners.

Bron: Rijksoverheid.nl
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Wigo4it kent een deelnemersvergadering waarin de wet-

houders de taken van de ALV op zich nemen. Het bestuur 

bestaat uit de directeuren van de sociale diensten van de 

vier leden en de titulaire directie zorgt voor de dagelijkse 

aansturing. Ook kent Wigo4it een adviesraad met ‘zwaarge-

wichten uit overheid en bedrijfsleven’.

ParkeerService hanteert een governancemodel waarbij 

de wethouders namens de gemeenten hun rol in de ALV 

vervullen, de ambtenaren op diverse wijzen via commissies 

invloed hebben op de bedrijfsprocessen en het bestuur 

bestaat uit directeur-bestuurders. Deze coöperatie kent ook 

een raad van commissarissen die bestaat uit onafhankelijke 

deskundigen.

Ook de Dimpact-governancestructuur borgt ambassadeur-

schap, inspraak en invloed van de lidgemeenten. Dimpact 

kent benoemde directeur-bestuurders en een ALV die 

bestaat uit de lidgemeenten. De raad van commissarissen 

bestaat uit zowel leden als niet-leden.

UIT-, AAN- EN INBESTEDEN

Tot slot een bijzonder aspect van de overheidscoöperatie. 

Als een gemeente uitvoeringstaken wil uitbesteden aan 

derden (private partijen), heeft ze te maken met wetgeving 

en Europese regels inzake aan- en inbesteding. 

Door het lidmaatschap van een overheidscoöperatie kan een 

gemeente haar taken flexibel inbesteden waardoor een aan-

bestedingstraject niet nodig is. De coöperatie zelf moet wel 

aanbesteden. Dat betekent meer flexibiliteit voor de gemeen-

te; niet alleen bij aanvang maar ook gedurende de uitvoering. 

De gemeente heeft immers maar beperkt grip op de uitvoe-

ring als ze die uitbesteed aan een derde marktpartij. Aan 

het begin van de contractperiode zullen afspraken worden 

gemaakt maar gedurende de looptijd kan niet flexibel worden 

ingesprongen tenzij nieuwe onderhandelingen plaatsvin-

den. In de overheidscoöperatie houdt de gemeente door de 

combinatie van ‘klantschap’, eigenaarschap en zeggenschap, 

wel die invloed.

Artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet schrijft voor dat het 

college van B&W alleen dan besluit tot deelname in een 

coöperatie indien dat bijdraagt aan de behartiging van het te 

dienen openbaar belang.

“Standaardisatie, 
kennisdeling, innovatie, 

vraagbundeling en 
inkoopvoordeel zijn 
de drijfveren om te 

coöpereren”

U.A. zijn (uitgesloten aansprakelijkheid) wordt eerst gezorgd 

dat met een eventueel surplus het eigen vermogen wordt 

aangevuld tot aan de solvabiliteitseis, ten tweede kunnen 

(afhankelijk van de statutaire ruimte) de bedrijfsresultaten 

worden aangewend voor innovatie en tenslotte zouden even-

tuele overschotten kunnen worden uitgekeerd.

DEFINITIE

De Rijksoverheid is spaarzaam met informatie over de 

coöperatie maar wijst de ca. 400 gemeenten in Nederland 

via haar website wel op de voordelen van deze wijze van 

samenwerking. “Voor overheden geldt dat op het terrein van 

de bedrijfsvoering taken bestaan die geen zware bestuurlij-

ke (= college van B&W [red.]) aansturing nodig hebben maar 

waarvoor rechtspersoonlijkheid wel van belang is voor een 

efficiënte uitvoering. Een coöperatie is een rechtspersoon 

en kan personeel in dienst hebben. Leden/eigenaren kunnen 

(in persoon) deel uit maken van het bestuur. De leden/eige-

naren, tevens afnemers, worden nauw betrokken bij de 

strategie van de coöperatie. Hun rol is toezicht houden en de 

investeringen mede bepalen. Leden/eigenaren combineren 

veelal de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdracht-

nemer.”

GOVERNANCE

Lokale overheden zijn reeds lang bestaande organen en 

hebben intern een duidelijke takenscheiding georganiseerd 

tussen beleidsvorming, besluitvorming en beleidsuitvoering. 

Deze werkwijze zien we terug in de overheidscoöperaties, 

zij het in diverse vormen. In alle gevallen dienen de wethou-

ders aan hun gemeenteraden goedkeuring te vragen voor 

toetreding en verantwoording af te leggen over de realisaties 

van de taken.
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COÖPERATIES IN NEDERLAND, 2016

Aantal coöperaties per sector

175 Agribusiness

19 Agribusiness - Foodmarkt

68 Detailhandel

9 Delfstoffen

115 Cultuur, Sport & Recreatie

921 Dienstverlening

2531

270 Energie

352 Gezondheidszorg

145 Huisvesting

49 In- en Verkoop

29 Non-Food Productie

95 Onderhoud

62 Publiek

31 Publiek - Gebiedscoöperatie

97 Technologie

12 Toerisme

47 Transport, Logistiek & Opslag

35 Uitzend & Verhuur

Toelichting op sectoren

De sector Agribusiness behelst 
zowel landbouwcoöperaties van 
boeren en tuinders, als agrarisch 
natuurbeheer. Een voorbeeld is de 
Organic Goatmilk Coöperatie; een 
samenwerkingsverband van 
biologische geitenhouders uit 
België, Duitsland en Nederland 
voor biologische geitenmelk.

De Foodmarkt, subcategorie van 
Agribusiness, is een relatief nieuwe sector 
die sinds 2013 steeds populairder wordt. 
De sector omvat catering en biologische 
markten, zoals het Coöperatief 
Samenwerkingsverband De Wereld van 
Smaak gevestigd in de Markthallen in 
Rotterdam, waar mensen in aanraking 
komen met de internationale keuken.

In Cultuur, Sport & Recreatie zijn 
coöperaties actief in de 
vrijetijdssector. Hierbij kan gedacht 
worden aan theatergroepen, 
jachthavens en waterparken. Een 
voorbeeld is Lemmer Yachting, een 
jachthaven waar leden met hun 
boten terecht kunnen voor 
onderhoud en winterstalling. 

Coöperaties in de sector Delfstoffen 
houden zich bezig met de winning 
van gas, olie of organische stoffen. 
Coöperatie AVIA Nederland, 
gevestigd in Soest, is gericht op de 
levering van olie en de afzet van 
brandstoffen naar tankstations. 

De Detailhandel omvat onder meer 
kledingwinkels en supermarkten waar 
producten worden verkocht aan de 
consument. Zo is Primera een landelijke 
winkelketen in de tabaks- en gemaks-
branche van, voor en door zelfstandig
ondernemers.

Binnen de sector Dienstverlening valt 
een breed scala aan coöperatieve 
initiatieven. Denk aan adviseurs, 
advocaten, kredietunies, ontwikkelings-
samenwerking en uitvaartverzorging. 
Tevens vallen onderlingen binnen deze 
sector, zoals de Onderlinge Assurantie 
Waarborg Maatschappij te Haarlem die 
verzekeringen aanbieden voor 
particulieren en/of zakelijke klanten. 

Een groeiend aantal coöperaties is 
actief in de sector Energie. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om de 
opwekking van duurzame zonne- en 
windenergie. De Coöperatieve 
Windenergie Vereniging Zeeuwind 
produceert windenergie in de 
provincie Zeeland en draagt hiermee 
bij aan een betere leefwereld. 

Een andere groeiende coöperatieve sector 
is de Gezondheidszorg. Huisartsen, 
fysiotherapeuten en medisch specialisten 
verenigen zich in coöperaties, zoals de 
specialisten in het Medisch Specialisten 
Coöperatief RDGG van het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis in Delft. Deze constructie is er 
voor medisch specialisten die niet in dienst 
zijn van een ziekenhuis.

Huisvesting betreft coöperaties 
waarin de bewoners van een flat of 
woonwijk verenigd zijn of ondernemers 
op een bedrijventerrein. Deze vorm 
wordt tevens toegepast bij bungalow-
parken, zoals Coöperatie de Sprancke-
laer, waar de eigenaren van de 
bungalows zich verenigd hebben. 

