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COLOFON

De Nationale Coöperatiedag 2016 ligt weer achter 
ons. Een impressie hiervan treft u aan in de  rubriek 
Achtergrond. Eén van de inleiders, strateeg en 
professor Theo Huibers, is geïnterviewd voor deze 
Coöperatie. Hij stelt dat juist in deze tijden van 
disruptieve innovaties coöperaties in het voordeel 
zijn, doordat zij door hun ledenstructuur relevante 
ontwikkelingen veel sneller kunnen waarnemen. 
De andere inleider Ronald de Jong, Executive 
Vice President van Royal Philips, memoreerde dat 
de onderlinge doelrelatie van de coöperatieleden 
een voordeel is ten opzichte van het relatief 
 korte termijndenken van aandeelhouders. 

Coöperatieonderzoeker Jos Bijman haalt in 
zijn artikel over succesfactoren van coöperatie- 
ontwikkeling in Nederland Nobelprijswinnaar 
Bengt Holmström aan. Hij zag verandering als de 
grootste uitdaging voor coöperaties, omdat dat kan 
leiden tot spanningen tussen leden. Jos Bijman 
 bepleit dat Nederlandse coöperaties juist hebben 
 laten zien dat zij goed met veranderingen om 
 kunnen gaan. Met oog voor de omgeving, trends 
en natuurlijk de achterban moeten coöperatieve 
ondernemingen de juiste strategische keuzes 
blijven maken om ook in de toekomst van waarde te 
kunnen zijn voor hun leden. Zoals Charles Darwin 
al aangaf: “Het is niet de sterkste soort die over-
leeft, noch de meest intelligente. Het is degene 
die zich het beste kan aanpassen.”

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

WENDBARE 
COÖPERATIES

EDITORIAL
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In 2015 verscheen de eerste Lokale Energie Monitor; 

een overzicht van meer dan 200 energiecoöperaties 

en collectieven in Nederland. De nieuwe editie die in 

november 2016 door Anne Marieke Schwencke voor 

HIER opgewekt werd samengesteld, laat de groei van 

het aantal energiecoöperaties en hun energieproductie 

zien. De teller staat nu op 313 coöperaties met meer dan 

50.000 leden. Opvallend is de opkomst van de post

coderooscoöperaties (zie ook het artikel op pagina 12 

van deze Coöperatie) en grote zonneparken, maar ook 

de windprojecten – mét zeggenschap en lokale baten – 

doen het goed. De Lokale Energie Monitor geeft inzicht 

in burgercollectieven met een juridische rechtsvorm 

actief in energievoorziening, ofwel ‘groepen burgers 

die zich in collectief verband  organiseren om energie 

op te wekken, besparen, inkopen of leveren en andere 

gedeelde energiedoelen te bereiken’. 

De ontwikkelingen worden onder meer per type coöpe

ratie en per provincie weergegeven, en ook de geplande 

projecten zijn beschreven. De monitor maakt lande

lijk zichtbaar wat er lokaal speelt op het gebied van 

coöpera tieve  energieproductie en laat eveneens zien 

dat de relatief jonge lokale duurzame energiebeweging 

steeds professioneler wordt.

LOKALE ENERGIE 
 MONITOR 2016

Meer informatie: De Lokale Energie Monitor 2016 is als download 

 beschikbaar op www.hieropgewekt.nl De International Cooperative Alliance en het Europese 

onderzoeksinstituut Euricse hebben in oktober voor de 

vijfde keer de World Cooperative Monitor uitgebracht. 

Hiervoor worden wereldwijd zoveel mogelijk data over 

coöperaties en onderlingen verzameld en geanalyseerd. 

De belangrijke rol van coöperaties in de wereldecono

mie wordt met deze cijfers onderbouwd en aangetoond. 

Volgens de Monitor hadden de 300 grootste coöperaties 

en onderlingen ter wereld in 2014 een omzet van USD 

2,53 biljoen; een toename van 7% ten opzichte van een 

jaar eerder. De Top 300 is afkomstig uit 25 landen. De 

meeste van deze coöperatieve ondernemingen zijn ac

tief in verzekeringen (39%), de agrarische sector (32%) 

en groothandel en retail (19%). De Monitor bevat niet 

alleen rankings voor wat betreft omzet, maar ook van 

omzet ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product.

De drie grootste coöperatieve groepen ter wereld zijn 

actief in de financiële dienstverlening. De Top 300 

wordt aangevoerd door het Franse Crédit Agricole.

In deze editie is voor de eerste keer een hoofdstuk over 

de kapitaalstructuur van ’s werelds grootste coöperaties 

opgenomen.

ICA en Euricse roepen tevens alle coöperaties op om 

 gegevens die betrekking hebben op 2015 via de web

site aan te leveren om deze internationale database te 

 actualiseren en te vergroten.

WORLD CO-OPERATIVE 
MONITOR 2016

Meer informatie: De World Co-operative Monitor is als download 

 beschikbaar op www.monitor.coop 
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BESTUURSWISSELING NCR
Op 6 oktober 2016 vond de algemene ledenvergadering 

van NCR plaats bij Euretco in Hoevelaken. Tijdens de alv 

is Mirjam Sterk met unanieme stemmen gekozen in het 

NCRbestuur. Zij is directeur van MEE NL, een coöperatie 

van 20 regionale MEEorganisaties verspreid over het 

hele land. MEE NL zet zich met de leden in voor een 

inclusieve samenleving.

Theo Koekkoek, voorzitter van het bestuur en de raad 

van commissarissen van Agrifirm, nam afscheid van het 

NCRbestuur. Hij was niet meer herkiesbaar na twee 

bestuurstermijnen en werd hartelijk bedankt voor 8 jaar 

actieve inzet in het bestuur.

De alv verwelkomde tevens het 

100ste lid van NCR: coöperatie 

Gewoondoen. Deze coöperatie 

richt werknemerscoöperaties op 

in de schoonmaakbranche en in 

de zorg en faciliteert deze.

DE COÖPERATIEVE BESTUURS-
MODELLEN IN EEN NOTENDOP
‘Het monistisch bestuursmodel’ was het thema van het 

NCR Symposium dat op 6 oktober jl. heeft plaatsgevonden. 

In de praktijk worden door coöperaties drie verschillende 

bestuursmodellen gehanteerd waarop ook veel varianten 

mogelijk zijn. Binnenkort wordt het monistisch bestuurs

model, de zogenaamde ‘one tier board’, ook mogelijk voor 

coöperaties. Hierbij zijn het besturen en toezichthouden 

verenigd in één orgaan: 

het bestuur. Bij de naam

loze en de besloten 

 vennootschap is deze 

vorm al mogelijk sinds 

2013.

Tijdens het symposium 

werd door NCR de bro

chure ‘De coöperatieve 

bestuursmodellen in een 

notendop’ gepresenteerd. 

Het Basismodel, het RvC+ model en het Zandlopermodel 

worden belicht evenals het Monistisch model. De brochure 

is beschikbaar op www.cooperatie.nl en is voor NCR 

leden nog op te vragen bij het secretariaat.

In de rubriek Rond de tafel op pagina 18 leest u meer over 

het monistisch model. 

NCR LEDENBOEK 2016
Tijdens De Nationale Coöperatiedag is het nieuwe NCR 

Ledenboek 2016 gepresenteerd. In deze uitgave is een 

overzicht van NCRleden opgenomen met hun belang

rijkste coöperatieve kenmerken. De diversiteit van de 

coöperaties is groot ; bijvoorbeeld in grootte, type leden of 

sector. Toch hebben ze vooral ook veel overeenkomsten. 

De digitale versie van de publicatie is beschikbaar op de 

website van NCR.

NCR LEDENNET
Aan de website van NCR is een Ledennet gekoppeld. 

Op dit Ledennet zijn artikelen uit Coöperatie te vinden, 

jaarverslagen en statuten van leden van NCR, en andere 

publicaties waarin coöperatief ondernemen centraal 

staat. Het NCR Ledennet is toegankelijk voor mede

werkers, bestuurders en toezichthouders van NCRleden. 

Mocht u interesse hebben in de genoemde documentatie, 

betrokken zijn bij een NCRlid en nog niet over inlog

gegevens beschikken, dan kunt u een berichtje sturen 

naar ncr@cooperatie.nl.
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DOOR: Wilbert van den Bosch 
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THEO HUIBERS
OVER WENDBAARHEID

LINDBERGHS SPOTTEN, VACCINEREN 
EN AMBIDEXTER ORGANISEREN

Charles Lindbergh vloog in 1927 met zijn ‘Spirit of St-Louis’ van New York naar Parijs: 

5800 kilometer over de oceaan. Het was een wereldrecordvlucht die ruim 33 uur duurde. 

De reguliere transporteurs van die tijd, de reders, drukten zich uit in krachttermen: 

veel te gevaarlijk, idioot, etc. De luchtvaart zou iets voor waaghalzen en avonturiers 

zijn en de passagiersscheepvaart nooit verdringen. Lindbergh kreeg inderdaad de 

 bijnaam ‘Lone Eagle’. Maar twee jaar later opende de KLM een lijndienst op Batavia. 

In december 1933 roetsjte de kerst- en nieuwjaarspost in vier dagen van Amsterdam 

naar Indonesië en zeven jaar na de ‘idiote’ actie van Lindbergh vloog onze Koninklijke  

luchtvaartmaatschappij de oceaan over naar Curaçao! Het businessmodel van de 

scheepvaart raakte gedisrupteerd.
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“Mijn opa was een clown”, vertelt Theo Huibers, “en mijn vader Brabants kampioen 

tonpraten. Ik heb in essentie hetzelfde beroep: met een goed en plezierig verhaal iets 

overbrengen. En wel het vak strategisch organiseren in snel veranderende tijden.” 

Huibers, ooit gepromoveerd op de vraag of computers kunnen bepalen wat mensen 

relevant vinden, is hoogleraar Information Retrieval aan Universiteit Twente. Dat 

vak geeft hem een open blik op innovaties. We spreken hem als strateeg van Thae-

sis dat organisaties in snel veranderende markten bijstaat in strategievorming.

“Wij zijn goede puzzelaars”, zegt hij “maar dat betekent niet dat wij vertellen 

hoe het moet. We helpen je bij het leggen van je eigen puzzel. Waar het bij de 

coöperatieve puzzel om gaat is hoe je, gebruikmakend van de unieke kwaliteiten 

van de coöperatie en het samenspel tussen mensen, je eigen strategie ontwikkelt 

en uitvoert. Dat wil zeggen dat alle leden meegaan in die uitvoering!”

DOOR: Wilbert van den Bosch 

FOTO’S: Patrick van der Sande

In de wachtruimte van zijn bureau 

hangt een foto van de disrupter 

 Lindbergh. Voor Theo Huibers is  

hij een held en een voorbeeld.

HOE WORDEN DISRUPTIES 
DOORGAANS ONTVANGEN?
“Als bestaande spelers in een markt 

worden geconfronteerd met wat 

 Professor Clayton Christensen 

 disruptieve innovatie noemt,  

gebeurt er vaak het volgende:

1.  Ze haasten zich te vertellen hoe 

slecht de kwaliteit is. Denk aan  

de kritiek van de gevestigde 

 journalistiek toen nu.nl startte.

2.  Een zogenaamde geruststelling 

vindt men in de stelling dat de 

nieuwkomer zich op een ande

re doelgroep richt. Denk aan de 

kritiek van professionele foto

grafen bij de opkomst van digitale 

fotografie. Die zou alleen voor 

jongeren zijn.

