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COLOFON

Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat een coöperatie 
een gezamenlijk doel van de leden nastreeft. Er zijn 
coöperaties met een min of meer homogeen leden-
bestand, maar er zijn ook coöperaties die verschil-
lende ledengroepen in de achterban onderscheiden. 
Dat kunnen bijvoorbeeld burgers zijn, kapitaalver-
schaffers, ondernemers, medewerkers, ketenpart-
ners en/of organisaties die een gemeenschappelijk 
doel delen. Ook al lijken die groepen leden op het 
eerste gezicht soms andere belangen te hebben;  
ze zien elk meerwaarde in de onderlinge verbinding 
via de coöperatie.

De multistakeholdercoöperatie, internationaal 
hanteert men de afkorting MSC, is in opkomst. De 
internationale koepel voor coöperaties in industrie 
en dienstverlening CICOPA heeft het zelfs over een 
trend die blijft doorzetten. Een aantal onderzoekers 
spreekt overigens liever van solidariteitscoöperaties 
omdat de focus dan meer op de gedeelde doelen  
ligt dan op de verschillende groepen leden die 
vertegenwoordigd zijn. In deze Coöperatie twee 
artikelen waarin de multistakeholdercoöperatie een 
prominente rol inneemt. Carola Kempink beschrijft 
een aantal multistakeholdercoöperaties en hoe zij de 
zeggenschap en het bestuur hebben vormgegeven. 
In het coverartikel bepleit Jaap Winter dat andere 
dan alleen de ledenbelangen in de coöperatie moeten 
worden betrokken om maatschappelijk relevant te 
kunnen zijn. “Dat is echt samen ondernemen.”

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

EÉN GEMEENSCHAPPELIJK 
DOEL

EDITORIAL
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Onlangs verscheen deel 140 in de Serie vanwege het Van 

der Heijden Instituut; het onderzoeksinstituut dat verbon-

den is aan de Radboud Universiteit Nijmegen en zich richt 

op wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ven-

nootschaps- en rechtspersonenrecht. “Aansprakelijkheid 

van bestuurders en commissarissen – nadere terreinver-

kenning in een uitdijend rechtsgebied” is een verzameling 

bijdragen van diverse auteurs op het terrein van aanspra-

kelijkheid van bestuurders en commissarissen. Bijna alle 

facetten van bestuurdersaansprakelijkheid komen aan bod. 

Naast het belichten van de aansprakelijkheid vanuit on-

dernemingsrechtelijk perspectief, wordt dit thema bezien 

vanuit het algemeen vermogensrecht, het faillissements-

recht en het internationaal privaatrecht. In deze bundel 

komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de 

vraag naar de aansprakelijkheidspositie van de niet-uitvoe-

rend bestuurder, de invloed van de taakverdeling binnen 

het bestuur op de collegiale verantwoordelijkheid en op 

de mogelijkheid tot disculpatie bij aansprakelijkheid en de 

aansprakelijkheid van commissarissen, in het bijzonder 

wanneer een commissaris lid is van de auditcommissie. 

De bundel is met name geschikt voor juridisch geschoolde 

lezers, maar ook lezenswaardig voor andere geïnteres-

seerden. De bijdragen richten zich overwegend op de BV 

en NV, maar veel thema’s gelden voor alle rechtspersonen 

en zijn daarmee relevant voor de coöperatie.

AANSPRAKELIJKHEID 
VAN BESTUURDERS 

EN COMMISSARISSEN
Meer informatie: Wolters Kluwer, 2017, ISBN: 9789013143935, e 49,50, 

www.wolterskluwer.nl

Toezicht en integriteit staan centraal in “Verplichte 

literatuur voor commissarissen en bestuurders – 

 Professionaliteit in governance”. Dit boek van praktijk-

man Jaap ten Wolde en wetenschapper en management-

consultant Hans Strikwerda bundelt twee invalshoeken 

en twee stijlen. De ambitieuze titel is veelbelovend. 