De coöperaties in de sector In- en 
Verkoop kopen of verkopen goederen 
of diensten voor en/of namens de 
leden. Dit zijn vooral groothandels en 
inkoopcombinaties voor drank- en 
voedselproducten, zoals de 
Coöperatieve Inkoopcombinatie 
Drinkoop. 

Non-Food Productie omvat onder andere 
producenten van verf en verzorgingspro-
ducten en bedrijven gespecialiseerd in 
afvalverwerking. De coöperatieve 
vereniging Midwaste Milieu in Delft richt 
zich op afvalverwerking en -management. 

Installateurs, bouwbedrijven en 
schilders werken coöperatief samen in 
de sector Onderhoud. Een voorbeeld 
uit deze sector is Coöperatie A.A.S, een 
coöperatie van autoschadeherstel-
bedrijven. 

In de Publieke sector zijn overheids- 
en onderwijsinstellingen betrokken of 
lid van de coöperatie. In het onderwijs 
kunnen zowel docenten als scholen lid 
zijn van deze coöperaties. De Coöpera-
tie SDV Heerenveen is een samenwer-
kingsverband van scholen in het voort-
gezet onderwijs in de regio Friesland. 

De sector Gebiedscoöperatie, onderge-
bracht in Publiek, behelst gebiedscoöpe-
raties in Nederland. Het begrip gebiedsco-
operatie is hier niet beperkt tot landelijke 
gebieden, maar omvat tevens recreatie- 
en publieke gebieden. De coöperatieve 
vereniging Veluwse Bosgroepen zet zich 
in voor het beheer van bos en natuur. 

De coöperaties in Technologie richten 
zich op alle aspecten van de branche; 
van glasvezel, naar web portals en de 
ontwikkeling van software. De Coöpera-
tie SURF is een ICT-samenwerkings-
organisatie van het onderwijs en
onderzoek.

Bij Toerisme bieden de coöperaties 
toeristen onder andere stadstouren 
of tuktuk-verhuur aan. Reisbureaus 
hebben zich tevens verenigd in deze 
rechtsvorm, zoals in de Coöperatie 
Zelfstandige Reisbureaus Nederland.

In de sector Transport, Logistiek & Opslag 
vallen bijvoorbeeld coöperaties in de scheep-
vaart, zoals de NPRC. Niet alleen goederen-
vervoer, ook het vervoer van personen via 
taxi of vliegtuig valt binnen deze categorie.  

Uitzendbureaus en machineverhuur-
ders zijn coöperaties gerubriceerd in 
de sector Uitzend & Verhuur. Een 
voorbeeld hiervan is AB Midden 
Nederland, een personeelsorganisatie 
voor diverse sectoren.  * Merel Hoveling is stagiaire bij NCR in het project Coöperaties in Nederland en master-

student Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht.
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In Nederland verandert het coöperatieve landschap sterk. Aan de hand van een overzicht van de Kamer van Koophandel 

heeft NCR de coöperaties in Nederland in kaart gebracht. In het Handelsregister staan 7.969 coöperaties en onderlingen 

ingeschreven per 1 februari 2016. Het overgrote deel van deze coöperaties (68%) is niet ‘actief’. Onder ‘actief’ wordt hier de 

zichtbaarheid van de coöperatie verstaan. Wanneer coöperaties niet zichtbaar waren, duidt dit op geen of beperkte econo-

mische actviteiten. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde VVE’s en enkele onderlingen. Zodoende zijn dergelijke coöperaties als 

‘niet actief’ verwerkt in de data. Dat geldt ook voor financiële holdings en buitenlandse bedrijven die ingeschreven staan in 

Nederland om fiscale redenen. Uiteindelijk resteren er 2.531 (32%) actieve coöperaties in Nederland.

DOOR: Merel Hoveling* en Carmen Heukers

INFOGRAPHIC: Ymke Pas
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COÖPERATIES IN NEDERLAND, 2016

Aantal coöperaties per sector

175 Agribusiness

19 Agribusiness - Foodmarkt

68 Detailhandel

9 Delfstoffen

115 Cultuur, Sport & Recreatie

921 Dienstverlening

2531

270 Energie

352 Gezondheidszorg

145 Huisvesting

49 In- en Verkoop

29 Non-Food Productie

95 Onderhoud

62 Publiek

31 Publiek - Gebiedscoöperatie

97 Technologie

12 Toerisme

47 Transport, Logistiek & Opslag

35 Uitzend & Verhuur

Toelichting op sectoren

De sector Agribusiness behelst 
zowel landbouwcoöperaties van 
boeren en tuinders, als agrarisch 
natuurbeheer. Een voorbeeld is de 
Organic Goatmilk Coöperatie; een 
samenwerkingsverband van 
biologische geitenhouders uit 
België, Duitsland en Nederland 
voor biologische geitenmelk.

De Foodmarkt, subcategorie van 
Agribusiness, is een relatief nieuwe sector 
die sinds 2013 steeds populairder wordt. 
De sector omvat catering en biologische 
markten, zoals het Coöperatief 
Samenwerkingsverband De Wereld van 
Smaak gevestigd in de Markthallen in 
Rotterdam, waar mensen in aanraking 
komen met de internationale keuken.

In Cultuur, Sport & Recreatie zijn 
coöperaties actief in de 
vrijetijdssector. Hierbij kan gedacht 
worden aan theatergroepen, 
jachthavens en waterparken. Een 
voorbeeld is Lemmer Yachting, een 
jachthaven waar leden met hun 
boten terecht kunnen voor 
onderhoud en winterstalling. 

Coöperaties in de sector Delfstoffen 
houden zich bezig met de winning 
van gas, olie of organische stoffen. 
Coöperatie AVIA Nederland, 
gevestigd in Soest, is gericht op de 
levering van olie en de afzet van 
brandstoffen naar tankstations. 

De Detailhandel omvat onder meer 
kledingwinkels en supermarkten waar 
producten worden verkocht aan de 
consument. Zo is Primera een landelijke 
winkelketen in de tabaks- en gemaks-
branche van, voor en door zelfstandig
ondernemers.

Binnen de sector Dienstverlening valt 
een breed scala aan coöperatieve 
initiatieven. Denk aan adviseurs, 
advocaten, kredietunies, ontwikkelings-
samenwerking en uitvaartverzorging. 
Tevens vallen onderlingen binnen deze 
sector, zoals de Onderlinge Assurantie 
Waarborg Maatschappij te Haarlem die 
verzekeringen aanbieden voor 
particulieren en/of zakelijke klanten. 

Een groeiend aantal coöperaties is 
actief in de sector Energie. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om de 
opwekking van duurzame zonne- en 
windenergie. De Coöperatieve 
Windenergie Vereniging Zeeuwind 
produceert windenergie in de 
provincie Zeeland en draagt hiermee 
bij aan een betere leefwereld. 

Een andere groeiende coöperatieve sector 
is de Gezondheidszorg. Huisartsen, 
fysiotherapeuten en medisch specialisten 
verenigen zich in coöperaties, zoals de 
specialisten in het Medisch Specialisten 
Coöperatief RDGG van het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis in Delft. Deze constructie is er 
voor medisch specialisten die niet in dienst 
zijn van een ziekenhuis.

Huisvesting betreft coöperaties 
waarin de bewoners van een flat of 
woonwijk verenigd zijn of ondernemers 
op een bedrijventerrein. Deze vorm 
wordt tevens toegepast bij bungalow-
parken, zoals Coöperatie de Sprancke-
laer, waar de eigenaren van de 
bungalows zich verenigd hebben. 

De coöperaties in de sector In- en 
Verkoop kopen of verkopen goederen 
of diensten voor en/of namens de 
leden. Dit zijn vooral groothandels en 
inkoopcombinaties voor drank- en 
voedselproducten, zoals de 
Coöperatieve Inkoopcombinatie 
Drinkoop. 

Non-Food Productie omvat onder andere 
producenten van verf en verzorgingspro-
ducten en bedrijven gespecialiseerd in 
afvalverwerking. De coöperatieve 
vereniging Midwaste Milieu in Delft richt 
zich op afvalverwerking en -management. 