3.  Ze onderschatten het andere 

dienstenpatroon. Uber is niet 

 succesvol omdat het een goed

kopere taxi is maar je kunt de 

chauffeur, en de chauffeur kan  

jou, een rating geven. Dat doet  

iets met betrouwbaarheid.

4.  Ze vinden het andere kosten

patroon van de nieuwkomer 

gemeen en oneerlijk. Maar een 

Knab zal nooit de legacy van het 

kosten patroon van de gevestigde 

banken krijgen.

5.  Een laatste kenmerk van disrup-

ters is dat ze een schaalbaarheid 

in zich hebben die hun omvang 

kwadratisch kan vergroten. Als 

Blendle in Nederland werkt,  

werkt het ook in Duitsland en  

in Engeland…”

 

WIE IS EEN ECHTE LINDBERGH? 
“De reders in 1927 redeneerden 

op dezelfde wijze. Wat kunnen we 

ervan leren? Dat we ons voortdurend 

zouden moeten afvragen: Wie is een 

echte Lindbergh? Wie ‘disrupt’ echt 

en wie vertegenwoordigt alleen de 

zoveelste hype? En hoe ga je daar

mee om? Disruptie is heel vaak niet 

een beter product maar een simpeler 

product voor een andere doelgroep. 

Alleen: na niet al te lange tijd, volgt 

jouw doelgroep...!”

WENDBAARHEID ALS STRA-
TEGIE IS EEN NOODZAAK? 
“In onze tijd wordt het nooit meer 

rustig”, zegt Huibers met een 

glimlach. In de disruptieve wereld 

zijn minder complexe stappen nodig 

voor verandering dan in de tijden 

hiervoor. Dat komt o.a. door die 

immense betekenis van technologie 

en de bouwstenen die het creëert. 

Big data, machine learning, internet 

of things, noem maar op. Technologie 

maakt dat alles in een ander daglicht 

komt te staan. Wie is nog wie? Kan 

software of een robot straks ook lid 

worden van de coöperatie? Is Google 

een uitgever?” Zijn privécollege gaat 

zo snel dat het voorlopig retorische 

vragen blijven. 

“Daar komt bij dat structuren en 

regelgeving veranderen. Wie tot 

voor kort om niet hypotheekadvies 

kon geven, zag zijn businessmodel te 

gronde gaan toen in 2014 de verplich

te provisie werd geïntroduceerd. Een 

derde factor is de verandering van de 

THEO HUIBERS 

“KAN EEN ROBOT LID WORDEN  

VAN EEN COÖPERATIE?”

COÖPERATIE
NUMMER 629 - DECEMBER 2016
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maatschappij en de klanten zelf. Het 

succes van Airbnb is niet alleen van 

technologische aard. Mensen zelf, 

althans groepen mensen, zijn ook 

anders naar bezit en eigendom gaan 

kijken. 

Regels, technologie, klanten, mark

ten, innovaties, alles beweegt. Dat 

schreeuwt dus om wendbare organi

saties. Kijk, de economie fluctueert 

sowieso. Ben je een robuust bedrijf 

dan heb je niet snel ergens last van. 

In de coöperatieve wereld wordt 

graag het woord ‘resilience’ gebruikt: 

veerkracht. Maar Taleb beschreef 

in zijn boek ‘Antifragile, things that 

gain from disorder’ dat er voorbij 

veerkracht nog wat stevigers is. Een 

 veerkrachtig bedrijf kan tegen een 

stootje en komt weer terug in zijn 

oude doen. Een antifragiel bedrijf 

werkt als een vaccinatie: de toege

diende disruptie verandert het bedrijf 

en maakt het sterker. Als het ware 

wordt het celsysteem aangepast.”

WELKE KANSEN HEBBEN 
 COÖPERATIES? 

“Een coöperatief bedrijf heeft kansen 

in de disruptieve wereld als het in 

staat is 1. de Lindberghs tijdig te 

 spotten en 2. veranderingen te zien 

als een vaccinatieprogramma. In het 

ecosysteem van de coöperatie samen 

een winwin creëren, dat is de uitda

ging. Hoe? De verantwoordelijkheden 

zo laag mogelijk leggen. Kennisdis

tributie, kennisdeling, voortdurend 

en samen leren. In tribes denken. Dat 

gaat mogelijk ten koste van efficiency. 

Maar efficiency gaat ook ten koste 

van iets, denk daar maar eens over 

na. Vanuit kleine groepen werken, 

vereist wel dat iedereen de doel

stellingen onderschrijft; de Why van 

Sinek! HR en communicatieprogram

ma’s moeten daarop gespitst zijn. 

Dan is er nog een derde overlevings

voorwaarde. O’Reilly noemde dat 

de ambidextere kwaliteiten van een 

bedrijf. Tegelijkertijd goed zijn in  

exploratie en in exploitatie. Het laatste 

betekent: winstoptimalisatie en con

trol. Het eerste betekent: verkennen 

en onderzoeken. Twee tegengestelde 

energieën. De kunst is zelfs om die 

uitersten zo sterk mogelijk te maken. 

En de paradox is dat je die uitersten 

wel weer met elkaar weet te verbin

den. Voor een raad van commissaris

sen bijvoorbeeld is het belangrijk om 

een balans te kunnen lezen maar even 

belangrijk om disrupties en trends 

te kunnen lezen! En zo’n ambidexter 

bedrijf runnen, vraagt om een schi

zofrene bestuursvoorzitter”, grinnikt 

Huibers, “maar de collectiviteit van 

de coöperatie zou hierop mogelijk een 

antwoord kunnen zijn. Het samen

brengen van verschillende kwaliteiten 

van verschillende leden.”

WAT ZOUDEN ANTIFRAGIELE 
COÖPERATIES MOETEN DOEN? 
Huibers, snel als altijd, schudt het 

antwoord zo uit de mouw:

  Onzekerheid accepteren

  De opleiding ‘verbazen’  introduceren

  Een jeugdige interesse voor 

 nieuwigheden aan de dag leggen

  De liefde voor technologie 

 stimuleren

  Voortdurend het eigen bestaans

recht ter discussie stellen

  De Lindberghs spotten

  Je laten vaccineren door disrupties

  Ownership en bestuurskracht 

 delen, maar dat doen jullie al!  

 Dat is jullie grote voorsprong.

“Maar pas op voor arrogantie”, zegt 

hij er meteen achteraan. “Stimuleer 

het plezier in gezamenlijk onder

nemen. Be the disrupter! We ain’t seen 

nothing yet!”  
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Wat zijn de succesfactoren van de sterke 

 coöperatieve beweging in Nederland? 

In de land- en tuinbouw en de fi nanciële 

dienstverlening zijn coöperaties al heel lang 

dominant. Recent is het aantal coöperaties 

fl ink gegroeid in de zorg, de plattelands-

ontwikkeling en de lokale energieopwekking. 

Internationaal wordt met jaloezie naar de 

 sterke Nederlandse coöperaties gekeken. 

DOOR: Jos Bijman1

FOTO’S: Patrick van der Sande, Nationale Beeldbank

Jos Bijman zocht voor het mondiale coöperatiecongres 

2016 in Québec uit wat de belangrijkste factoren zijn die 

het duurzame succes van de Nederlandse coöperaties 

kunnen verklaren. Het onderzoek is weliswaar uitgevoerd 

in de context van agrarische coöperaties, maar deze suc

cesfactoren blijken ook van toepassing op coöperaties die 

in andere sectoren actief zijn.

Volgens de econoom Bengt Holmström, die dit jaar de 

Nobelprijs voor de economie heeft ontvangen, is veran

dering de grootste uitdaging voor coöperaties, omdat het 

kan leiden tot spanningen tussen de leden. Verandering 

leidt er immers toe dat belangen van de leden uiteen gaan 
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1 Jos Bijman is als universitair hoofddocent verbonden aan Wageningen University & Research
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SUCCESFACTOREN  
VAN COÖPERATIE- 
ONTWIKKELING IN 
 NEDERLAND
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lopen, wat tot problemen kan leiden in de democratische 

besluitvorming, bijvoorbeeld bij het formuleren van de 

strategie. Nederlandse coöperaties hebben door de jaren 

heen laten zien dat zij goed met verandering om kunnen 

gaan, zowel in hun interne organisatie als in hun strategi

sche keuzes.

Op basis van vergelijkingen met andere landen in Europa, 

kom ik tot vijf factoren die het succes van Nederlandse 

coöperaties kunnen verklaren: (1) een flexibele coöperatie

wetgeving, (2) effectieve ledenzeggenschap, (3) geringe 

diversiteit in ledenbelangen, (4) pragmatisme in het 

 opzetten en afbouwen van federatieve structuren, en 

(5) het kiezen voor eenduidige bedrijfsstrategieën.

Flexibele coöperatiewetgeving

Vanaf het midden van de 19e eeuw werden in tal van 

 Europese landen coöperaties opgericht. Geïnspireerd 

door de ervaringen met kredietcoöperaties in Duitsland 

en consumentencoöperaties in Engeland, kwam in 

 Nederland in 1876 de eerste coöperatiewet tot stand. 

 Vanuit een liberale visie op de maatschappij wilde de 

toenmalige regering de sociaaleconomische ontwikkeling 

van kleine ondernemers faciliteren, mits op basis van 

zelfhulp en niet via directe overheidssteun.

De Nederlandse coöperatiewet was vanaf het begin 

eenvoudig en flexibel. Het minimum aantal leden bij op

richting is slechts twee. Slechts weinig bepalingen in de 

coöperatiewet zijn van dwingende aard; het merendeel is 

van regelende aard, wat de mogelijkheid biedt organisa

tiespecifieke statuten te maken.

Coöperaties dienen te voorzien in de economische 

behoeften van hun leden, maar hoeven geen sociale 

doelstellingen na te streven (zoals in veel ZuidEuropese 

landen). Anders dan in Frankrijk is er geen geografische 

beperking (terroir); en anders dan in Duitsland en Oos

tenrijk is een verplicht lidmaatschap van een accountan

cycoöperatie niet vereist.

Effectieve ledenzeggenschap

Hoewel een coöperatie een onderneming is van de leden, 

is effectieve ledenzeggenschap niet altijd vanzelfspre

kend. In sommige landen heeft de overheid een sterke 

invloed, vooral daar waar de coöperatie materiële voor

delen ontvangt van die overheid. Dit is in ZuidEuropese 

landen vaak het geval. Coöperaties worden daar gezien 

als ‘van de stad’ of ‘van de regio’, niet in de laatste plaats 

omdat ze ooit zijn opgericht om publieke diensten aan te 

bieden die de lokale overheid niet kon of wilde aanbieden. 

In Nederland zijn coöperaties altijd autonome organisaties 

geweest, waarin het ledenbelang voorop stond.

Ledenzeggenschap betekent ook controle houden over de 

coöperatieve onderneming, ook als deze uitgroeit tot een 

miljardenbedrijf. Een grote onderneming heeft haar eigen 

dynamiek en de managers binnen het bedrijf hebben hun 

eigen aspiraties. Topmanagers vereisen een grote mate 

van autonomie. Toch moeten de leden ervoor zorgen dat 

de onderneming hun huidige en toekomstige belangen 

blijft dienen. Dat vraagt om actieve leden en een sterk 

bestuur.

Nederlandse coöperaties hebben verschillende be

stuursmodellen ontwikkeld die streven naar een opti

male combinatie van ondernemerschap bij de managers 

en zeggenschap bij de leden. In Europees verband zijn 

Nederlandse coöperaties innovatief gebleken in het zoe

ken naar innovatieve bestuursmodellen, zoals het RvC+ 

model, het zandlopermodel, en, recentelijk, het monistisch 

“NEDERLANDSE 

COÖPERATIES 

HEBBEN LATEN 

ZIEN DAT ZIJ 

GOED MET 

 VERANDERING 

OM KUNNEN 

GAAN”
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bestuursmodel. Daarnaast kunnen raden van commissa

rissen uitgebreid worden met externe experts, waarmee 

aanvullende competenties in huis gehaald worden.