Uit 6 bekende voorbeelden van falend toezicht wordt 

lering getrokken. Samen met ervaren bestuurders en 

toezichthouders is een lijst met 50 signaleringen van 

gebreken in toezicht samengesteld. Volgens de auteurs 

kan zonder maximale aandacht voor integriteit, het 

toezicht nimmer effectief zijn. Het boek geeft  antwoord 

op de vraag waarom het toezicht zo vaak tekortschiet en 

wordt besloten met achttien adviezen om dit te vermij-

den. De auteurs analyseren en beschrijven dilemma’s 

en geven oplossingen voor de dimensie van integriteit 

in besturen en toezicht. Als bijlagen zijn twee gede-

tailleerde stappenplannen opgenomen, over het orga-

niseren van het bevorderen van integriteit en de wijze 

van handelen wanneer blijkt dat er een onderzoek moet 

komen. Deze bieden praktisch uitgewerkte handvatten 

die iedere toezichthouder direct zou kunnen toepassen. 

Het boek bevat praktische tips maar gaat ook in op de 

psychologische aspecten van integer gedrag. En belang-

rijk, integriteit betreft niet alleen personen, maar ook de 

cultuur van organisaties.

PROFESSIONALITEIT 
IN GOVERNANCE

Meer informatie: Vakmedianet, 2017, ISBN: 9789462761612, e 32,00,  

www.verplichteliteratuurvoorcommissarissen.nl 
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NCR NU OOK VOOR STARTENDE 
COÖPERATIES
In het vorige nummer van Coöperatie is aangegeven dat NCR 

de activiteiten van de Kamer van Coöperatie zou overnemen. 

Deze zomer is de overdracht afgerond. Vanaf nu kunnen 

initiatieven die een coöperatie als bedrijfsvorm overwegen 

rechtstreeks terecht bij NCR. Hierdoor wordt de positie van 

NCR als centrum van het coöperatief  ondernemen versterkt.

De rubriek ‘Over coöperaties’ op de website van NCR is 

aangepast, met onder andere een uitgebreide vraag- en 

antwoordrubriek. Ook de veel geraadpleegde digitale  

keuzehulp (de Coöperatie Check) van de Kamer van 

 Coöperatie is in een nieuw jasje gestoken. De telefonische 

vraagbaakfunctie blijft en wordt uitgevoerd door NCR- 

coöperatieadviseurs. Verder zal er maandelijks een gratis 

inloopochtend zijn in het eigen ‘Huis van de coöperatie’  

in Houten, als vervanger van de halfjaarlijkse oriëntatie-

sessies die de Kamer organiseerde. Als er behoefte is, 

dan organiseert NCR uitwisselingsbijeenkomsten voor 

 beginnende coöperaties. Begeleiding bij de oprichting 

en de opstart van coöperaties kan ook via NCR geregeld 

worden. Daarvoor werkt NCR samen met gespecialiseerde  

coöperatieadviseurs. De website van de Kamer van 

 Coöperatie blijft nog even in de lucht, deze linkt direct 

door naar de website van NCR.

Ter promotie van de coöperatieve bedrijfsvorm gaat NCR 

dit najaar in overleg met brancheorganisaties over het 

opzetten van een cursus voor specifieke beroepsgroepen 

zoals notarissen en accountants. 

AFSCHEID CARMEN HEUKERS
Coöperatieadviseur Carmen Heukers heeft op 1 augustus jl. 

afscheid genomen van NCR. Sinds 2014 heeft Carmen zich 

onder meer ingezet voor de organisatie en coördinatie van 

NCR-bijeenkomsten, het publiceren van het Ledenboek, 

het jaarverslag van NCR en artikelen voor Coöperatie, en 

het ondersteunen van de Kamer van Coöperatie. Carmen 

was een fijne collega en we zullen haar creativiteit en 

inbreng gaan missen. NCR is Carmen zeer dankbaar voor 

alles wat ze gedaan heeft voor NCR en wenst haar alle 

succes in haar nieuwe baan.