Installateurs, bouwbedrijven en 
schilders werken coöperatief samen in 
de sector Onderhoud. Een voorbeeld 
uit deze sector is Coöperatie A.A.S, een 
coöperatie van autoschadeherstel-
bedrijven. 

In de Publieke sector zijn overheids- 
en onderwijsinstellingen betrokken of 
lid van de coöperatie. In het onderwijs 
kunnen zowel docenten als scholen lid 
zijn van deze coöperaties. De Coöpera-
tie SDV Heerenveen is een samenwer-
kingsverband van scholen in het voort-
gezet onderwijs in de regio Friesland. 

De sector Gebiedscoöperatie, onderge-
bracht in Publiek, behelst gebiedscoöpe-
raties in Nederland. Het begrip gebiedsco-
operatie is hier niet beperkt tot landelijke 
gebieden, maar omvat tevens recreatie- 
en publieke gebieden. De coöperatieve 
vereniging Veluwse Bosgroepen zet zich 
in voor het beheer van bos en natuur. 

De coöperaties in Technologie richten 
zich op alle aspecten van de branche; 
van glasvezel, naar web portals en de 
ontwikkeling van software. De Coöpera-
tie SURF is een ICT-samenwerkings-
organisatie van het onderwijs en
onderzoek.

Bij Toerisme bieden de coöperaties 
toeristen onder andere stadstouren 
of tuktuk-verhuur aan. Reisbureaus 
hebben zich tevens verenigd in deze 
rechtsvorm, zoals in de Coöperatie 
Zelfstandige Reisbureaus Nederland.

In de sector Transport, Logistiek & Opslag 
vallen bijvoorbeeld coöperaties in de scheep-
vaart, zoals de NPRC. Niet alleen goederen-
vervoer, ook het vervoer van personen via 
taxi of vliegtuig valt binnen deze categorie.  

Uitzendbureaus en machineverhuur-
ders zijn coöperaties gerubriceerd in 
de sector Uitzend & Verhuur. Een 
voorbeeld hiervan is AB Midden 
Nederland, een personeelsorganisatie 
voor diverse sectoren.  * Merel Hoveling is stagiaire bij NCR in het project Coöperaties in Nederland en master-

student Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht.
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Uit de data blijkt dat er een sterke stijging is in de jaren 2014 en 2015 
in de oprichting van coöperaties in de Gezondheidssector. Per 1 
januari 2015 werd de zogenaamde ‘integrale bekostiging’ voor de 
zorg ingevoerd. De zorgverleners moesten zich hierdoor anders 
organiseren. Dit is een deel van de verklaring voor de toename van 
het aantal coöperaties in de Gezondheidszorg de laatste jaren; ook 
het aantal zorgcoöperaties neemt toe. Dit zijn coöperaties o.a. in de 
thuiszorg.

Trends - Coöperaties in de Gezondheidszorg

In het algemeen staat een gebiedscoöperatie voor de ontwikkeling van landelijke gebieden. De coöperatie 
stimuleert de gebiedsontwikkeling in een specifiek landelijk gebied en coördineert de leden in het proces. Een 
voorbeeld is de multistakeholder Gebiedscoöperatie O-gen die actief is in de Gelderse vallei, Utrechtse Heuvel-
rug en de Kromme Rijnstreek. In dit onderzoek is het begrip gebiedscoöperatie niet beperkt tot landelijke 
gebieden. Hierbij kan ook gedacht worden aan de verbetering van bijvoorbeeld de leefomgeving bij een station, 
zoals in het geval van Coöperatie Stationspark Deurne.

Uit de data blijkt dat er een sterke stijging is in de oprichting van gebiedscoöperaties in het jaar 2014. In de 
periode 1985-2013 blijft de stijging constant, maar minimaal. Vóór 2014 worden er slechts 1 à 2 coöperaties per 
jaar opgericht en over de periode 1985-1999 slechts 2 gebiedscoöperaties in totaal. Hieronder volgen de data 
over de inschrijvingen per jaar en de totalen over de gehele periode:

Trends - Gebiedscoöperatie

Aantal coöperaties per provincie

De meeste leden zijn ondernemers of zelfstandige professionals.
Aantal coöperaties per type lid

DE COÖPERATIE

2531

592 Ondernemers
Leden hebben zelf 
een bedrijf

240 Multistakeholders
Meerdere typen leden

89 Eigenaren
Leden bezitten onderdeel 
(flats, bedrijventerrein)

266 Consumenten
Individu als eindgebruiker koopt 
producten of neemt dienst af

8 Overheid
Leden uitsluitend 
(semi-)overheden

83 Organisaties
Leden zijn organisaties
zonder winstoogmerk

801 Ondernemers-ZP
Samenwerkende professionals 
of ZZP’ers

• In Groningen, Friesland en Drenthe zijn 
veel coöperaties actief op het gebied van 
Cultuur, Sport & Recreatie. 

• In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is de 
helft van de coöperaties actief in de sector 
Dienstverlening. 

• In Flevoland, Overijssel en Gelderland zijn 
Gezondheidszorg en Dienstverlening de 
grootste sectoren.

• In Noord-Brabant zijn de meeste coöpera-
ties actief in de sectoren Energie en 
Agribusiness. In de laatstgenoemde sector 
hebben voornamelijk veehouders en telers 
van landbouwproducten zich verenigd in 
coöperaties. 

• In Limburg zijn de coöperaties evenredig 
over de sectoren verdeeld. 

• Zeeland is de regio met de minste actieve 
coöperaties, evenredig verdeeld over de 
sectoren.

Uit de data blijkt dat tot en met 2013 het jaarlijks opgerichte 
aantal coöperaties min of meer constant is. In 2014 en 2015 is 
een grote stijging te zien in dit aantal. Per 1 februari 2016 zijn 
er in totaal 320 coöperaties in de Gezondheidszorg. Hieronder 
volgen de data over de inschrijvingen per jaar:
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Uit de data blijkt dat er een sterke stijging is in de jaren 2014 en 2015 
in de oprichting van coöperaties in de Gezondheidssector. Per 1 
januari 2015 werd de zogenaamde ‘integrale bekostiging’ voor de 
zorg ingevoerd. De zorgverleners moesten zich hierdoor anders 
organiseren. Dit is een deel van de verklaring voor de toename van 
het aantal coöperaties in de Gezondheidszorg de laatste jaren; ook 
het aantal zorgcoöperaties neemt toe. Dit zijn coöperaties o.a. in de 
thuiszorg.

Trends - Coöperaties in de Gezondheidszorg

In het algemeen staat een gebiedscoöperatie voor de ontwikkeling van landelijke gebieden. De coöperatie 
stimuleert de gebiedsontwikkeling in een specifiek landelijk gebied en coördineert de leden in het proces. Een 
voorbeeld is de multistakeholder Gebiedscoöperatie O-gen die actief is in de Gelderse vallei, Utrechtse Heuvel-
rug en de Kromme Rijnstreek. In dit onderzoek is het begrip gebiedscoöperatie niet beperkt tot landelijke 
gebieden. Hierbij kan ook gedacht worden aan de verbetering van bijvoorbeeld de leefomgeving bij een station, 
zoals in het geval van Coöperatie Stationspark Deurne.

Uit de data blijkt dat er een sterke stijging is in de oprichting van gebiedscoöperaties in het jaar 2014. In de 
periode 1985-2013 blijft de stijging constant, maar minimaal. Vóór 2014 worden er slechts 1 à 2 coöperaties per 
jaar opgericht en over de periode 1985-1999 slechts 2 gebiedscoöperaties in totaal. Hieronder volgen de data 
over de inschrijvingen per jaar en de totalen over de gehele periode:

Trends - Gebiedscoöperatie

Aantal coöperaties per provincie

De meeste leden zijn ondernemers of zelfstandige professionals.
Aantal coöperaties per type lid

DE COÖPERATIE
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592 Ondernemers
Leden hebben zelf 
een bedrijf

240 Multistakeholders
Meerdere typen leden

89 Eigenaren
Leden bezitten onderdeel 
(flats, bedrijventerrein)

266 Consumenten
Individu als eindgebruiker koopt 
producten of neemt dienst af

8 Overheid
Leden uitsluitend 
(semi-)overheden

83 Organisaties
Leden zijn organisaties
zonder winstoogmerk

801 Ondernemers-ZP
Samenwerkende professionals 
of ZZP’ers

• In Groningen, Friesland en Drenthe zijn 
veel coöperaties actief op het gebied van 
Cultuur, Sport & Recreatie. 