Homogeen ledenbestand

Als de belangen van de leden uiteen (gaan) lopen, heeft de 

coöperatie een probleem. Divergerende belangen leiden 

immers tot moeizame besluitvorming, geringe ledenbe

trokkenheid en tot hoge kosten in de coördinatie tussen 

leden en coöperatieve onderneming.

Coöperaties in Nederland hebben een relatief homogeen 

ledenbestand. Daarbij gaat het om de directe belangen die 

leden bij de coöperatie hebben, niet om de eigenschappen 

van de leden zelf. Ten eerste zijn veel Nederlandse coöpe

raties, zeker in de land en tuinbouw, zogenoemde single 

purpose coöperaties. Dat betekent dat ze gespecialiseerd 

zijn in de verwerking van één landbouwproduct, bijvoor

beeld suiker of melk. Ten tweede leiden ook de speciali

satie van de landbouwbedrijven zelf en de (tot voor kort) 

geringe verschillen in grootte van die bedrijven tot gelijke 

belangen onder de leden. Ten derde hebben de geringe 

afstanden in Nederland en de cultuur van transparantie 

binnen de coöperatie ertoe bijgedragen dat mogelijke be

langentegenstellingen konden worden besproken voordat 

ze escaleerden.

Federatieve structuren

Per 1 januari 2016 is met de herstructurering van Rabobank 

één van de laatste federatieve coöperaties verdwenen. 

In het verleden had Nederland een groot aantal federa

ties, vooral onder de land en tuinbouwcoöperaties. Deze 

federaties verzorgden economische activiteiten die te 

omvangrijk of risicovol waren voor individuele coöpera

ties. Voorbeelden waren de provinciale zuivelbonden en de 

 regionale veevoedercentrales (zoals Cehave en Cebeco).

Federatieve coöperaties zijn efficiënt als er vele kleine 

ledencoöperaties zijn. Zodra leden gaan fuseren tot gro

tere coöperaties, werkt de federatie niet efficiënt meer. In 

het verleden leidde dat meestal tot het in elkaar schuiven 

van twee lagen coöperaties: de ledencoöperaties en de 

topcoöperatie. In tegenstelling tot veel andere landen is 

Nederland altijd pragmatisch geweest in het opzetten en 

het beëindigen van federatieve structuren.

Strategische keuzes

De laatste verklaring voor het succes van de Nederlandse 

coöperaties zijn de duidelijke strategische keuzes die ze 

hebben gemaakt, vooral in de land en tuinbouw. In de 

afzet van agrarische producten hebben de coöperaties in 

de jaren negentig de omslag gemaakt van voornamelijk 

bulkproducten naar hoogwaardige consumentenproduc

ten. Vaak hoorde daar ook het ontwikkelen van merkpro

ducten bij, zoals in de zuivel en de suiker.

De omslag van kostenleiderschap naar productdifferenti

atie vereiste vaak schaalvergroting en soms zelfs inter

nationalisering. Met deze strategische keuzes is er ook 

meer geïnvesteerd in innovatie. Nederland kan immers 

alleen via voortdurende innovatie, op de boerderij en in 

de fabriek, de concurrentie met lagekostenproducenten 

volhouden. Nederland kent een goede combinatie van 

ondernemende agrariërs en ondernemende coöperaties. 

Ledenondernemers en coöperatieve ondernemingen 

hebben altijd naar een gezamenlijk antwoord gezocht voor 

uitdagingen die veranderingen in markt, technologie en 

beleid met zich mee brengen.  

Jos Bijman is als coöperatieonderzoeker en 

 universitair hoofddocent verbonden aan Wageningen 

 University & Research. Hij  bestudeert vooral de 

rol van coöperaties en producentenorganisaties in 

agrifood ketens. Tijdens een internationale coöpe-

ratieconferentie in september in Luzern ontving hij 

de International Science Award 2016 waarmee zijn 

grote bijdrage aan het internationale wetenschap-

pelijke coöperatieonderzoek werd erkend.

De publicatie ‘Agricultural Cooperatives in the 

 Netherlands: Key Success Factors’ van Jos Bijman 

waarop dit artikel is gebaseerd, is te vinden in de 

‘virtual library’ van de International Summit of 

Cooperatives op www.intlsummit.coop.

JOS BIJMAN
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“Volgens de meest recente telling van de ‘Lokale Energie

monitor 2016’ zijn er ruim 300 lokale burgercoöperaties 

actief op het gebied van duurzame energie. Ze werken 

aan collectieve zonnedaken, zonneparken en eigen 

windturbines. In 55 projecten maken zij gebruik van de 

postcoderoosregeling. Meestal gaat het om een zonnedak. 

Een vergelijkbaar aantal projecten verkeert in de fase van 

opstart”, aldus Anne Marieke Schwencke, die in opdracht 

werkt van HIER opgewekt en de drijvende kracht is achter 

Een groeiend aantal mensen wil zelf bijdragen aan verduur-

zaming van haar leefomgeving. Ze worden daarbij geholpen 

door de fiscale regeling ‘Verlaagd Tarief’ die begin dit jaar 

is verruimd. Dit heeft een impuls gegeven aan het ontstaan 

van een nieuw type coöperatie actief op het gebied van 

duurzame energie, de zogenaamde postcoderooscoöpera-

ties. Inmiddels zijn er meer dan honderd nieuwe coöpera-

ties opgericht of in oprichting. Wat drijft de mensen achter 

deze nieuwe coöperaties? En wat zijn hun uitdagingen?

DOOR: Ronald Korpershoek

FOTO’S: Arend Jan van der Marel & DE Ramplaan

FRONTRUNNERS
De maatschappij en de economie veranderen. Door 

 nieuwe waarden, inzichten en technieken ontstaan 

nieuwe verbanden. In de rubriek Frontrunners besteden 

we aandacht aan mensen die voorop lopen in deze 

 ontwikkelingen. Frontrunners die de nieuwe richting 

 aangeven maar ook vol in de wind lopen.

Dit keer is het vizier gericht op een nieuwe type coöperatie 

actief op het gebied van duurzame energie, de postcode-

rooscoöperatie. In de meeste projecten gaat het om 

gezamenlijk opgewekte energie uit zonnepanelen.

POSTCODEROOS 
IMPULS VOOR 
NIEUW TYPE COÖPERATIE
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de monitor. “De sterk stijgende lijn van afgelopen jaar 

blijft zich ook dit jaar doorzetten”. Dit wordt mede gevoed 

door de versoepeling van de postcoderoosregeling per 

1 januari dit jaar (zie kader). Voortaan kan de volledige 

energiebelasting in de eerste schijf (0  10.000 kWh) 

worden bespaard. “Desondanks blijft het een complexe 

regeling”, aldus Schwencke.

DE RAMPLAAN

Eén van de eerste projecten in het kader van de postcode

roosregeling was DE Ramplaan. De afkorting ‘DE’ staat 

daarbij voor duurzame energie. Art den Boer, bestuurslid 

van deze Haarlemse coöperatie, ontvouwt gedreven waar 

de coöperatie voor staat: “Ons doel is om een kostenneu

trale overgang naar 100% duurzame energie te realiseren 

voor de 1.000 woningen en bedrijven in het Ramplaan

kwartier.” Of zoals een medebestuurder van Den Boer op 

de site schrijft “Ik wil me voorbereiden op de vraag die 

ooit van mijn kinderen gaat komen: Wat heb jij gedaan om 

de wereld een beetje mooier te maken?” Die ambitie was 

er al voor er een postcoderoosregeling was. De start werd 

gemaakt in 2012, toen nog in een stichting gericht op het 

opwekken van duurzame energie. Het kostte drie jaar pra

ten, rekenen, lobbyen en uitzoekwerk, voordat uiteindelijk 

in september 2015 de 1.350 zonnepanelen op de Fablo 

tennishal lagen. Een investering van viereneenhalve ton, 

opgebracht door de ruim 200 leden van de coöperatie. 

“Achteraf bezien heeft het onze bestuurders en vrijwilli

gers heel veel tijd gekost. De investering van 20 uur per 

paneel moet redelijkerwijs voor dit type coöperaties terug 

kunnen naar 20 minuten per paneel”, aldus Den Boer.

ZONNEDAK APELDOORN

Een project van recentere datum is het op 12 november 

2016 feestelijk geopende zonnedak op wijkcentrum De 

Groene Hoven te Apeldoorn. Het afgelopen jaar werkte 

een kleine kern van vrijwilligers aan het eerste project 

van Zon op K&N coöperatie UA. “Toen we startten met de 

plannen hadden we binnen de kortste keren de 140 panelen 

verkocht”, vertelt Henk Doorenspleet, penningmeester 

van de coöperatie. Net als in Haarlem bleek de timing niet 

helemaal correct. “Vol energie wilden we met ons plan 

naar buiten, mensen enthousiast maken, leden werven”, 

vertelt Doorenspleet. “Het kostte echter meer tijd dan 

voorzien, waardoor we tegen de tijd dat we de business 

case echt rond hadden, vrijwel opnieuw konden beginnen 

met ledenwerving. Het kost gewoon veel tijd om alles ge

regeld te krijgen, met de dakeigenaar, de leverancier, het 

netwerkbedrijf, de afnemer van de energie tot en met het 

achter de broek aan zitten van leden om de overeenkomst 

te tekenen en de bijbehorende keuze van energieleveran

cier.” Ook hier bleken de dingen niet zo vanzelfsprekend 

te zijn als waar op voorhand vanuit werd gegaan. Alleen 

al de aansluiting is een heel geregel en kost voor een 

startende coöperatie ook nog eens een flinke som geld. 

Je kunt haast niet zonder subsidies om door die startfase 

van je eerste project heen te komen. Hoewel de panelen 

inmiddels op het dak liggen en het geld van de leden bin

nen is, is nog niet alles in kannen en kruiken. “Hoe de btw 

moet worden verrekend, blijft tot het laatste moment on

zeker”, vertelt Doorenspleet. “Uit voorzichtigheidsprincipe 

hebben we daarom de zonnedelen verkocht inclusief btw. 

Ten slotte hebben we als bestuur wel de verantwoorde

lijkheid om tot een eerlijk en transparant voorstel richting 

onze leden te komen. Dat kost gewoon tijd. Als oprich

tingsbestuur heb je niet de vrije hand om alles te doen. 

We hebben daarom al snel na oprichting met de eerste 20 

leden een ledenvergadering georganiseerd om akkoord te 

krijgen op het businessplan inclusief de investering.”

ZON OP NEDERLAND

Dat er veel water door de Rijn stroomt voordat een 

postcoderoosproject staat, bevestigt Eric de Lange van 

Zon op Nederland. Zon op Nederland is in 2011 opge

richt en is de eerste coöperatie die zich volledig richt op 

het ondersteunen van lokale zonneenergiecoöperaties. 

“Willen we de 
 burgerinitiatieven tot 

een succes maken, dan 
zullen we naast kennis, 
vooral ook de ervaring 

moeten delen”
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De leden zijn de lokale zonnestroomprojecten die Zon 

op Nederland heeft helpen realiseren, waaronder het 

project in Apeldoorn. Met de projecten die op stapel staan 

meegeteld, gaat het ledenaantal de twintig voorbij. Eric 

de Lange, als bestuurslid verantwoordelijk voor strategie, 

vertelt: “Er is veel informatie in Nederland over duurzame 

energie. Toch ontbreekt bij velen de echte kennis en wordt 

het wiel steeds opnieuw uitgevonden, worden er ovale 

wielen uitgevonden of rijden er karretjes rond waar een 

wiel ontbreekt. Willen we de burgerinitiatieven tot een 

succes maken, dan zullen we naast kennis, vooral ook de 

ervaring moeten delen. Coöperatie Zon op Nederland zet 

ervaringsdeskundigen in als projectbegeleiders. Het zijn 

allemaal mensen die zelf een of meer projecten hebben 

gerealiseerd en bestuurslid zijn van een postcoderoos

coöperatie.”