NCR SYMPOSIUM, 5 OKTOBER 2017

WAT IS UW MOREEL KOMPAS? 
Inmiddels is het een gewoonte geworden om de Algemene 

Ledenvergadering van NCR te verrijken met een aansluitend 

NCR Symposium over een actueel vraagstuk. 5 oktober is 

het weer zover.

Besturen en toezicht houden vraagt naast kennis en vaar-

digheden ook een passend raamwerk van waarden: het 

moreel kompas. Wat betekent integriteit in de coöperatieve 

context waarin ondernomen wordt met een achterban? 

Waarom lopen zaken soms verkeerd in bestuur en toe-

zicht, terwijl er goedwillende en deskundige mensen bij 

zijn betrokken? Integriteit heeft niet alleen betrekking op 

het handelen of niet-handelen van concrete personen.  

Het gaat ook over de opzet en werking van organisaties. 

Organiseerde NCR vorig jaar een symposium over besturen 

en toezicht houden vanuit een juridisch perspectief, deze 

keer benaderen we het onderwerp ‘goed bestuur’ met een 

organisatiekundige en gedragskundige bril.

In dit symposium geeft gastspreker drs. Evert-Jan Lammers 

RA zijn visie op het thema. Naast consultant op het gebied 

van integriteitsmanagement, is de heer Lammers executive 

professor aan de Antwerp Management School en voorzitter 

van toonaangevende internationale organisaties op het gebied 

van integriteit. Na zijn inleiding gaat een panel van bestuur-

ders van coöperaties met u in gesprek over de dagelijkse 

praktijk en worden een aantal dilemma´s op tafel gelegd. 

Mogen we u ontmoeten? 

Het NCR Symposium en de Algemene Ledenvergadering 

staan in het teken van leren, inspireren en ontmoeten en 

zijn bedoeld voor leden van NCR. We hopen u te verwelko-

men! Meer informatie over het programma en aanmelden 

is beschikbaar op onze website.
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Roep om   
multistakeholder-  
coöperaties DOOR: Arjen van Nuland 

FOTO: Peter Boer/De Beeldunie 

De Vrije Universiteit Amsterdam is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, de plaats waar 

het hedendaags kapitalisme met grote advocatenkantoren, banken en andere zakelijke 

dienstverleners gevestigd is. Op deze locatie een gesprek met Jaap Winter, voorzitter van 

het College van Bestuur van de VU en hoogleraar aan de UvA en INSEAD, die onlangs in 

het Financieele Dagblad pleitte voor alternatieve ondernemingsvormen om aan de druk 

van het “korte termijn aandeelhoudersdenken” te ontkomen. Reden om een gesprek met 

hem aan te gaan over waardecreatie, eigenaarschap en zeggenschap van ondernemingen.
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Jaap Winter (1963) is sinds 1 december 2013 voorzitter van het College van 

Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij is specialist op het gebied 

van Corporate Governance in Nederland en in Europa en hoogleraar Internatio-

naal Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en hoogleraar 

Corporate Governance aan INSEAD.

IS HET “AANDEELHOUDERS-
DENKEN” IN NEDERLAND 
DOORGESCHOTEN?
“Dat kun je zo algemeen niet stellen. 