• In Noord- en Zuid-Holland en Utrecht is de 
helft van de coöperaties actief in de sector 
Dienstverlening. 

• In Flevoland, Overijssel en Gelderland zijn 
Gezondheidszorg en Dienstverlening de 
grootste sectoren.

• In Noord-Brabant zijn de meeste coöpera-
ties actief in de sectoren Energie en 
Agribusiness. In de laatstgenoemde sector 
hebben voornamelijk veehouders en telers 
van landbouwproducten zich verenigd in 
coöperaties. 

• In Limburg zijn de coöperaties evenredig 
over de sectoren verdeeld. 

• Zeeland is de regio met de minste actieve 
coöperaties, evenredig verdeeld over de 
sectoren.

Uit de data blijkt dat tot en met 2013 het jaarlijks opgerichte 
aantal coöperaties min of meer constant is. In 2014 en 2015 is 
een grote stijging te zien in dit aantal. Per 1 februari 2016 zijn 
er in totaal 320 coöperaties in de Gezondheidszorg. Hieronder 
volgen de data over de inschrijvingen per jaar:

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
14

20
13

20
15

Aantal opgerichte coöperaties in dit jaar

72 Werknemers
Arbeidsovereenkomst met leden

380 Onduidelijk
Type leden onbekend

Aantal opgerichte coöperaties in dit jaar
Totaal aantal opgerichte coöperaties tot dan toe 

Opvallende zaken:

112

157

165

503

381

370

312
247

118

71

0

50

100

25

75

0

5

10

15

20

25

30

20
00

20
01

20
03

20
08

20
09

20
10

20
12

20
13

20
14

Bron: Kamer van Koophandel, bewerkt en aangevuld door NCR

17

COÖPERATIE
NUMMER 627 - JUNI 2016



18

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

R
O

N
D

 D
E

 TA
F

E
L

WAARIN VERSCHILT DE POSITIE VAN DE 
COÖPERATIEDIRECTEUR VAN DIE VAN 
ANDERE ONDERNEMINGSVORMEN?

Frans: “Door de ledeninvloed is de positie van een coöpera-

tiedirecteur per definitie al anders dan die van een andere 

onderneming. Daar moet je tegen kunnen. Nee, sterker nog: 

je moet er zelfs genoegen uit halen. Die ledeninvloed zorgt 

er namelijk voor dat je minder zelf je stempel kunt drukken, 

maar juist de verbinding maakt tussen de ledeninzichten met 

die van jezelf.”

Puck herkent dit: “In de coöperatie staan de belangen van de 

stakeholders veel meer op de voorgrond. Daarmee sta je als 

directeur automatisch al wat meer in de schaduw. Bij iedere 

beslissing die je neemt, zal je je daarvan bewust moeten 

zijn. Niet alleen van het belang van de leden, maar ook de 

wijze waarop je ze betrekt en je verantwoordt.”

DE COÖPERATIE-
DIRECTEUR: EEN VAK 
APART
De coöperatie is van, voor en door de leden. Dat “door de leden” verandert door het groeien 

van de coöperatie. Er ontstaat een werkorganisatie met aan het hoofd de coöperatiedirec-

teur. Bij coöperaties met het RvC-model vormt deze coöperatiedirecteur (met de medebe-

stuurders) zelfs het bestuur van de coöperatie. Een belangrijke rol dus, die bij het groeien 

en complexer worden van de coöperatie steeds groter wordt. De nadruk lijkt te liggen op 

het bedrijfskundige, maar welke eisen moeten aan de directeur gesteld worden en zijn 

deze anders dan bij een andere ondernemingsvorm?

Een rondetafelgesprek over het profiel van de coöperatiedirecteur met Puck Dinjens,

Frans Haarmans en Theo Koekkoek. 

DOOR: Arjen van Nuland

FOTO’S: Patrick van der Sande
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WELKE COMPETENTIES HEEFT DE 
COÖPERATIEDIRECTEUR NODIG?

Frans: “Op het eerste gezicht lijken coöperaties qua bedrijfsvoe-

ring misschien sterk op andere ondernemingen. De coöperatie 

kent echter een sterke langetermijnfocus en dat houdt ook in dat 

de coöperatiedirecteur over het algemeen wat minder drang naar 

risico’s zal hebben.

Daarnaast worden verschillen veroorzaakt doordat de coöperatie 

ten dienste staat van de belangen van de leden. De coöperatie is 

een middel en geen doel op zich. Daarbij past een vorm van facili-

terend leiderschap.”

Theo vult aan: “Je moet als coöperatiedirecteur je steeds afvragen 

waar je het voor doet. Welke invloed hebben beslissingen op de 

leden?”

Puck: “Een belangrijk kenmerk van coöperaties is die verbinding 

van de onderneming met de leden. Dat vraagt van de coöperatie-

directeur sociale intelligentie, zodat hij zich kan invoelen in de 

belangen van de leden en in staat is een brug te slaan tussen lid 

en coöperatie. Daarnaast moet je veel zelfreflectie hebben. Niet 

alleen in staat zijn om kritisch naar jezelf te kijken, maar zelfs 

bereid zijn om tegenkrachten in de coöperatie en het management-

team te organiseren.

Je ziet zeker bij grote coöperaties dat de directieleden door hun 

dagelijks werk een informatievoorsprong hebben op de commis-

sarissen. Een goede coöperatiedirecteur doet er juist alles aan om 

ruimhartig de informatie te delen, zodat er op inhoud gebaseerde 

tegenkracht en vertrouwen ontstaat.”

GEEN MACHO’S DUS?

Theo: “Als je die eigenschappen zo op een rijtje zet, dan lijken het 

inderdaad vooral kenmerken die we aan vrouwen toeschrijven. 

Maar in feite zou het geen verschil moeten maken of een man of 

vrouw het doet. Het is echter wel opvallend dat we zien dat er 

relatief weinig vrouwelijke coöperatiedirecteuren zijn.” 

Puck:

“Sociale intelligentie 
en zelfreflectie

zijn de
 belangrijkste 

specifieke 
kenmerken van de 

coöperatiedirecteur”coöperatiedirecteur”

Theo:

“De selectie van de 
coöperatiedirecteur 

is een van de 
belangrijkste 
taken van de 
commissaris”

Frans:

“De drijfveer 
van een 

coöperatiedirecteur 
is vaak wezenlijk 
anders dan die bij 

een andere 
ondernemings-

vorm”
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KUN JE HET LEREN OF MOET JE HET 
IN JE HEBBEN?

Frans: “De vereiste kwalificaties gaan verder dan vaardigheden die je 

kunt leren. Het zijn eigenschappen die bij je persoonlijkheid moeten 

passen. Daarom is het heel belangrijk dat je bij werving en selectie 

sterk rekening houdt met deze vereisten. Bijvoorbeeld door goed in 

beeld te brengen wat de drijfveren van een kandidaat zijn en te onder-

zoeken of deze in staat is te verbinden.”

Puck vult aan: “De commissaris heeft vervolgens een belangrijke taak 

om de directeur ook met de benen op de grond te houden. Zij moeten 

constant tegendruk geven, want het gevaar van de “zonnekoning” ligt 

altijd op de loer. Ook bij coöperaties, omdat succesvolle directeuren 

daar over het algemeen langer blijven zitten en dus ook meer een eigen 

stempel kunnen gaan drukken. Daar ligt met name voor de voorzitter 

van de RvC een belangrijke rol, omdat deze vaak nauw met de directeur 

optrekt.”

Theo herkent dit: “De commissarissen moeten ook goed hun voelhorens 

in de organisatie leggen om te toetsen hoe de directeur functioneert. 

Bestaat het directieteam uit jaknikkers of juist uit tegenmachten? Geeft 

hij ruimte en podium aan zijn collega’s of trekt hij alle successen naar 

zichzelf toe? Ik heb weleens de stelregel gehoord dat je als commissaris 

ervoor moet zorgen dat er een goed team staat en een goed plan is. 