DUURZAAM ORGANISEREN

Hoewel de explosieve groei van coöperaties door de 

postcoderegeling wordt versterkt, is de uitdaging om ook 

de coöperatie duurzaam te organiseren. Duurzaam in de 

zin dat er een gezonde ledenbasis is die meer met elkaar 

wil dan alleen geld beleggen. Dat dit niet eenvoudig is, 

bleek ook op de bestuurdersdag van HIER opgewekt op 

24 september jl. Ruim 60 bestuurders van coöperatieve 

initiatieven deelden ervaringen met elkaar, van het finan

cieren van de coöperatie, operationele zaken, tot en met 

verenigingsvraagstukken als het blijvend binden en boeien 

van leden. Hoe bewaak je de balans tussen zeggenschap 

van leden en het op koers houden van je project? Of zoals 

één van de deelnemers opmerkte: “Je kunt iedere maand 

een ledenvergadering houden, maar leden verliezen de 

aandacht als er niets wordt gerealiseerd.” Gelukkig waren 

er ook legio suggesties om juist de ledenbetrokkenheid 

te verbeteren. Kijk bijvoorbeeld uit met het presenteren 

van enkel plannen en verwachtingen. Bij te veel vertraging 

haken mensen af. Kies dus als eerste voor projecten die 

relatief snel te realiseren zijn. Schroom niet om over het 

resultaat te communiceren. Draagvlak is belangrijk, zoals 

Doorenspleet ook al opmerkte.

Daarbij komt dat je met elkaar een vereniging runt, een 

coöperatieve vereniging. De bestuurders waren het er 

over eens dat een eerste stap is om te zorgen voor een 

boeiende ledenvergadering. Je moet zien te vermijden 

dat het te formeel wordt. Het liefst heb je dat de leden 

REGELING VERLAAGD 
TARIEF
Voorheen konden alleen burgers en kleinere 

 bedrijven, die zelf duurzame elektriciteit 

opwekten, gebruikmaken van een verlaging 

van de energiebelasting. Met de regeling 

 Verlaagd Tarief is dit ook mogelijk geworden 

voor  burgers en kleinere bedrijven zónder 

 geschikt eigen dak of terrein.

De regeling, ook wel bekend als de postcode-

regeling, biedt leden van coöperaties en Ver-

enigingen van Eigenaren een gegarandeerde 

belastingkorting gedurende 15 jaar over de 

duurzaam opgewekte energie. Bij aanvang van 

de regeling bedroeg de korting 7,5 cent/kWh. 

Per 1-1-2016 is de regeling verruimd door de 

energiebelasting over de eerste schijf terug te 

brengen tot nul. De verlaging wordt toegepast 

op de persoonlijke energierekening van de 

leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 

kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling 

lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten 

van de verkochte stroom.

steeds terugkomen voor de inhoud, bijvoorbeeld voor een 

interessante spreker van een coöperatie die reeds met het 

bijltje heeft gehakt. En weet uit de kring geïnteresseerden 

werkgroepen te formeren om zo naast het bestuur te kun

nen varen op een breder kader met betrokkenen. Zoals De 

Lange van Zon op Nederland ook al opmerkte, “zorg er

voor dat je jezelf als coöperatie steeds opnieuw uitvindt”. 

Je zult er rekening mee moeten houden dat de energie in 

de loop van de tijd afneemt, zeker als het project is gere

aliseerd. Door te blijven vernieuwen en verbreden, blijf je 

ook op de langere termijn interessant voor een kern van 

de lokale gemeenschap. Ten slotte willen we allemaal de 

volgende generaties recht in de ogen kunnen aankijken 

en kunnen vertellen hoe wij samen de wereld een beetje 

mooier hebben gemaakt.  



15

COÖPERATIE
NUMMER 629 - DECEMBER 2016

N
C

R

NCR-ACTIVITEITEN 2017 
Bij deze editie van Coöperatie is een kalendertje  

gevoegd met vermelding van enkele NCRbijeenkomsten 

in 2017. De drie Basiscursussen Coöperatie zullen 

 plaatsvinden op 16 februari, 15 juni en 22 september. 

De Algemene Ledenvergaderingen in combinatie met 

een NCR Symposium staan geagendeerd op 20 april en 

5 oktober. De Nationale Coöperatiedag wordt gehouden op 

23 november. In maart 2017 zal NCR verhuizen van Utrecht 

naar Houten om daar een nieuw clubhuis te betrekken. 

Meer informatie over deze en andere activiteiten van NCR 

zal vanzelfsprekend nog volgen; de data zijn ook beschik

baar op www.cooperatie.nl.  

COÖPERATIECONGRES QUÉBEC 
Van 11 tot en met 13 oktober 2016 vond het derde mon

diale coöperatiecongres plaats in het Canadese Québec. 

Ruim 3.000 deelnemers uit 93 landen waren aanwezig. 

NCR organiseerde een ledenreis naar dit congres. De 

Nederlandse delegatie van 20 deelnemers bestond  naast 

bestuurders, commissarissen en management van coöpe

raties ook uit universitair docenten en hoogleraren, zodat 

ook onderzoek en praktijk verbonden werden.

Bijzonder aan dit congres is dat iedere editie een apart 

jongerenprogramma heeft (Young Leaders Program) waar 

jongeren (t/m 35 jaar) met elkaar in gesprek gaan over 

coöperatieve ontwikkelingen en de wijze waarop jongeren 

in de coöperatie betrokken kunnen worden.

Bij het congres werd met name aandacht besteed 

aan  mondiale ontwikkelingen die van belang zijn voor 

 coöperaties en kwam een aantal sectorale thema’s in 

bijvoorbeeld landbouw en zorg aan bod. Naast toonaan

gevende sprekers als Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en 

Jeremy Rifkin werden diverse (internationale) onderzoeken 

 gepresenteerd. Meer informatie: www.sommetinter.coop/en. 

NCR PEER GROUPS 2017
Governance, Organisatieontwikkeling, Diversiteit, Coöpe

ratief Leiderschap. Vier grote begrippen maar met werelden 

eromheen. Directeuren, bestuurders en toezichthouders 

zijn er mee bezig in hun eigen context. Vaak kan de context 

van de ander inspireren om in je eigen omgeving verder te 

komen. Maar het delen van dilemma’s vraagt wel om een 

veilige setting. NCR Peer Groups biedt die. Kleine groepen 

van functionarissen op een vergelijkbaar niveau. Diepgaande 

gesprekken. En: kennisverwerving door inleidingen van 

 topdeskundigen. Vier bijeenkomsten in 2017. Een brochure 

is beschikbaar op de site van NCR. Meer informatie via 

Dorien Groen, D.Groen@cooperatie.nl of tel: 0302840490.

JONGEREN EN COÖPERATIES
De wereld wordt complexer en verandert snel. Het lezen 

van trends en het ontwikkelen van een passende aanpak 

is van essentieel belang. Daarin kunnen jongeren een 

belangrijke rol spelen, zeker ook voor coöperaties. Zij zijn 

opgegroeid in een ander tijdsgewricht en verschillen mede 

daardoor in samenwerking en communicatie van oudere 

leeftijdsgroepen. Juist de samenwerking tussen generaties 

zorgt voor een winnende formule.

2017 zal voor NCR voor een belangrijk deel in het teken 

staan van het versterken van de stem van jongeren. Met 

jongeren en de coöperaties wordt intensief opgetrokken 

om knelpunten te inventariseren, maar vooral ook oplos

singen hiervoor te ontdekken.
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DE KREDIETUNIE

Bron: statistical report WOCCU, data per december 2015

In een groot deel van de wereld zijn kredietunies actief. Bij deze coöperatieve financiële dienstverleners zijn zowel 
kredietgevers als kredietnemers lid. Dat kunnen consumenten of ondernemers zijn. Door verschil in nationale wetgeving, 
zijn er grote verschillen tussen landen. De World Council of Credit Unions (WOCCU) heeft een statistisch overzicht 
samengesteld waarin wereldwijde cijfers over kredietunies zijn opgenomen. Nederland telt momenteel slechts enkele 
kredietunies, maar de belangstelling van ondernemers voor coöperatieve financiering via de kredietunie groeit.

Door: Carmen Heukers I Infographic: Ymke Pas

Sinds januari 2016 is in Nederland de WTK (Wet Toezicht Kredietunies) van kracht. Een kredietunie is een coöperatie waarvan de leden 
op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie en geld aantrekt van en uitleent aan haar 
leden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van die leden. Ten opzichte van een bank of coöperatieve bank is de kring van 
leden dus beperkt tot veelal één beroepsgroep en bevat het dienstenpakket geen betalingsverkeer, verzekeringen, e.d. De hoofdregel is 
dat tot een totale inleg van € 10 miljoen geen vergunning nodig is. Tussen de 10 en 100 miljoen euro volstaat een beperkte vergunning. 
Boven de € 100 miljoen aangetrokken geld is een gewone bankvergunning nodig. Bij de kredietbeoordeling kijken vakgenoten mee. 
Veelal wordt ook na verstrekking de kredietnemer begeleid door een ervaren vakgenoot.

Kredietunies in Nederland

Cijfers wereldwijd

Branche-organisaties
De kredietunies in Nederland richten zich tot nu toe vooral op het mkb in een 
bepaalde sector of regio – financiering voor ondernemers, door ondernemers. 
Ze kunnen ook rondom een thema ontstaan.

De meeste kredietunies in Nederland zijn aangesloten bij de branche-
organisaties Kredietunie Nederland of de Vereniging Samenwerkende Krediet-
unies (VSK). VSK is de grootste en heeft momenteel 20 leden waarvan er 10 
actief krediet verlenen. Deze koepel behartigt de belangen van aangesloten 
kredietunies en zorgt voor een betrouwbaar kwaliteitskader. Daarnaast 
ondersteunt zij de aangesloten kredietunies met het starten en doorgroeien, de 
implementatie van de Wet Toezicht Kredietunies, het verbeteren van de 
zichtbaarheid en het inrichten van de organisatie. 

Kredietunies: 60.500
Landen: 109
Leden: 223 mln
Penetratiegraad*: 8,3%

Cijfers Europa
Kredietunies: 2.220
Leden: 8,3 mln
Penetratiegraad: 3,4%

In Oekraïne zijn relatief
veel kredietunies actief 
vergeleken met andere
Europese landen.

Sri Lanka heeft de
meeste kredietunies:

De Verenigde Staten
heeft de meeste leden:

En het hoogste bedrag aan 
leningen via kredietunies:

Het continent Noord-Amerika 
heeft de meeste kredietunieleden 
ten opzichte van de economisch 
actieve bevolking: 

8.423

103 miljoen

$ 796 miljard

* Penetratiegraad: het percentage van 
de economisch actieve bevolking dat een 
beroep doet op kredietunies.

Activa:

Leningen:

Spaargeld en aandelen:

Reserves:

Activa:

Leningen:

Spaargeld en aandelen:

Reserves:

$ 1.824 mld

$ 1.242 mld

$ 1.507 mld

$ 185 mld

$ 23,3 mld

$ 8,4 mld

$ 19,8 mld

$ 2,9 mld

In Ierland heeft de krediet-
unie een lange traditie in 
de kredietverlening aan 
particulieren en gezinnen. 