Maar ik denk dat het goed is om ons 

te realiseren dat ook in Nederland

keuzes bij beursvennootschappen 

grotendeels worden bepaald door 

financieel rendement. Voor onderne-

mingen die kapitaalintensief zijn om 

groei en innovatie te financieren kan 

dat prima passen, denk bijvoorbeeld 

aan technologiebedrijven. In kapitaal-

vennootschappen heeft het kapitaal 

uiteindelijk de beslissende stem in 

besluitvorming en zeggenschap. De 

stem van het kapitaal overheerst,  

als het er op aankomt, over andere  

belangen. Voor veel bedrijven is 

het maar de vraag of dat op termijn 

een houdbare situatie is. Ik zie dat 

veel bedrijven een beweging willen 

maken naar een meer evenwichtige 

afweging tussen de verschillende 

belangen, waarbij duurzaamheid- en 

andere maatschappelijke belangen een 

sterkere rol spelen. Dat verdraagt zich 

moeilijk met de uiteindelijke dominan-

tie van het aandeelhoudersbelang.

Het is vooral een vraagstuk van waar-

decreatie. Is financieel rendement het 

allerbelangrijkste voor een onderne-

ming, of is dat randvoorwaardelijk en 

wil de onderneming ook relevant zijn 

voor haar werknemers, ketenpartners 

en de maatschappij?”

IS ER EEN TREND NAAR MEER 
RIJNLANDS DENKEN?
“Ik zie inderdaad een trend en een 

maatschappelijke behoefte richting 

een bredere waardecreatie dan alleen 

financieel resultaat. Als je in de 

historie kijkt, dan gaat dat in golfbe-

wegingen. In de jaren ’40 – ’60 was 

er bijvoorbeeld ook in de VS bij CEO’s 

veel aandacht voor maatschappelijke 

waardecreatie. Vanaf de jaren ’70 

veranderde dit met de opkomst van 

het neoliberalisme. Dat neoliberalis-

me heeft ook creatieve innovatie ge-

stimuleerd en voor welvaartsstijging 

gezorgd. Maar het is als een pendule 

die nu weer naar de andere kant 

gaat hellen waarbij meer aandacht 

en behoefte bestaat om een bredere 

betekenis te geven aan ondernemen.

Een tijdje geleden was ik in Bhutan, 

een klein koninkrijk in de Himalaya. 

Daar brengen ze het heel beeldend 

tot uiting. Ze streven naar maximali-

satie van het Bruto Nationaal Geluk 

in plaats van Bruto Nationaal Product 

om aan te geven dat het hen bij de 

ontwikkeling van hun land om meer 

gaat dan alleen maar welvaartsstij-

ging. Voor mij is dat symbolisch  

voor de beweging die we ook in het 

Westen zien, waarbij maatschappe-

lijke relevantie onlosmakelijk aan 

ondernemen verbonden wordt.

Ook binnen onze universiteit probe-

ren we deze beweging te maken. Wij 

willen niet alleen sturen op meetbare 

aantallen studenten, diploma’s en 

publicaties maar op wat wij bij de VU 

Bruto Academische Waarde noemen. 

Wij moeten als universiteit meer doen 

dan alleen zoveel mogelijk studen-

ten met een diploma de wereld in 

sturen en zoveel mogelijk publiceren. 

Het gaat erom dat ons onderwijs en 

onderzoek ten dienste staat van de 

samenleving en dat studenten meer 

mee krijgen dan alleen de kennis van 

hun vak. Zo hebben we Community 

Service Learning geïntroduceerd 

waarbij studenten hun kennis al 

 tijdens de studie inzetten voor de  

samenleving. Als universiteit willen  

we betekenisvoller zijn voor de 

Jaap Winter

“Als je je alleen richt op het 
ledenbelang, dan doe je je als 

coöperatie tekort”

DOOR: Arjen van Nuland 

FOTO: Peter Boer/De Beeldunie 
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samenleving. Datzelfde geldt voor 

steeds meer ondernemingen.”