Dat team moet vervolgens met dat plan aan de slag.

Het talent-management in de eigen coöperatie zou meer aandacht 

moeten krijgen van de commissarissen. De doorstroom van talenten 

wordt dan groter. Nu zie je nog vaak mensen van buiten komen voor 

wie de coöperatie nieuw is. Dat geeft risico’s en vraagt een uitgebreider 

inwerkprogramma.”

Frans vraagt sowieso aandacht voor het on boarding-proces: “Vaak zie 

je dat de nadruk ligt op de bedrijfstechnische zaken. Juist bij de coöpe-

ratie is de cultuur en ledenoriëntatie erg belangrijk. Daar hoort bij dat 

de nieuwe directeur bij leden langsgaat en ook bij cultuurbewakers.”

Puck Dinjens is partner bij Gover-

nanceQ en van origine arbeids- 

en organisatiepsycholoog en 

veranderkundige. Zij adviseert 

organisaties bij vraagstukken in 

de top op het gebied van selec-

tie, persoonlijke ontwikkeling 

en samenwerking. Zij is tevens 

betrokken bij de samenstelling en 

evaluatie van raden van commis-

sarissen.

PUCK 
DINJENS

Frans Haarmans is managing 

partner bij het SDH Executive 

Search. Vanuit SDH wordt Frans 

betrokken bij de werving en 

selectie van senior manage-

mentfuncties, bestuursleden 

en commissarissen. Ook veel 

coöperaties behoren tot zijn 

klantenkring.

FRANS 
HAARMANS
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DAT MAAKT DE SELECTIE VAN DE DIRECTEUR 
WEL HEEL ERG BELANGRIJK.

Theo: “Ik denk dat de selectie van de directeur een van belangrijkste 

taken van de commissaris is. Als de juiste persoon op die stoel zit, 

dan wordt je werk als commissaris al makkelijker. In de selectie-

gesprekken stel ik mezelf ook altijd de vraag hoe de kandidaat het 

bij een lid aan de keukentafel zou doen. Spreekt hij de taal, kan hij 

luisteren, kan hij verbinden?”

WORDT DAARMEE OOK SPECIFIEK REKENING 
GEHOUDEN? 

Frans: “Bij het opstellen van het profiel wordt daar zeker aandacht 

aan besteed. Je zoekt echter naar het schaap met de 5 poten. 

Naast deze coöperatieve aspecten telt ook het bedrijfskundige. 

Het liefst wil je al die eigenschappen terugzien, maar ik denk dat 

het zwaartepunt vaak ligt bij het bedrijfskundige. Daarmee neem 

je als coöperatie wel een risico, omdat juist de coöperatieve context 

bepalend is voor het slagen in de rol als directeur.”

GELDT ER EEN HOUDBAARHEIDSTERMIJN?

Puck: “Je moet regelmatig met elkaar kijken of de match nog goed 

is. In de NCR Code wordt voor de coöperatiedirecteur een zittings-

termijn van 4 jaar genoemd die vervolgens steeds verlengd kan 

worden. Zo’n termijn kan helpen omdat je een expliciete evaluatie 

creëert en het zorgt voor bewustzijn van het feit dat een match per 

definitie tijdelijk is.” 

Theo Koekkoek heeft een pluim-

vee- en akkerbouwbedrijf en is

bestuurlijk actief bij diverse 

coöperaties. Hij is voorzitter van 

de Raad van Commissarissen 

van Agrifirm en van Rabobank 

Altena. In het verleden was Theo 

onder andere bestuurslid en 

toezichthouder bij respectievelijk 

ZLTO en VION. 

THEO 
KOEKKOEK
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Per 1 januari 2016 is de nieuwe Wet werk en zekerheid in werking 

getreden. Per diezelfde datum heb ik mijn werk en zekerheid op-

gegeven en wijd ik me voor een deel van mijn tijd aan het voorzit-

terschap van de Coöperatie Werk en Vakmanschap. 

Vrijwel mijn hele carrière speelde zich af in het openbaar bestuur. Ruim 

vijfentwintig jaar vervulde ik het ambt van burgemeester in diverse 

gemeenten. De laatste tien jaar als burgemeester van Breda.

Maar een ondernemend mens wil in zijn seniore fase ook nog andere 

werelden ontdekken. De wereld van het grote geld interesseert me niet 

zo. Wel heb ik me als bestuurder in de publieke sector steeds sterk ge-

maakt voor de ‘triple O gedachte’. De samenwerking tussen Overheid, 

Onderwijs en Ondernemingen. Vooral de ontwikkeling en participatie 

van jonge mensen heeft me altijd geboeid. Als vader van drie dochters 

ben ik er nauw bij betrokken.

Werk en Vakmanschap is een landelijk samenwerkingsverband van 

technische en industriële bedrijven. Ten bate van de lidbedrijven werken 

wij aan het behoud en de versterking van technisch vakmanschap. We 

zoeken en trainen jongeren om bij onze lidbedrijven te kunnen werken. 

Jongeren voor wie werk en zekerheid niet een vanzelfsprekendheid 

is. Zeker niet met de onzekere toekomstperspectieven in de huidige 

samenleving.

Het doet me dan ook deugd dat de Internationale Dag van de Coöpe-

ratie (de eerste zaterdag van juli) het thema ‘The power to act for a 

sustainable future’ draagt. Focus op duurzaamheid en op een cyclische 

economie geeft coöperaties én jongeren meer werk en zekerheid. Laten 

we die ‘power to act’ coöperatief tonen!

WERK 
EN 
ZEKERHEID

PETER VAN DER VELDEN   

Burgemeester van Breda Peter 

van der Velden verruilde zijn 

ambtsketen voor het voorzitter-

schap van een coöperatie.

ODE DECENTRAAL:
Jaar oprichting: 2015

Aantal leden: 1.165 leden

Aantal medewerkers: 0,5 fte

Omzet: € 100.000

Rechtsvorm: Vereniging

Ledenraad:  Nee

ROYAL COSUN: 
Jaar oprichting: 1899

Aantal leden: 9.211 leden

Aantal medewerkers: 3.799 fte

Omzet: € 2,1 miljard

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  Ja

ZEVIJ-NECOMIJ: 
Jaar oprichting: 1953

Aantal leden: 120 leden

Aantal medewerkers: 48 fte

Omzet: € 385 miljoen

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  Nee
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DRIE BESTUURDERS 
EN TOEZICHTHOUDERS 
VAN COÖPERATIES 
KRIJGEN DRIE VRAGEN 
VOORGELEGD.

Wat zijn – to the point – 

de antwoorden van Felix 

Olthuis (ODE Decentraal), 

Jacqueline Rijsdijk (Royal Cosun) 

en Marc de Dobbelaere 

(Zevij-Necomij)? 
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FOTO: Patrick van der Sande

DOOR: Carmen Heukers

FOTO’S: Patrick van der Sande
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FELIX OLTHUIS - BESTUURSLID 
ODE DECENTRAAL
ODE Decentraal is ontstaan uit een fusie van ODE en 

e-Decentraal en zet zich in voor duurzame energie, 

gericht op burgers, coöperaties en op de politiek. Met als 

doel het vergroten van het aandeel duurzame energie in 

Nederland. 65 coöperaties zijn bij ODE Decentraal aan-

gesloten. Felix Olthuis is bestuurslid van ODE Decentraal 

en geeft antwoord op de vragen.

DE BURGER EN DE 
ENERGIETRANSITIE
WAT WORDT VOOR ENERGIECOÖPERATIES DE 

GROOTSTE UITDAGING VOOR DE TOEKOMST?

Al meerdere decennia zijn burgers, verenigd in coöperatieve 

organisaties, bezig met het duurzaam maken van onze 

energiehuishouding. Ging dat in de tachtiger en negentiger 

jaren van de vorige eeuw nog met kleine projecten, de hui-

dige grootschaligheid vraagt een beroepsmatige organisatie. 

De transitie van het gebruik van fossiele naar duurzame 

energie lijkt in Nederland in een versnelling te komen. De 

grootste uitdaging voor duurzame energiecoöperaties is 

nu tweeledig: goede verbinding behouden met de leden en 

tegelijkertijd een professionele partner zijn van overheden, 

grond- en dakeigenaren en fi nanciers.