Leden: ruim 3 mln
Penetratiegraad: 77%

Cijfers Nederland
Kredietunies: 18
Leden: 500
Penetratiegraad: 0,005%

Activa:

Leningen:

Spaargeld en aandelen:

Reserves:

$ 5,5 mln

$ 8,7 mln

$ 4,9 mln

$ 327.000

En daarmee de hoogste penetratiegraad:

114 miljoen

48%
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DE KREDIETUNIE

Bron: statistical report WOCCU, data per december 2015

In een groot deel van de wereld zijn kredietunies actief. Bij deze coöperatieve financiële dienstverleners zijn zowel 
kredietgevers als kredietnemers lid. Dat kunnen consumenten of ondernemers zijn. Door verschil in nationale wetgeving, 
zijn er grote verschillen tussen landen. De World Council of Credit Unions (WOCCU) heeft een statistisch overzicht 
samengesteld waarin wereldwijde cijfers over kredietunies zijn opgenomen. Nederland telt momenteel slechts enkele 
kredietunies, maar de belangstelling van ondernemers voor coöperatieve financiering via de kredietunie groeit.

Door: Carmen Heukers I Infographic: Ymke Pas

Sinds januari 2016 is in Nederland de WTK (Wet Toezicht Kredietunies) van kracht. Een kredietunie is een coöperatie waarvan de leden 
op grond van hun beroep of bedrijf zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie en geld aantrekt van en uitleent aan haar 
leden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van die leden. Ten opzichte van een bank of coöperatieve bank is de kring van 
leden dus beperkt tot veelal één beroepsgroep en bevat het dienstenpakket geen betalingsverkeer, verzekeringen, e.d. De hoofdregel is 
dat tot een totale inleg van € 10 miljoen geen vergunning nodig is. Tussen de 10 en 100 miljoen euro volstaat een beperkte vergunning. 
Boven de € 100 miljoen aangetrokken geld is een gewone bankvergunning nodig. Bij de kredietbeoordeling kijken vakgenoten mee. 
Veelal wordt ook na verstrekking de kredietnemer begeleid door een ervaren vakgenoot.

Kredietunies in Nederland

Cijfers wereldwijd

Branche-organisaties
De kredietunies in Nederland richten zich tot nu toe vooral op het mkb in een 
bepaalde sector of regio – financiering voor ondernemers, door ondernemers. 
Ze kunnen ook rondom een thema ontstaan.

De meeste kredietunies in Nederland zijn aangesloten bij de branche-
organisaties Kredietunie Nederland of de Vereniging Samenwerkende Krediet-
unies (VSK). VSK is de grootste en heeft momenteel 20 leden waarvan er 10 
actief krediet verlenen. Deze koepel behartigt de belangen van aangesloten 
kredietunies en zorgt voor een betrouwbaar kwaliteitskader. Daarnaast 
ondersteunt zij de aangesloten kredietunies met het starten en doorgroeien, de 
implementatie van de Wet Toezicht Kredietunies, het verbeteren van de 
zichtbaarheid en het inrichten van de organisatie. 

Kredietunies: 60.500
Landen: 109
Leden: 223 mln
Penetratiegraad*: 8,3%

Cijfers Europa
Kredietunies: 2.220
Leden: 8,3 mln
Penetratiegraad: 3,4%

In Oekraïne zijn relatief
veel kredietunies actief 
vergeleken met andere
Europese landen.

Sri Lanka heeft de
meeste kredietunies:

De Verenigde Staten
heeft de meeste leden:

En het hoogste bedrag aan 
leningen via kredietunies:

Het continent Noord-Amerika 
heeft de meeste kredietunieleden 
ten opzichte van de economisch 
actieve bevolking: 

8.423

103 miljoen

$ 796 miljard

* Penetratiegraad: het percentage van 
de economisch actieve bevolking dat een 
beroep doet op kredietunies.

Activa:

Leningen:

Spaargeld en aandelen:

Reserves:

Activa:

Leningen:

Spaargeld en aandelen:

Reserves:

$ 1.824 mld

$ 1.242 mld

$ 1.507 mld

$ 185 mld

$ 23,3 mld

$ 8,4 mld

$ 19,8 mld

$ 2,9 mld

In Ierland heeft de krediet-
unie een lange traditie in 
de kredietverlening aan 
particulieren en gezinnen. 

Leden: ruim 3 mln
Penetratiegraad: 77%

Cijfers Nederland
Kredietunies: 18
Leden: 500
Penetratiegraad: 0,005%

Activa:

Leningen:

Spaargeld en aandelen:

Reserves:

$ 5,5 mln

$ 8,7 mln

$ 4,9 mln

$ 327.000

En daarmee de hoogste penetratiegraad:

114 miljoen

48%
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ZITTEN COÖPERATIES TE WACHTEN OP 
EEN NIEUW BESTUURSMODEL? 

Gerard: “Het bestuursmodel moet passen bij de coöperatie. 

De wijze van zeggenschap en ledeninvloed moet passen 

bij de aard van de coöperatie. Zo zijn de Cosunleden sterk 

afhankelijk van de coöperatie en hebben zij voor de verwer

king van hun suikerbieten ook geen alternatief. Zo’n afhan

kelijkheid vraagt ook een governance waarin de leden een 

nadrukkelijke zeggenschap hebben.”

Jorrit: “Het bestuursmodel is slechts een middel om zeggen

schap te organiseren. Vaak zit het succes niet in de keuze 

voor het model, maar in de uitvoering ervan. Met andere 

woorden: is de rol en taakverdeling juist uitgevoerd en heb 

je de juiste competenties in huis.”

MONISTISCH BESTUURS-
MODEL: COÖPERATIEF 
 ALTERNATIEF?
Kapitaalvennootschappen zijn al langer bekend met het monistisch bestuursmodel. 

 Vanaf medio 2017 zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook voor coöperaties toepasbaar 

worden. Wat voor mogelijkheden biedt dit voor coöperaties en vraagt de ledenoriëntatie 

nog bijzondere invulling van dit model? Een gesprek over verantwoordelijkheden,  

rollenscheiding en ledenzeggenschap met twee ervaren coöperatiebestuurders en  

de bestuurssecretaris van RELX, dat via het monistisch model bestuurd wordt.

DOOR: Carola Kempink en Arjen van Nuland

FOTO’S: Patrick van der Sande
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BIEDT HET MONISTISCH MODEL DAN NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN?

Jorrit: “Iedere tijd kent zijn specifieke eisen en kenmerken. Nadat 

coöperatiebesturen voorheen door de eigen leden bestuurd werden, 

zag je in de jaren ’70 dat naast de coöperatieleden ook professi

onele directieleden aan het bestuur toegevoegd werden. Later is 

daarin een scheiding aangebracht en zijn leden toezicht gaan houden 

op de professionele bestuurders. De laatste jaren zie je, onder 

 andere in governancecodes en in uitspraken zoals bij Meavita, dat 

van toezichthouders verwacht wordt dat ze dichter op de bestuur

ders zitten. In die zin kun je inderdaad stellen dat het monistisch 

model in een behoefte voorziet.”

Gerard: “Het grote voordeel van het dualistisch model is de onaf

hankelijkheid van de verschillende organen. Dat doet ook recht aan 

de vereiste countervailing power in de coöperatie; de tegenmachten 

die elkaar in evenwicht houden. In het dualistisch model is de 

 rollenscheiding natuurlijker.”

IS ER DAN NOG SPRAKE VAN AUTONOMIE OF 
ZIT MEN DAARVOOR TE DICHT OP ELKAAR?

Jans herkent dit punt uit haar praktijk: “Dit aspect vraagt zeker veel 

aandacht en ook een kritische houding van alle betrokkenen. Het 

bestuur bij RELX bestaat uit twee uitvoerende bestuurders (UB) en 

acht nietuitvoerende bestuurders (NUB). De NUB hebben na iedere 

bestuursvergadering nog een eigen overleg. Daarnaast evalueert het 

bestuur iedere drie jaar onder leiding van een externe begeleider 

haar functioneren en is er ieder jaar een interne evaluatie. Hierin is 

juist veel aandacht voor zaken als informatievoorziening, rolduide

lijkheid en de onderlinge interactie. Daarnaast gaan bij ons de NUB 

ook actief de organisatie in om onafhankelijke informatie op te halen. 

Zij hebben zelf dan ook een actieve haalplicht van informatie.”

RELX IS TEVREDEN OVER DE AANPASSING 
NAAR HET MONISTISCH MODEL. WAT ZIJN 
SUCCESFACTOREN?

Jans: “Wij zijn in 2013 van een dualistisch naar een monistisch 

bestuursmodel gegaan. Dat was uiteraard wennen. Het vraagt in

Jorrit:

“Van toezichthouders 
wordt  verwacht dat 

ze dichter op de 
 bestuurders zitten”

Gerard:

“In het dualistisch 
model is de 

rollenscheiding 
 natuurlijker”

Jans:

“De voorzitter 
is de cruciale  schakel 

in het  welslagen 
van het monistisch 

model”
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houdelijk meer van de NUB dan dat het van de RvCleden vroeg, vooral 

rond strategische thema’s. Die zwaardere verantwoordelijkheid moet 

tot uiting komen in de profielschets en zie je ook terug in de grotere 

tijdsbelasting. Zo komt ons bestuur zo’n 6 à 7 keer per jaar bijeen. De 

voorzitter van het bestuur is zelfs 2 à 3 dagen per week op kantoor. Ik 

kan wel stellen dat hij de cruciale schakel is in het welslagen van dit 

model. Hij vormt in feite ook de brug tussen UB en NUB.”

HOE ZOU HET MONISTISCH MODEL BIJ DE 
 COÖPERATIE ERUIT ZIEN?

Gerard: “Zeker als ik van Jans hoor hoe belangrijk de rol van de be

stuursvoorzitter is, dan vind ik dat deze voorzittersrol bij een coöpe

ratielid behoort. De coöperatie is een vereniging met een bedrijf en 

daarmee past het juist goed als een coöperatielid de verbinding tussen 

vereniging en bedrijf maakt.”

Jorrit beaamt dit: “Bij coöperaties in het RvC+ model of Zandlopermo

del kent de RvC in aantal een ledendominantie van minimaal 2/3. Een 

dergelijke verhouding zou ook in het NUB terug moeten komen, zodat 

het ledenbelang ook sterk vertegenwoordigd wordt. In de taakverdeling 

binnen het bestuur zouden de ledenzaken ook aan NUB toebedeeld 

moeten worden.”

Jans: “Binnen het monistisch model worden taken in het bestuur ver

deeld. Wij zien dat de taakverdeling tussen UB en NUB erg lijkt op de 

wijze waarop dat plaatsvond in het dualistisch model. Het belangrijkste 

verschil is de grotere betrokkenheid van NUB; zij zitten in het monis

tisch model dichter op de business. Zij zijn onderdeel van het bestuur 

en dragen dus ook die verantwoordelijkheid. Dat gaat verder dan de 

verantwoordelijkheid als toezichthouder.”

is Company Secretary en Legal 

Director Continental Europe  

RELX NV. RELX (voorheen bekend  

als Reed Elsevier), is een Engels- 

Nederlands bedrijf, in 1993 ontstaan 

uit de fusie tussen de uitgeverijen 

Reed en Elsevier. In 2013 is de 

onderneming van het dualistisch 

bestuursmodel overgestapt op  

het monistisch model.