HOE REALISEER JE DIE 
 BREDERE WAARDECREATIE?
“Wij weten volgens mij vrij goed waar 

het ons om te doen is maar het is nog 

wel lastig om die bredere waardecre-

atie zichtbaar te maken. Het zijn min-

der kwantificeerbare variabelen die 

niet in KPI’s te vangen zijn. Als je dit 

belangrijk vindt, dan moet je ook goe-

de afspraken maken over hoe je op 

deze waarden stuurt. Ik denk dat veel 

kapitaalvennootschappen hiervoor 

te weinig kader bieden doordat het 

financiële belang van aandeelhouders 

uiteindelijk doorslaggevend is. Je zult 

andere ondernemingsvormen moeten 

ontwikkelen om balans aan te bren-

gen tussen die verschillende waar-

den. Daarvoor is het noodzakelijk 

dat die waarden niet alleen worden 

beleden maar in de organisatie van 

de zeggenschap van de onderneming 

ook worden belichaamd. Hierbij denk 

ik aan multistakeholdercoöperaties 

waar voor waardecreatie op lange 

termijn gezorgd wordt en waar finan-

ciers, ketenpartners en medewerkers 

lid zijn en gezamenlijk zeggenschap 

uitoefenen. De financiers houden 

geen aandelen in de coöperatie maar 

hebben een financieringsafspraak 

over hun vermogenstoevoeging met 

een rendementsafspraak. Maar ze 

moeten de zeggenschap delen met de 

andere belanghebbenden.”

GELDT DIT OOK VOOR 
 BESTAANDE COÖPERATIES?
“Traditionele coöperaties hebben 

door diverse governance- en struc-

tuuraanpassingen de ledenorganisatie 

aangepast aan de tijd. Zo zie je dat 

bijvoorbeeld de onderneming in een 

vennootschap is ondergebracht en de 

leden via de coöperatie aandeelhou-

der zijn van deze vennootschap. Ook 

wordt met externe commissarissen 

het blikveld verruimd. Ik sluit niet uit 

dat in traditionele coöperaties nog 

teveel alleen naar het ledenbelang 

gekeken wordt en ook dat kan een 

beperking voor het duurzame succes 

van de coöperatie zijn. Leden met 

hun eigen bedrijf willen immers voor-

al dat de coöperatie hun producten 

afneemt. Het kan zijn dat het duur-

zame succes van de onderneming 

en haar producten in de samenleving 

daardoor in feite wordt beknot en dat 

onvoldoende de mogelijkheid van in-

breng door andere belanghebbenden 

wordt benut.

Complexe vraagstukken als voedsel-

veiligheid, dierwelzijn en klimaat- en 

milieuaspecten dwingen je bijna om 

ook andere belangen in je coöperatie 

te betrekken. En dan niet alleen door 

het te signaleren, maar het ook echt 

gewicht te geven in de besluitvorming.”

HOE ZIET U DEZE  
BEWEGING UITWERKEN?
“Ik geloof sterk in de kracht van zo’n 

multistakeholdercoöperatie, maar de 

uitvoering ervan geeft weer nieuwe 

uitdagingen. De onderlinge belangen 

lopen behoorlijk uiteen en daarin 

moet balans aangebracht worden. 

Deze verschillende stakeholders 

zullen ook echt een stem in de onder-

neming moeten hebben om recht te 

doen aan hun belang. Het mooie van 

de coöperatie is dat een grote vrijheid 

van inrichting van de zeggenschap 

bestaat. Binnen de coöperatie kan 

worden gevarieerd naar welke leden 

in welke mate over welke onderwer-

pen stemrecht kunnen uitoefenen. 

Daarbij moet je voorkomen dat voort-

durend deadlocks ontstaan omdat de 

verschillende ledengroeperingen er 

onderling niet uitkomen. Hoe ster-

ker en explicieter het gezamenlijk 

gedragen grotere doel is waarvoor de 

coöperatie werkt, hoe meer richting 

bestaat voor de uitkomst van de 

besluitvorming. Hierbij hoort wat 

mij betreft ook een nieuwe vorm van 

onderlinge geschillenbeslechting, een 

soort mediation binnen de coöpera-

tie, om te voorkomen dat als men er 

niet uitkomt steeds een gang naar de 

rechter noodzakelijk is. Het geza-

menlijk gedragen doel bepaalt ook de 

uitkomst van de mediation.