WAAROM PAST DE COÖPERATIE BIJ U ALS PERSOON?

Het beste komt in mensen naar boven als zij invloed 

kunnen uitoefenen en zeggenschap hebben, individueel 

en in een gemeenschap. Dat was de basis van mijn werk 

als psychotherapeut en leidinggevende in de geestelijke 

gezondheidszorg. Het faciliteren van mensen vraagt om 

empathie, authenticiteit, realisme en focus. Precies die 

elementen passen bij mij en zijn ook de bouwstenen van 

een krachtige coöperatie. Sinds 2009 maak ik deel uit van 

meerdere coöperaties en ondervind ik aan den lijve hoe 

gemotiveerde mensen enorme resultaten kunnen boeken 

en een grote bron van draagvlak zijn voor de noodzakelijke 

veranderingen.

WAT IS HET LASTIGSTE IN DE COMMUNICATIE 

MET DE LEDEN?

De verdergaande professionalisering van burger duurzame 

energiecoöperaties kent ook valkuilen. Eén daarvan is de 

dreiging van een groter wordende afstand tussen de leden 

en het bestuur van een coöperatie. “We gaan samen voor 

een windmolen of een dak met zonnepanelen” verandert 

in “het bestuur en directie stellen participatie voor in een 

windturbinepark of zonneweide”.

Daarnaast vindt er een andere ontwikkeling plaats: burgers 

zijn minder bereid hun bijdrage te geven aan coöperatie-

werk. De duurzame energiecoöperatie moet haar leden 

betrokken zien te houden: door lokaal actief te zijn, de 

voordelen voor de lokale burgers onder de aandacht te 

brengen en de revenuen van projecten terug te laten vloeien 

naar de leden.



24

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

JACQUELINE RIJSDIJK – LID RAAD VAN 
TOEZICHT ROYAL COSUN
Royal Cosun is een agro-industriële coöperatie. De 

ambitie is de plantaardige grondstoffen optimaal te 

verwaarden; dat is goed voor het milieu en rendement 

en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte 

van verantwoorde producten en productiewijzen. Royal 

Cosun maakt ingrediënten voor voeding, feed, non-food 

en de chemie. Jacqueline Rijsdijk is lid van de Raad van 

Toezicht van Royal Cosun en beantwoordt de vragen.

ER IS VEEL DISCUSSIE 
OVER SUIKER
WAT WORDT VOOR UW COÖPERATIE DE GROOTSTE 

UITDAGING VOOR DE TOEKOMST?

Royal Cosun heeft twee uitdagingen. De eerste is om vanaf 

2017 nog steeds een goede bietenprijs te kunnen betalen 

aan de leden. Wij hebben momenteel 9.200 leden en in 

2017 zal de Europese marktordening voor suiker verdwijnen 

waardoor het een vrije markt wordt. Dus de verkoopprijs 

zal onder druk komen te staan door vrijheid van productie

en vrijheid van import. De tweede uitdaging is de discussie 

over suiker; suiker wordt bij overmatig gebruik gezien als 

een van de veroorzakers van obesitas. Royal Cosun doet

veel om het juiste beeld en het juiste gebruik van suiker

objectief te onderbouwen. Ook stelt de maatschappij steeds 

hogere eisen aan de manier waarop geteeld wordt. Wij moeten 

goede antennes hebben en naar de geluiden uit de maat-

schappij luisteren.

WAAROM PAST DE COÖPERATIE BIJ U ALS PERSOON?

De coöperatie heeft een aantal dingen waar ik mij erg in kan 

vinden, zoals duurzaamheid en het accent op de lange termijn. 

Ook het koppelen van ondernemerschap aan risicobeperking 

past bij mij. Wat ik ook heel mooi vind is het vakmanschap en 

ook het vertrouwen van de leden. Ze willen geen kortetermijn-

winsten halen, maar duurzaam resultaat ook nog voor volgende 

generaties. Deze combinatie is mooi. De maatschappij gaat 

steeds meer om deze dingen vragen. Na de crisis van 2008 

pikt de maatschappij het niet meer als een onderneming 

teveel aandacht voor alleen de kortetermijnwinst heeft. De 

coöperatie is een mooie vorm van samen ondernemingsrisico 

nemen.

WAT IS HET LASTIGSTE IN DE COMMUNICATIE MET 

DE LEDEN?

Lastig is dat de dingen soms wat lang duren. Door het ver-

dwijnen van de Europese marktordening heeft Cosun een 

eigen quotering voor leden, gekoppeld aan het eigenaarschap. 

Daardoor hebben we nu andere soorten aandelen gecreëerd, 

ledenleveringsbewijzen (LLB) en we nemen de tijd om dit 

goed uit te leggen in de kringvergaderingen. Op de kringver-

gaderingen is de opkomst goed. De leden zijn heel betrokken. 

En zo spreek je elkaar intensief.
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WIJ ALS INKOOPOR-
GANISATIE NEMEN 
HET VOORTOUW 
WAT WORDT VOOR UW COÖPERATIE DE GROOTSTE 

UITDAGING VOOR DE TOEKOMST?

De juiste rol vervullen in de gedigitaliseerde economie. 

De vraag is: hoe houd je als groothandel de regie in de 

keten als het gaat om de distributie van producten en om 

de distributie van bijbehorende data, kennis en informatie. 

Wij als inkooporganisatie zullen het voortouw nemen om 

dit proces te doen slagen. Naast de focus op beste inkoop-

prijzen zullen we actief diensten en producten ontwikkelen 

op het gebied van data en e-commerce. Een voorbeeld hier-

van is de onlangs door ons ontwikkelde bestel-app, 

die onze leden in het e-commercekanaal kunnen gebruiken 

voor hun klanten. Met deze activiteiten gaan we onze leden 

en leveranciers ondersteunen om hun concurrentiepositie 

te versterken. Meer verticale samenwerking dan de tot nu 

vooral horizontale samenwerking.

WAAROM PAST DE COÖPERATIE BIJ U ALS PERSOON?

Als boerenzoon is het ondernemen me met de paplepel 

ingegeven. Mijn eerste baan was bij NCR en ik kreeg daar 

al snel de Europese belangenbehartiging toebedeeld; een 

lobby-functie. De coöperatie is een ondernemingsvorm 

waarbij ik beide activiteiten kan combineren. Enerzijds het 

ondernemerschap en anderzijds de politieke of diplomatieke 

functie van het creëren van draagvlak onder de leden om

de onderneming te doen slagen. Het gaat om ondernemen 

met een achterban. Ik vind het de grootste uitdaging om dit 

te doen zonder de marktwerking buiten spel te zetten. Dat 

is wat bij mij past.

WAT IS HET LASTIGSTE IN DE COMMUNICATIE MET 

DE LEDEN?

Een goede communicatie met de leden is essentieel om de 

onderneming succesvol te laten zijn. Wij doen dat op vele 

manieren, zoals via het ledenportaal, kwartaalmagazine, 

vergaderingen en directieberichten. Bij beleidswijzigingen 

moet je iedere keer in de huid van de ondernemer kruipen 

om draagvlak af te tasten. Vanwege verschillende belan-

gen blijkt iedere keer weer dat je dat het beste doet door 

discussie in groepen.

MARC DE DOBBELAERE - 
ALGEMEEN DIRECTEUR ZEVIJ-NECOMIJ
Zevij-Necomij is een inkoopcoöperatie voor de techni-

sche groothandel en de ijzerwarenvakhandel. Het 

assortiment omvat alle producten op het gebied van 

ijzerwaren, gereedschappen, machines en hang- en 

sluitwerk. De aangesloten groothandels hebben geza-

menlijk meer dan 460 vestigingen, verspreid over 

Nederland en België. Marc de Dobbelaere is algemeen 

directeur van Zevij-Necomij en geeft antwoord op de 

vragen.
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de coöperatie. Opgemerkt dient

te worden dat een aantal van de 

onderwerpen die in het Wetsvoorstel 

zijn opgenomen ten aanzien van 

verenigingen thans al gelden op 

grond van de wetgeving ten aanzien 

van de coöperatie.