JANS  
VAN DER WOUDE 

heeft jarenlange bestuurlijke   

ervaring onder andere als 

vicevoorzitter van de Raad van 

Beheer van Cosun en als voor-

zitter van de RvC van Rabobank 

Noordoostpolder-Urk.

GERARD  
VAN TILBURG  
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ZOU HET MONISTISCH MODEL PASSEN BIJ  
DE COÖPERATIE?

Jorrit: “Het zou prima passen en sluit ook aan bij de hedendaagse 

 behoefte om commissarissen dichter op het bestuur te laten zitten. 

Wel is het van belang dat het ledenbelang goed geborgd is en dat 

je de juiste competenties binnenhaalt. De functie van NUB vraagt 

meer dan dat van commissarissen gevraagd wordt. Die competen

ties moet je kunnen leveren.” 

Gerard: “Je moet niet voor dit model kiezen omdat de informatie

voorziening in het dualistisch model tekortschiet. Dan zou dat 

binnen dit model gerepareerd moeten worden. Daarvoor biedt het 

dualistisch model ook de mogelijkheid. Maar ik sluit me helemaal 

aan bij de opmerking van Jorrit: het bestuursmodel is slechts een 

middel om zeggenschap uit te voeren. Veel belangrijker zijn de pop

petjes die het moeten doen en de wijze waarop je het invult.”  

Het monistisch model (ook wel de one tier board genoemd) 

kenmerkt zich doordat besturen en toezichthouden ver-

enigd zijn in één orgaan: het bestuur. Dit in tegenstelling 

tot het dualistisch model (two tier), dat in de andere drie 

bestuursmodellen voor coöperaties gehanteerd wordt en 

waarin bestuur en toezicht gescheiden zijn.

In een monistisch model bestaat het bestuur uit één of meer 

uitvoerende bestuurders (UB) en één of meer niet-uitvoe-

rende bestuurders (NUB). De uitvoerend bestuurder is te 

vergelijken met een bestuurder die functioneert in een dualis-

tisch bestuursmodel. De niet-uitvoerend bestuurder heeft als 

voornaamste taak het houden van toezicht, maar toch is zijn 

rol en verantwoordelijkheid groter dan die van de traditionele 

commissaris.

Rond de taakverdeling tussen UB en NUB geldt een aantal 

uitgangspunten. Zo is elke bestuurder verantwoordelijk voor 

de algemene gang van zaken, waaronder het financiële en 

administratieve beheer en het strategisch beleid.

De specifieke taak voor de UB bestaat uit de dagelijkse gang 

van zaken. Dat houdt o.a. in dat ze besluitvorming in het 

bestuur voorbereiden en vervolgens uitvoering geven aan 

bestuursbesluiten.

De specifieke taken van de NUB zijn: algemeen besturen en 

deelnemen aan besluitvorming in het bestuur, toezicht hou-

den op UB (dus op het dagelijks bestuur), voorzitterschap van 

het bestuur, voordracht kandidaat-bestuurders en bezoldiging 

van uitvoerende bestuurders.

Ondanks de taakverdeling is de scheidslijn tussen UB en NUB 

in de praktijk vaak dun.

In het algemeen heeft de NUB echter meer informatie dan de 

RvC zou hebben in een dualistisch model. De tijdsbesteding is 

ook duidelijk groter. Omdat de NUB niet alleen verantwoorde-

lijk is voor het toezicht, maar ook voor alle bestuursbesluiten 

is deze verantwoordelijkheid (en mogelijke aansprakelijkheid) 

groter dan dat dit zou zijn als RvC.

is een ervaren bestuurder in het 

coöperatieve veld. Op dit moment 

is Jorrit voorzitter van de RvC 

van AB Vakwerk, van de RvC van 

Rabobank Heerenveen- Zuidoost 

Friesland en van Rabobank 

Foundation. Daarnaast is hij 

RvC-voorzitter van voetbalclub 

SC Heerenveen.

JORRIT 
 JORRITSMA 

HET MONISTISCH MODEL
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De ontwikkeling van het organiseren van arbeid in Nederland kent 

anno 2016 stevige spanningsvelden. Of het nu gaat om de DBA- 

discussie, het basisinkomen of verplichte AOV/pensioenen. Ik denk 

dat het niet zoveel uitmaakt als de grondslag van dialoog nader 

bezien wordt. Gaat een 20e-eeuwse benadering voor 21e-eeuwse 

vraagstukken uiteindelijk werken in de netwerkeconomie?

Een van de daarbij naar voren komende dilemma’s gaat over collectiviteit 

versus individualisme. Moet de staat zorg dragen voor fairness of mag de 

keuze bij het vrije individu liggen? Is draagkracht meegeven in de breedte 

een vrije keuze of kan deze worden opgelegd?

De traditie van vele tientallen jaren “polderen” maakt dat het gevoel lijkt 

kwijtgeraakt voor wat natuurlijke verhoudingen zijn tussen mensen in 

het arbeidsleven. Ieder mens is uniek en heeft in onze maatschappij een 

vrije keuze te maken. Natuurlijk met bijzondere aandacht voor de aller-

zwaksten. Daar is weinig discussie over.

Vreemd genoeg is het dan dat in Nederland het vertrekpunt is, dat je in 

principe als werknemer wordt behandeld, waar geen mens als werknemer 

geboren is. Het vrije ondernemen is een uitzondering in plaats van een 

vertrekpunt. Het lijkt soms onontkoombaar en onmogelijk om eigentijdse 

oplossingen zelf te kiezen of te organiseren.

NCR gaat qua onderliggende principes terug naar wat er tussen mensen 

al millennia aan de orde is. De coöperatie is een middel waar men vrij kan 

kiezen voor gebondenheid. Een klassieker dus. Dat krijgt steeds meer 

aandacht en de manier waarop NCR dat ondersteunt verdient waardering 

en aanbeveling.  

KLASSIEKE 
DENKLIJN, 
TOONAAN-
GEVENDE 
 UITVOERING!

DENIS MAESSEN

is voorzitter van het Platform 

Zelfstandige Ondernemers 

(PZO-ZZP)

MEE NL:
Jaar oprichting: 2016

Aantal leden: 20

Aantal medewerkers: 10 FTE 

Omzet: € 2 miljoen

Bestuursmodel: Basismodel

Ledenraad:  Nee

CAV DEN HAM:
Jaar oprichting: 1920

Aantal leden: 296

Aantal medewerkers: 34 FTE 

Omzet: € 36 miljoen

Bestuursmodel: RvC+ model

Ledenraad:  Nee

WINDUNIE: 
Jaar oprichting: 2001

Aantal leden: 235

Aantal medewerkers: 31 FTE 

Omzet: € 127 miljoen

Bestuursmodel: Basismodel

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

Wat zijn – to the point – 

de antwoorden van Mirjam Sterk 

(MEE NL), Martijn Timmermans 

(CAV Den Ham) en Cor de Graaf 

 (Windunie)?
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FOTO: Patrick van der Sande

DOOR: Carmen Heukers

FOTO’S: Patrick van der Sande
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MIRJAM STERK – DIRECTEUR MEE NL
MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 MEE- 

organisaties die landelijk dekkend is. MEE wil meedoen 

mogelijk maken voor mensen met een beperking. Dat 

doet zij samen met werkgevers, gemeenten, en andere 

partijen op alle leefgebieden: van arbeidsparticipatie, 

zorg en welzijn tot sport door kortdurende ondersteu-

ning te geven. Mirjam Sterk is algemeen directeur van 

MEE NL en geeft antwoord op de vragen.

HET SAAMHORIG-
HEIDSGEVOEL 
 BEGINT TE KOMEN
WAT WILT U ALS DIRECTEUR UITDRAGEN 

NAAR DE LEDEN?

Als directeur vind ik het erg belangrijk om de meerwaarde 

van de coöperatie aan de leden te laten zien. De organi-

satie MEE en haar voorgangers bestaat al wel heel lang, 

maar we zijn pas sinds 1 januari jl. een coöperatie. Dit 

omdat deze rechtsvorm de mogelijkheid biedt om landelijk 

opdrachten binnen te halen. Daarnaast spreekt de coöpera-

tieve gedachte mij ook erg aan: samen kun je meer dan in je 

eentje. Zo kunnen de leden kennis uitwisselen en van elkaar 

leren, want wat doen bepaalde leden al wat de anderen ook 

kunnen doen om zo samen beter te worden?

WAT IS U TEGENGEVALLEN BINNEN UW FUNCTIE/

WAT VINDT U HET LASTIGST?

We zitten nog heel erg in de ontwikkelfase. De uitdaging 

is om de meerwaarde van de coöperatie ook bij de leden 

te laten leven. Dat de coöperatie van de leden is, vind ik 

erg belangrijk, maar hier moeten de leden zelf nog erg aan 

wennen. Omdat de leden de coöperatie ook fi nancieren 

kijken ze gespannen naar wat de coöperatie allemaal doet. 

Maar ze vergeten dat zij hier een inbreng in hebben. De 

 cultuur onder de leden mag dus wat mij betreft wat onder-

nemender. Ik ben aan het nadenken om een kwaliteits-

niveau met elkaar af te spreken en een scherpe afbakening 

van het merk. Om de ledenbetrokkenheid te vergroten denk 

ik erover om maandelijks een coöperatiedag te organiseren 

voor leden, zodat we sneller kunnen schakelen en zodat de 

leden meer betrokken zijn bij de coöperatie.

WAT VINDT U HET LEUKST AAN CONTACT 

MET DE LEDEN?

Het leukst aan het hebben van leden is dat je allemaal in 

hetzelfde proces zit. Ook is het heel uitdagend en leuk om 

niet te weten wat voor een goud je in handen hebt en dit 

verder uit te werken. Sommigen hebben echt hele goede 

ideeën en het is leuk dat er steeds meer energie vrij begint 

te komen bij de leden en iedereen steeds enthousiaster 

wordt. Het saamhorigheidsgevoel begint een beetje te ko-

men. Eerst kijken ze: wij betalen je, dus wat kan je leveren. 

En nu zien ze de effecten.  

COÖPERATIE
NUMMER 629 - DECEMBER 2016
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MARTIJN TIMMERMANS – 
VOORZITTER CAV DEN HAM
CAV Den Ham is een mengvoederproducent uit Overijssel 

met als hoofdactiviteit het produceren van rundvee-, 

varkens- en legpluimveevoeders. CAV Den Ham zorgt 

voor het adviseren, produceren en uitleveren van de 

voeders met eigen transportwagens naar haar leden en 

afnemers. Martijn Timmermans is voorzitter van de Raad 

van Commissarissen van CAV Den Ham en beantwoordt 

de vragen.

LEDEN MOETEN ZICH 
THUIS VOELEN BIJ 
HUN COÖPERATIE
WAT WILT U ALS VOORZITTER UITDRAGEN 

NAAR DE LEDEN?

Wat ik ontzettend belangrijk vind is om samen met de leden 

het optimale rendement te behalen op hun bedrijf. Dit is de 

strategie van onze coöperatie en dit hebben wij als bestuur en 

RvC met elkaar vastgelegd als doel. Ook vind ik het belang-

rijk dat er continu aan de dienstverlening van de coöperatie 

 gewerkt wordt. Leden moeten zich namelijk thuis voelen 

bij “hun coöperatie”. Maar het vergt veel inspanning om dit 

 gevoel te creëren. Van de leden en van de coöperatie. Het is 

een tweewegcommunicatie.

WAT IS U TEGENGEVALLEN BINNEN UW FUNCTIE/

WAT VINDT U HET LASTIGST?

Ik ben in 2011 begonnen in het bestuur van de coöperatie. 

In het verleden is onze coöperatie groot geworden met 

voergeldcontracten in met name de varkenshouderij, waar-

bij de risico’s in die tijd bij de coöperatie lagen. Door een 

koers wijziging en een aantal daadkrachtige besluiten van het 

toenmalige bestuur waarin ik in die tijd als secretaris actief 

was, kunnen we nu wel stellen dat we op de goede weg zijn. Er 

zijn duidelijke en heldere afspraken gemaakt om de dier/voer 

 fi nancieringen af te bouwen en er is weer ruimte ontstaan 

voor investeringen in de corebusiness. Deze beginperiode 

vond ik de meest lastige en uitdagende periode. Nu zijn we 

zover dat de strategie helder is en dit verder kan worden uit-

gerold. Sinds 1 januari 2016 werken we met het RvC+  model. 

Dit is voor mij persoonlijk omschakelen van het verant-

woordelijk zijn en voelen voor de dagelijkse gang van zaken 

als  bestuurder naar een meer toezichthoudende rol. Het is 

wennen geweest, maar dit gaat steeds beter.

WAT VINDT U HET LEUKST AAN CONTACT MET 

DE LEDEN?

Persoonlijk vind ik het leuk om de leden in grote lijnen mee 

te nemen met het te voeren beleid van onze coöperatie. Ook 

geeft het waardering dat een wijziging van het traditionele 

bestuursmodel naar het RvC+ model ondanks tegenkracht 

met een grote meerderheid is aangenomen. Verder lijkt het 

mij leuk om ook tijdens netwerkbijeenkomsten van de coöpe-

ratie laagdrempelig met leden in gesprek te gaan over hun 

verwachtingen van onze coöperatie.  
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MEERWAARDE 
BIEDEN AAN 
ALLE LEDEN
WAT WILT U ALS VOORZITTER UITDRAGEN 

NAAR DE LEDEN?

Wat ik belangrijk vind is de waarde ‘samen en in lokaal 

eigendom’ van de coöperatie. Een belangrijke rol van de 

coöperatie is de betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe 

windparken en herstructureringsprocessen. En als de 

turbines en zonnepanelen eenmaal produceren, het bieden 

van beheer en het realiseren van een goede prijs voor op-

gewekte duurzame energie. Het coöperatieve model en de 

expertise die Windunie inmiddels opgebouwd heeft, maakt 

Windunie een goede partner. Daarnaast vind ik het als voor-

zitter belangrijk om de leden op de hoogte te houden van 

wat er in de sector speelt en welke mogelijkheden dit biedt. 

Wat mij betreft staan we namelijk nog maar aan het begin 

van de hele energietransitie.

WAT IS U TEGENGEVALLEN BINNEN UW FUNCTIE/

WAT VINDT U HET LASTIGST? 

Ik ben nog maar sinds medio 2016 voorzitter van deze coöpe-

ratie. Het is voor mij een uitdaging om de coöperatie aantrek-

kelijk te houden voor al haar leden. De meeste leden van de 

coöperatie waren individuele agrariërs met een windturbine 

op hun land. Met de komst van veelal grotere windparken, zie 

je een verschuiving van kleinere leden naar grote leden. Nu is 

het de uitdaging om meerwaarde te blijven bieden voor beide 

typen leden. Ook zie ik het als mijn uitdaging om de positie 

die Windunie nu inneemt te borgen. We zijn inmiddels een 

grote speler maar in deze snel veranderende sector moet de 

organisatie meegroeien maar vooral fl exibel en alert blijven.

WAT VINDT U HET LEUKST AAN CONTACT MET 

DE LEDEN?

Het leukste vind ik het persoonlijke contact: horen wat er 

speelt en kijken wat er kan. De huidige lage stroomprijs 

doet veel leden pijn, interessant is het dan de toekomst te 

verkennen met naast wind ook zon-PV en opslag, wat bijzonder 

interessant is en waar Windunie ook mee kan helpen. Nieuwe 

of potentiële leden hebben interessante trajecten die je met 

elkaar ingaat om een windpark te realiseren. Het is een fasci-

nerende opgave om bij tegenslag positief te blijven, elkaar te 

blijven ondersteunen en aan het einde van een traject te zien 

dat het de moeite allemaal dubbel en dwars waard was.  

COR DE GRAAF - VOORZITTER WINDUNIE
Windunie is een coöperatie van windmolenaars, eige naren 

van windmolenparken, burgercoöperaties en initiatief-

nemers van windprojecten. Met 235 leden vertegen-

woordigt Windunie de meerderheid van Nederlandse 

windmolens in lokaal eigendom. Windunie is actief in de 

ontwikkeling van windenergieprojecten, ondersteunt de 

exploitatie en het onderhoud van windmolens en verhan-

delt voor leden de opgewekte stroom. Cor de Graaf is 

voorzitter van Windunie en reageert op de vragen.
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OMARM DISRUPTIES

Theo Huibers, hoogleraar information 

retrieval aan Universiteit Twente en 

managing partner van strategisch 

adviesbureau Thaesis, startte zijn 

inleiding positief. In ontwrichtende 

tijden kan de coöperatie een van de 

beste ondernemingsvormen zijn. 

Hij toonde in sneltreinvaart een 

aantal disruptieve veranderingen in 

verschillende sectoren – wie had 

twintig jaar geleden voorzien wat de 

zoekmachinetechnologie zou gaan 

DE NATIONALE 
COÖPERATIEDAG 
2016

Het thema van De Nationale Coöperatiedag 

2016 was Coöperatieve wendbaarheid. 

Veranderingen volgen elkaar in hoog 

tempo op en ‘strategic agility’ wordt 

een voorwaarde om te overleven.

FOTO’S: Patrick van der Sande

betekenen? Disruptie komt tot stand 

door verschillende factoren; techno

logie, veranderende regelgeving en 

de ontwikkeling dat bezit niet meer 

leidend is, maar gebruik. Lees meer 

over Theo Huibers in het interview

artikel op pagina 6.

HOE BLIJFT EEN BEDRIJF 

125 JAAR RELEVANT?

Voor Royal Philips is wendbaarheid 

cruciaal gebleken, vertelde Ronald 

de Jong, Executive Vice President 

en lid van de Raad van Bestuur van 

Royal Philips. Een bedrijf met een 

ziel dat zich ontwikkelde door de 

combinatie van innovatie en koop

manschap. Het bedrijf groeide zowel 

geografisch als in productportfolio 

sterk. Door concurrentie werd het 

Vorig jaar sloot futuroloog Peter van 

der Wel de Coöperatiedag af. Het 

 thema van dit jaar sluit daar naadloos 

op aan, aldus Arjen van Nuland in 

zijn openingswoord. Veel bedrijven, 

ook voormalige marktleiders, verdwij

nen omdat ze niet in staat zijn zich 

aan te passen aan veranderingen.
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Voor Royal Philips is wendbaarheid 

en lid van de Raad van Bestuur van 

manschap. Het bedrijf groeide zowel 
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steeds moeilijker om in alle sectoren 

succes vol te blijven. Er moesten 

keuzes gemaakt worden. De nieuwe 

strategische  focus op energieeffi

ciëntie en gezondheidszorg speelt 

in op maatschappelijke trends. Dit 

had wel moeilijke besluiten voor het 

concern tot gevolg. De beursgang van 

Philips Lighting – de bakermat van 

het concern – gaf toegang tot kapitaal 

voor nieuwe investeringen.

Verandering was dus nodig, maar 

hoe creëer je draagvlak? Door vragen 

te blijven stellen in plaats van uit te 

leggen. Verandermanagement is een 

vak! En blijf eigen overtuigingen ter 

discussie stellen. Wendbare bedrijven 

hebben een externe oriëntatie en 

spelen in op klantbehoeften en maat

schappelijke ontwikkelingen.

GEVESTIGDE COÖPERATIES IN 

EEN WENDBARE MARKT

Bij Royal FloraHolland loopt momen

teel Coöperatie 2020, een proces van, 

voor en door leden om de coöperatie 

in de toekomst vorm te geven. Voor

zitter van de raad van commissarissen 

Jack Goossens en programmadirec

teur  Jantien Aerts geven aan dat er 

 urgentie is; de verschillen tussen 

leden nemen toe. Er is een lage 

ledenbetrokkenheid en wantrouwen 

tussen leden onderling en tussen 

leden en bedrijf. Een regieteam van 

13 leden is het gezicht van het pro

gramma. Ze worden ondersteund door 

een onafhankelijk, extern team van 

specialisten en veranderexperts. De 

RvC en/of het bedrijf zijn dus niet 

met de leden in gesprek; leden zijn 

onderling in discussie in 6 ronden 

van interactieve ledensessies. Dat 

begon met het ‘waarom’ van de 

coöperatie en eindigt met de lastig

ste thema’s zoals de tarievenstruc

tuur en het lidmaatschap. Eind 2017 

wordt duidelijk waar deze intensieve 

ledendialoog toe gaat leiden. Jack 

Goossens: “Als dit proces niet leidt 

tot wezenlijke veranderingen tot en 

met statutenwijzigingen toe, dan is 

het werk niet goed gedaan.”

WENDBAARHEID EN FINANCE

Hoe kan finance bijdragen aan de 

wendbaarheid van de coöperatie? 

Hans Schuil, financieel directeur 

van Royal Cosun en Sjors Kruiper, 

financieel directeur van Fruitmasters 

gaven hierop hun visie. Het huren 

of leasen van gebouwen, machines 

of wagenpark geeft zelden meer 

flexibiliteit. Mogelijk is ‘supply chain 

finance’ een oplossing al zijn de me

ningen daarover verdeeld. De meeste 

aandacht gaat uit naar het eigen 

vermogen. Moet je als coöperatie een 

stevig eigen vermogen aanhouden? 

Accepteren de leden het als dit alleen 

in de dode hand blijft? Eén van de 

conclusies is om de discussie met 

 leden niet te starten rond het vraag

stuk van vermogen, maar te beginnen 

bij visie en strategie. Als daar draag

vlak voor is, is het beter te duiden 

welke inbreng van leden wenselijk is.

COÖPERATIEVE GAMECHANGERS

Disruptieve veranderingen zorgen 

ook voor nieuwe kansen. Bestaan

de markten worden op een andere 

manier bediend. Remmelt Schuuring, 

oprichter en voorzitter van Gewoon

doen, heeft lange tijd in de schoon

maakbranche gewerkt, maar liep er 

tegenaan dat organisaties vastliepen 

in regels en wantrouwen. Hij besefte 

dat het echt anders moest. Hij koos 

voor werknemerscoöperaties waar 

schoonmakers zelf eigenaar en werk

nemer zijn. Kleine coöperaties met 

maximaal e 750.000 omzet en 25 

leden, zodat het niet topzwaar wordt 

en zodat er sterke sociale samenhang 

is. Al deze kleine coöperaties werken 

weer samen in een ondersteunende 

coöperatie die de overhead verzorgt.

Jos van Nunen is bestuursvoorzitter 

van Lumens, actief in het sociale 

domein. Om in deze sector de sterke 

bureaucratie te doorbreken, moeten 

er allianties gesmeed worden tussen 
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aandacht gaat uit naar het eigen 

en zodat er sterke sociale samenhang 
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stakeholders (gemeenten, zorg

instellingen, etc.). Vaak kiest hij voor 

de coöperatieve vorm vanwege de 

borging van zeggenschap. Een van de 

belangrijkste lessen die Jos meegeeft 

is dat de coöperatie constant onder

houd behoeft: steeds met elkaar in 

gesprek blijven over de onderlinge 

verbinding tussen de leden en de 

afspraken die je met elkaar maakt.