AANLEIDING WETSVOORSTEL

De aanleiding voor het Wetsontwerp 

is in de eerste plaats de serie inci-

denten die de laatste jaren rondom 

WETSVOORSTEL 
BESTUUR EN 
TOEZICHT
RECHTSPERSONEN
DE INVLOED OP COÖPERATIES  
Al enige tijd is er sprake van een ‘wetsvoor-

stel bestuur en toezicht rechtspersonen’ dat 

ook van invloed is op coöperaties. Een drietal 

aspecten vragen bijzondere aandacht: je 

richten naar het belang van de coöperatie; 

hoe te handelen in een situatie met tegen-

strijdige belangen; aansprakelijkheid bij

 onbehoorlijke taakvervulling.

DOOR: Jan Schurings1 

FOTO’S: Patrick van der Sande

het bestuur en toezicht van stich-

tingen en verenigingen hebben 

plaatsgevonden. Denk bijvoorbeeld 

aan Vestia. Een tweede reden is 

gelegen in het feit dat het Burgerlijk 

Wetboek op het vlak van bestuur en 

toezicht voor verschillende rechts-

personen verschillende regelin-

gen bevat. Het behoeft nauwelijks 

toelichting dat een uniforme regeling 

voor alle rechtspersonen te prefere-

ren is.

VAN TOEPASSING OP COÖPERA-

TIES

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht 

rechtspersonen dat hierna zal wor-

den aangeduid als ‘het Wetsvoorstel’, 

beoogt de kwaliteit van bestuur en 

toezicht bij stichtingen en vereni-

gingen te verbeteren. De bepalingen 

die gelden voor verenigingen zijn op 

grond van de wet tevens van toepas-

sing op de coöperatie. Daardoor is 

het wetsvoorstel dus van invloed op 
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WAT WORDT ER GEREGELD?

De belangrijkste onderwerpen die 

door het Wetsvoorstel worden gere-

geld betreffen:

a. de stelling dat bestuurders en   

 toezichthouders van alle rechts-

 personen zich bij de uitoefening  

 van hun taak moeten richten naar  

 het belang van de rechtspersoon  

 en de met die rechtspersoon ver- 

 bonden organisatie;

b. een regeling hoe te handelen bij  

 een tegenstrijdig belang van een  

 bestuurder of toezichthouder   

 met de rechtspersoon;

c. aansprakelijkheid van bestuur-  

 ders en toezichthouders in geval  

 van onbehoorlijke taakvervulling  

 in en buiten faillissement.

HANDELEN IN BELANG RECHTS-

PERSOON (A)

Het uitgangspunt dat bestuurders en 

toezichthouders zich bij de uitoe-

fening van hun taak moeten richten 

naar het belang van de rechtsper-

soon wordt ook voor de coöperatie 

opgenomen in de wet. De specifieke 

bepalingen opgenomen in de wet 

ten aanzien van coöperaties verval-

len en komen terug in de algemene 

bepalingen die gelden voor alle 

rechtspersonen.

TEGENSTRIJDIG BELANG (B)

Samengevat heeft een bestuurder 

of toezichthouder een tegenstrijdig 

belang indien hij een persoonlijk 

belang heeft bij het besluit dat ge-

nomen wordt.

De huidige wettelijke regeling stelt 

dat in deze situatie de algemene 

vergadering één of meer personen 

kan aanwijzen om de vereniging/co-

operatie te vertegenwoordigen.

Deze regeling roept tal van vragen 

op die ik in het kader van dit artikel 

niet kan behandelen.

De nieuwe regeling stelt dat in 

geval van een tegenstrijdig belang 

de desbetreffende bestuurder of 

toezichthouder zich onthoudt van 

deelname aan de beraadslagingen 

en besluitvorming. Als daardoor het 

besluit niet genomen kan worden 

(omdat er slechts 1 bestuurder is of 

alle bestuurders een tegenstrijdig 

belang hebben) dan wordt het besluit 

genomen door de raad van toezicht. 

Indien er geen raad van toezicht is 

kan het besluit genomen worden door 

de algemene ledenvergadering, tenzij 

de statuten een afwijkende regeling 

bevatten.

Een gelijksoortige regeling wordt 

opgenomen ten aanzien van toezicht-

houders. De toezichthouder onthoudt 

zich van deelname aan de beraad-

slaging en besluitvorming als hij 

een tegenstrijdig belang heeft. Kan 

het besluit hierdoor niet genomen 

worden dan kan het besluit genomen 

worden door de algemene ledenver-

gadering tenzij de statuten anders 

bepalen.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ ONBE-

HOORLIJK BESTUUR (C)

Voor alle rechtspersonen was al een 

uniforme regeling opgenomen in de 

wet ten aanzien van aansprakelijk-

heid van bestuurders in geval van 

een onbehoorlijke taakvervulling.

In het Wetsvoorstel is een nieuw 

“TEGENSTRIJDIG BELANG BETEKENT 
DAT IEMAND PERSOONLIJK BELANG 

HEEFT BIJ HET BESLUIT”
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artikel opgenomen ten aanzien van 

de aansprakelijkheid van toezicht-

houders. Het luidt als volgt:

‘Elk lid van het toezichthoudend orgaan 

draagt verantwoordelijkheid voor het 

toezicht op het bestuur en de algemene 

gang van zaken. Hij is voor het geheel 

aansprakelijk ter zake van onbehoor-

lijk toezicht, tenzij hem geen ernstig 

verwijt kan worden gemaakt en hij 

niet nalatig is geweest in het treffen 

van maatregelen om de gevolgen van 

onbehoorlijk toezicht af te wenden.’

Door dit artikel staat buiten discussie 

wat de gevolgen zijn van onbehoorlijk 

toezicht. De toezichthouder die zijn 

toezichthoudende taken onbehoorlijk 

vervult, wordt hoofdelijk aansprake-

lijk voor het gehele boedeltekort. Het 

gehele boedeltekort kan dus op de 

toezichthouder worden verhaald, ook 

als er meer dan één toezichthouder 

is. Uiteraard kan het boedeltekort 

maar 1 keer worden verhaald.

De toezichthouders moeten vervol-

gens in de onderlinge verhouding 

bepalen op welke wijze de claim door 

de verschillende leden van de raad 

van toezicht wordt gedragen waarbij 

gelijke delen het uitgangspunt is.

WEES VOORBEREID

Het Wetsvoorstel beoogt ten aanzien 

van de coöperatie met name unifor-

mering van de regeling ten aanzien 

De NCR Code beschrijft de gewenste 

verhoudingen tussen bestuurders 

en toezichthouders alsmede hun 

taken en verantwoordelijkheden. 

Theoretisch gezien kun je gover-

nance goed verankeren. Professor 

Houwen besprak in Coöperatie 626 

de casus Meavita. De governance-

praktijk kan heel anders uitpakken 

dan de theorie.

Professor Goodijk en Dr. Van 

der Fluit bespraken in dezelfde 

Coöperatie  de culturele aspecten 

van governance: het functioneren 

in een ‘high risk zone’. Bewustzijn 

en zelfbeheersing kunnen veel goed 

doen in de bestuurskamer.

De wetgever wil het niet aan de 

goede wil overlaten en streeft naar 

uniformering van eisen aan het 

bestuur van en toezicht op rechts-

personen. 

Het is belangrijk dat coöperatiebe-

stuurders en -toezichthouders op 

de hoogte zijn van de krijtstrepen 

die de wetgever op het speelveld 

zet. In de coöperatieve praktijk 

is de bal nog niet vaak over de 

lijnen gegaan. Vooral punt b in 

bijgaand artikel vraagt aandacht. 

De coöperatie is immers een vorm 

van zelfbestuur. Niet iedereen ziet 

het onderscheid met ‘tegenstrijdig 

belang’.

GOED BESTUUR 
EN TOEZICHT

van de uitoefening van het bestuur 

en toezicht, tegenstrijdig belang 

en aansprakelijkheid van bestuur-

ders en toezichthouders.