COÖPERATIEVE EN 

ADAPTIEVE HRM

Coöperatieve en adaptieve HRM ziet 

op de vraag hoe je de juiste mensen 

op de juiste posities plaatst in de co

operatie. De sessie is interactief door 

de korte opdrachten en wisselwerking 

tussen de deelnemers en John van 

Giels en Marcel Knotter, de sprekers. 

Zij schetsen de 5 factoren die voor 

een adaptieve coöperatie van belang 

zijn. Factor 1: ‘het onweerstaanbare 

verhaal’. Wat willen we als coöpe

ratie bereiken? Waar gaan we voor 

en waarom? Factor 2: contextgebon

den concretiseren; wat betekent dit 

voor een individu binnen de coö

peratie? Factor 3: voorbeeldgedrag 

van leidinggevenden. Hoe ga je als 

leidinggevende ‘besmettelijk’ zijn? 

Hoe zorg je dat anderen gedrags

veranderingen overnemen? Factor 4: 

vaardigheden en competenties. De 

adaptieve coöperatie kan iets anders 

van mensen vragen dan zij nu doet. 

Er kan ongemak ontstaan als nieuwe 

dingen verwacht worden. Daarom is 

competentie ontwikkeling cruciaal. 

Factor 5: systemen en processen 

aanpassen, zodat het nieuwe gedrag 

wordt beloond en men niet door 

 verouderde systemen vervalt in 

oud gedrag.

WENDBARE LEDEN-

BETROKKENHEID

Wendbaarheid lijkt op het eerste 

gezicht iets van een individu. Maar 

wendbaarheid in cocreatie is meer 

solide, zo stelde Ronald de Jong. 

Uiteindelijk gaat het in business niet 

alleen om het beste product. Dat 

is slechts één aspect. Acceptatie 

ervan is veel belangrijker. En de 

bereidheid van leden om bij te dra

gen aan processen en innovaties. 

Formeel in de governance, maar 

vooral informeel en in hun eigen 

gedrag, zo bleek uit de presentatie 

van Joan van Oorschot van Royal 

FrieslandCampina.

De door Wilbert van den Bosch 

toegelichte NCR 4Astrategie, geba

seerd op filosofisch onderzoek naar 

betrokkenheid, toont vier strategische 

thema’s voor coöperatiebeleid. Het 

NCR Ledenbetrokkenheidsonder

zoek, gebaseerd op actuele research, 

meet in hoeverre een coöperatie 

veerkrachtig en antifragiel is, zoals 

professor Theo Huibers dat noemde.

FrieslandCampina liet in deze 

themasessie zien hoe de 4Astrate

gie wordt toegepast. Met prachtige 

voorbeelden van aandacht voor en 

door leden. Van relationeel niveau tot 

diepgaande toekomstverkenningen en 

ambassadeurschap. Van huiskamer 

tot en met boardroom. Kruisverban

den tussen medewerkers en leden. 

En tussen leden en de samenleving. 

Uit een poll in de zaal bleek dat er in 

de basistraining voor ledenraadsleden 

nog veel te ontwikkelen valt in coöpe

ratief Nederland!

Tijdens de plenaire afsluiting werd 

afscheid genomen van  Bernard 

 Oosterom. Hij was tot 3 juni jl. 

 voorzitter van NCR. De laatste  spreker 

zette een verassende wending in en 

ook bij deze energieke slotact More 

Balls Than Most was wendbaarheid 

het sleutelwoord. Op 23 november 

a.s. is het tijd voor de volgende 

Nationale Coöperatiedag met het 

thema  Jongeren!  thema  Jongeren!

 VERDER
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Cooperatives Europe en LAMA 

 Development and Cooperation 

Agency hebben een nieuwe studie 

gepubliceerd: “Cooperative Plat-

forms in a European Landscape:  

An Exploratory Study”. De onder-

zoekers verzamelden voorbeelden 

van coöperaties die innovaties 

ontwikkelen in het domein van  

de deel economie. 38 initiatieven  

uit 11 Europese landen werden 

geanalyseerd. 

De collaborative economy, letter

lijk de samenwerkende economie, 

verwijst naar het ruilen of delen van 

producten of diensten dat veelal door 

het gebruik van internet en digitale 

platforms gefaciliteerd wordt. Be

kende voorbeelden zijn het delen van 

auto’s of huizen waarbij SnappCar en 

Airbnb veel aandacht krijgen. Hier is 

echter geen sprake van een business

model waarbij het eigendom ligt bij 

de gebruikers. Internettechnologie is 

de sleutel om aanbieders en vragers 

met elkaar in verbinding te brengen. 

Dat kan op lokale schaal zijn, maar 

ook nationaal of internationaal. Het 

gebruik van digitale platforms maakt 

de uitwisseling gemakkelijker, sneller 

en goedkoper.

INNOVATIE

De coöperatieve sector groeit, en 

dat geldt ook voor de deeleconomie. 

De Europese Commissie ziet de 

opkomst van de deeleconomie met 

belangstelling tegemoet vanwege de 

economische potentie, e 28 miljard 

in 2015, consumentenvoordelen en 

bijvoorbeeld ook werkgelegenheid in 

nieuwe markten.

De te onderzoeken stelling in het 

onderzoeksrapport was dat de 

deeleconomie ook tot innovatie bij 

coöperaties kan leiden. Daarnaast 

zijn coöperaties goede voorbeelden 

voor de deeleconomie vooral door de 

eigendomsstructuur, de langetermijn

focus, de governance en doordat zij 
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al lange tijd aantonen in staat te zijn 

om zowel sociale als economische 

doelen te kunnen verenigen.

UITDAGINGEN

Wat zijn de uitdagingen en wat is de 

potentie van de deeleconomie voor 

Europese coöperaties? Vooral in 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

is de coöperatieve sector zich steeds 

meer bewust van de mogelijkheden 

die de digitale deeleconomie coöpe

raties kan bieden. De onderzoekers 

hebben 38 voorbeelden van initia

tieven van coöperaties in 11 Euro

pese landen in kaart gebracht. Bij 

80% hiervan is de inzet van digitale 

technologie bepalend en gaat het 

om coöperatieve platforms zoals 

bijvoorbeeld het Belgische autodeel

platform Partago, het Nederlandse 

coöperatieve hulpnetwerk WeHelpen 

en enkele coöperatieve crowdfunding 

platforms in Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk. In sommige gevallen gaat 

het niet om rechtstreekse peer-to-

peer contacten omdat de coöperatie 

nog een ondersteunende rol vervult. 

De digitale platformtechnologie kan 

overigens ook worden ingezet om de 

betrokkenheid van leden bij hun co

operatie te verbeteren en onderlinge 

kennisuitwisseling te faciliteren zoals 

in het geval van de Community van 

Royal FloraHolland.

De 20% van de initiatieven die niet 

technologisch van aard is, omvat 

vooral fysieke ruimtes waar verschil

lende mensen samenwerken (‘cowor

king’). 

De meerderheid van de 38 voorbeel

den betreft nieuwe coöperaties of 

startups in de sectoren mobiliteit, 

energie, toerisme, financiële dienst

verlening en food. Bijzonder was 

dat slechts 16% van de initiatieven 

specifiek voor de leden is ontwikkeld; 

maar liefst 68% stond open voor 

iedereen. 32% van de voorbeelden 

had betrekking op lokaal niveau, 20% 

op de regio, 24% was landelijk en 

24% was internationaal. Het aantal 

personen dat was betrokken bij de 

38 initiatieven was in 40% van de 

gevallen minder dan 100, en bij 18% 

meer dan 1.000.

PLATFORMEN ONTWIKKELEN

Op basis van hun bevindingen 

suggereerden de onderzoekers dat 

coöperaties hun eigen platformen 

kunnen ontwikkelen om verschil

lende manieren van samenwerking 

en uitwisseling mogelijk te maken. 

Ook kunnen coöperaties hun interne 

processen en de ledenbetrokkenheid 

verbeteren door inzet van nieuwe 

online governance tools zoals Loomio 

en Backfeed. Nieuwe platformen kun

nen eveneens worden ingezet voor 

samenwerking tussen coöperaties; 

bijvoorbeeld om kennisuitwisseling te 

faciliteren, gezamenlijke projecten te 

realiseren of om nationale of interna

tionale netwerken te bouwen.

Digitale innovatie is de sleutel om de 

verandering van de gangbare coö

peratieve business naar de nieuwe 

‘collaborative’ modellen in gang te 

zetten.

Wat zijn uitdagingen hierbij? Jonge 

coöperaties lijken digitale innovaties 

makkelijker in te zetten. Dit betekent 

dat het coöperatieve model beter ge

promoot moet worden onder jongeren 

omdat anders wellicht voor andere 

ondernemingsvormen gekozen gaat 

worden. Daarnaast kan een gebrek 

aan de juiste financiële instrumenten 

een drempel zijn om nieuwe coöpera

ties op te richten. Veel recent opge

richte coöperatieve platforms hebben 

een zeer lokale schaal en zouden in 

een globaliserende deeleconomie 

moeten opschalen om de concurren

tie van grote multinationale platforms 

te kunnen weerstaan. De allergroot

ste uitdaging blijft echter toch om de 

coöperatieve waarden online toe te 

passen.

De studie laat zien dat coöperaties 

zouden kunnen profiteren als ze zich 

verbinden met de deeleconomie. De 

coöperatieve sector combineert eco

nomische groei met empowerment, 

verbondenheid en zeggenschap en 

kan bijdragen aan de deeleconomie 

met hun toepassing van een com

munity gebaseerd op lidmaatschap 

in plaats van op gebruik. Vooral de 

mogelijkheden die digitale platformen 

en internet bieden zijn een kans voor 

coöperaties.  

“DE COÖPERATIEVE SECTOR MOET 

DE OPKOMENDE DEELECONOMIE 

ZIEN ALS EEN KANS”



31

COÖPERATIE
NUMMER 629 - DECEMBER 2016

NIEUWE LEDEN 
NCR

Gewoondoen stimuleert de werk-

nemerscoöperatie als bedrijfsvorm: 

leden/werknemers besturen hun 

eigen coöperatie. Al opgericht 

zijn Schoongewoon in de schoon-

maakbranche en Helpgewoon in 

de sectoren Zorg & welzijn en de 

Thuiszorg. Gewoondoen faciliteert 

deze coöperaties en draagt het 

concept verder uit. Gewoondoen 

was het 100ste lid van NCR.

GEWOONDOEN

Organic Goatmilk Coöperatie (OGC) 

is een coöperatie van ruim veertig 

biologische geitenhouders uit België, 

Duitsland en vooral Nederland. 

 Organic Goatmilk Coöperatie wil 

kwaliteitsvolle biologische geiten-

melk aanbieden aan zuivelbedrij-

ven die er lekkere en gezonde 

 voedings producten van maken. 

Organic Goatmilk Coöperatie wil 

de biologische geitenmelk van 

haar leden zodanig vermarkten dat 

de ledenbedrijven een duurzame 

 toekomst hebben.

ORGANIC 
 GOATMILK 
COÖPERATIE

��������������

Jeugd Veilig Verder is een gecertifi -

ceerde instelling die uitvoering geeft 

aan justitiële jeugdbescherming, 

jeugdreclassering en preventieve 

jeugdbescherming. Jeugd Veilig Ver-

der richt zich op preventie en talent- 

en competentieontwikkeling, voor 

blijvende veiligheid in de leeftijds-

groep van 0 tot 27 jaar. De coöpera-

tie is opgericht door Jeugdbescher-

ming Regio Amsterdam en Lumens 

uit Eindhoven en start bij gunning 

van opdrachten per 1 januari 2017.

JEUGD VEILIG 
VERDER
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DOOR en VerbindDrenthe hebben 

zich ook aangesloten bij 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-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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