Het is goed nu kennis te nemen 

van deze ontwikkeling en in het 

bestuur en de raad van toezicht 

dit onderwerp te bespreken zodat 

bij invoering van de wetgeving (de 

datum is nog niet bekend) bestuur-

ders en toezichthouders voorbereid 

zijn.

1 Mr. Jan Schurings is notaris bij Van 

Benthem en Keulen te Utrecht. Hij is o.a. 

gespecialiseerd in fusies, overnames, 

splitsingen, samenwerkingsovereen-

komsten, governance-structuren en 

coöperaties.

“ELK LID VAN HET TOEZICHTHOUDEND 
ORGAAN DRAAGT 

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET 
TOEZICHT”  
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DUURZAME

 ONTWIKKELING

DOOR: Cynthia Griffioen

FOTO’S: VN, ICA
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COÖPERATIES
IN BRAZILIË 

De Algemene Vergadering van de 

Verenigde Naties heeft in septem-

ber 2015 een nieuwe mondiale duur-

zame ontwikkelingsagenda voor 

2030 vastgesteld. Deze 2030 agenda 

bevat 17 ‘Sustainable Development 

Goals’ (SDG’s) die gelden voor alle 

landen. Coöperaties kunnen een 

unieke rol spelen in het realise-

ren van de duurzaamheidsdoelen 

omdat ze bijdragen aan duurzame 

economische groei, sociale ontwik-

keling en de verantwoordelijkheid 

nemen voor hun omgeving.

De 17 duurzaamheidsdoelstellingen, 

voorafgegaan door de Millennium-

doelstellingen, hebben betrekking op 

de komende 15 jaar. Ze hebben onder 

meer tot doel het uitbannen van 

armoede, het bereiken van voedsel-

zekerheid, het beschermen van de 

aarde, het bestrijden van klimaat-

verandering en het terugdringen van 

ongelijkheid.

De SDG’s committeren wereldwijd 

landen om een bijdrage te leveren 

aan het bereiken van duurzame 

ontwikkeling in de drie dimensies so-

ciaal (People), ecologisch (Planet) en 

economisch (Profit). De strategische 

agenda van de International Co-ope-

rative Alliance (ICA), the Blueprint 

2020, heeft hier parallellen mee. In 

2012, het VN Jaar van de Coöperatie, 

heeft de ICA de ambitie uitgesproken 

dat het coöperatieve businessmodel 

in 2020 vooroploopt in economische, 

sociale en ecologische duurzaam-

heid, het favoriete samenwerkings-

verband is, en de snelst groeiende 

ondernemingsvorm. Naast Sustaina-

bility zijn andere speerpunten in deze 

ICA-strategie Participation, Identity, 

Legal Frameworks en Capital.
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 BELANGRIJKE PARTNERS

Coöperaties kunnen bij uitstek bij-

dragen aan het realiseren van de 

genoemde VN-doelstellingen. Ze 

dragen bij aan duurzame economi-

sche groei, sociale ontwikkeling en 

nemen hun verantwoordelijkheid 

voor milieu en omgeving. Een van 

de ICA-doelen voor 2020, zoals be-

schreven in de Blueprint, is om 

coöperaties te positioneren als 

‘builders of sustainability’. Het doel 

daarbij is ook om wereldwijd erken-

ning te krijgen in dit domein. In een 

tijd dat de wereld met onzekerheden 

en uitdagingen op allerlei vlakken 

te maken heeft, overheden zich 

terugtrekken en ongelijkheid toe-

neemt, maakt de coöperatie voor 

de leden het verschil. Gebleken is 

ook dat coöperaties in tijden van 

crisis bestendiger zijn dan andere 

ondernemingsvormen.

Omdat de behoeften van de leden 

voorop staan, in plaats van winst, 

zijn coöperaties in het algemeen 

niet gericht op de korte termijn en  

maken ze bewuste keuzes over de 

wijze waarop ze ondernemen. Er 

is een focus op de lange termijn 

en niet op de waan van de dag. Daar-

bij blijft het surplus vaak binnen de 

lokale gemeenschap. Door de jaren 

heen hebben coöperaties mensen in 

staat gesteld om toegang te krijgen 

tot producten en diensten tegen 

faire condities. Coöperaties zijn 

democratisch van aard en streven 

ernaar om resultaten voor alle stake-

holders te optimaliseren zonder het 

voordeel van een enkele stakeholder 

te maximaliseren. Daarbij komt dat 

wereldwijd coöperaties in aller-

lei sectoren en schaalgroottes in 

ontwikkelde en ontwikkelingslanden 

hebben bewezen van toegevoegde 

waarde te zijn voor hun leden.

DUURZAAMHEID IN DE GENEN

De Sustainability Scan van ICA uit 

2013 onderzocht het verband tussen 

de coöperatieve principes en duur-

zaamheid. De zeven ICA-principes 

zijn: Open en vrijwillig lidmaatschap, 

Democratische controle door de 

leden, Economische participatie van 

de leden, Autonomie en onafhan-

kelijkheid, Onderwijs, vorming en 

informatie, Samenwerking tussen 

coöperaties, en tenslotte Zorg voor 

een duurzame maatschappij. 

De conclusie van het onderzoek was 

dat coöperaties duurzaamheid in hun 

genen hebben en dat de coöperatieve 

onderneming een positieve bijdrage 

levert aan alle drie de vormen van 

duurzaamheid.

INTERNATIONAL DAY OF 

COOPERATIVES

Het thema van de International Day 

of Cooperatives op 2 juli 2016 is 

“Co-operatives: The power to act for 

a sustainable future”. De Internatio-

nale Dag van Coöperaties, de eerste 

zaterdag in juli, is een jaarlijks terug-

kerend moment om aandacht te vesti-

gen op coöperaties. Dit keer roept de 

ICA coöperatoren wereldwijd op om 

deze dag te vieren door te tonen hoe 

de coöperatieve waarden en princi-

pes aansluiten bij de VN doelen voor 

duurzame ontwikkeling. Coöperaties 

steunen de duurzaamheidsdoelen 

en kunnen zo hun maatschappelijke 

impact tot uitdrukking brengen. De 

ICA faciliteert dat door op 2 juli een 

online platform te lanceren waar-

op coöperaties hun bijdragen aan 

de SDG’s kunnen laten zien. Het 

verbindt coöperaties aan de doelen 

en verschaft ook andere coöperaties 

weer inzicht in op welke wijze ze 

zich hiervoor kunnen inzetten.

Website: www.coopsday.coop

“SAMENWERKEN AAN 
EEN DUURZAME 

COÖPERATIEVE TOEKOMST”
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NIEUWE LEDEN 
NCR

Coöperatie KIEN u.a. is een coö-

peratie voor ICT in het onderwijs. 

Tot de leden behoren schoolorga-

nisaties uit het primair, voort-

gezet en middelbaar onderwijs. 

De kernactiviteiten zijn het 

ondersteunen bij de ontwikkeling, 

onderhoud en beheer van hun 

ICT-beleid en een gemeenschap-

pelijke ICT-infrastructuur. Door 

gezamenlijke inkoop profi teren

leden van diverse (schaal)voor-

delen en door samenwerking 

wordt de balans tussen ICT-beleid 

en ICT-infrastructuur geoptima-

liseerd.

KIEN

Kompany is een samenwerkings-

verband van en voor telers. Met 

ruim 300 miljoen komkommers 

is zij de grootste afzetorganisatie 

voor komkommers in Europa. De 

aansluiting van een groep aard-

beientelers heeft in 2016 geleid 

tot een uitbreiding van haar pro-

ductassortiment met aardbeien. 

Onze primaire activiteiten zijn het 

naar wens van de teler optimaal 

vermarkten van diens producten 

conform de specifi eke wensen 

van de markt.

KOMPANY

��������������

ABZ Diervoeding is een ambitieuze 

diervoedercoöperatie, ontstaan 

op 1 januari 2013 door een fusie 

tussen Arkervaart Diervoeding en 

Brameco·Zon Voeders. Met een 

productie van ruim 585.000 ton 

mengvoeders verdeeld over drie 

sectoren is ABZ Diervoeding een 

landelijke speler in de pluimvee-, 

rundvee- en varkenshouderijsector.

ABZ
DIERVOEDING
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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-fi nanciële 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

“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.

“ 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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