Het is dus echt samen ondernemen. 

Een dergelijke ondernemingsvorm 

komt ook meer tegemoet aan cir-

culaire bedrijfsmodellen. Die zijn 

noodzakelijk om de lineaire model-

len te vervangen die voortdurende 

groei nodig hebben en waarbij we 

tot dusver onvoldoende de kostprijs 

van uitputting van onze aarde en ons 

klimaat kunnen verrekenen.

Voor bestaande beursvennootschappen 

zal het lastig zijn om naar zo’n multi-

stakeholdercoöperatie te muteren, om-

dat dan bestaande posities opgegeven 

moeten worden. Ik zie vooral kansen 

voor nieuwe ondernemingen die een 

bredere maatschappelijke oriëntatie 

zoeken en daarbij ook een nieuw 

aanbod aan kapitaalverschaffers doen. 

Het werkt alleen als verschillende 

belanghebbenden bereid zijn zeggen-

schap te delen en echt over hun eigen 

schaduw heen weten te stappen. Maar 

als je daarin slaagt, dan heb je een 

onderneming met een enorm stevig en 

duurzaam fundament.” 
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Coöperaties zijn er in allerlei soorten en maten. Vaak is het ledenbestand van een coöperatie 

tamelijk uniform. Er zijn echter ook coöperaties met meerdere typen leden, de zogeheten  

‘multistakeholdercoöperaties’.

DOOR: Carola Kempink

FOTO: Shutterstock

Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van 

Wageningen Universiteit, riep onlangs in een lezing 

agrarische coöperaties op tot het vormen van multista-

keholdercoöperaties om complexe vraagstukken beter te 

kunnen oplossen. In deze Coöperatie pleit ook Jaap Win-

ter, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije 

Universiteit Amsterdam, voor multistakeholdercoöperaties 

om de dominantie van de aandeelhouder te verkleinen 

en om beter te kunnen inspelen op meerdimensionale 

vraagstukken, bijvoorbeeld rondom milieu en voedselvei-

ligheid. Maar wat zijn multistakeholdercoöperaties, welke 
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Multistakeholder-
coöperatie

voorbeelden zijn er, hoe werken ze en wat zijn de eerste 

ervaringen?

Uniform of pluriform?

De vraag of de ledenachterban van een coöperatie uniform 

of pluriform is, is lang niet altijd eenvoudig te beantwoor-

den. Want ook leden die op het eerste gezicht veel gemeen 

lijken te hebben, kunnen flink van elkaar verschillen. Zo 

kan een coöperatie van bloementelers leden hebben met 

een omzet van e 100.000, maar ook van e 20.000.000. 

Hoewel deze leden in de kern dezelfde bedrijfsactiviteit 
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uitoefenen kunnen hun belangen in de coöperatie, door 

het verschil in omvang van hun onderneming, uiteenlopen. 

Eenzelfde vergelijking kan gemaakt worden voor leden 

van de Rabobank, waarbij het ene lid nauwelijks transac-

ties heeft met de bank, terwijl het andere lid al de bank- 

en financieringszaken via zijn coöperatie laat lopen. Toch 

noemen we dit geen multistakeholdercoöperaties omdat 

ze eenzelfde soort relatie met de coöperatie hebben. Een 

multistakeholdercoöperatie wordt gedefinieerd als een 

coöperatie met verschillende typen leden die samen wel 

één gemeenschappelijk doel hebben.

Verschillende typen leden

Met verschillende typen leden wordt gedoeld op het 

verschil in relatie met de coöperatie. Gedacht kan worden 

aan verschillende ketenpartners (producten, leverancier, 

klant), burgers, werknemers, (maatschappelijke) organi-

saties of (lokale) overheden.

Er zijn in Nederland verschillende multistakeholdercoö-

peraties actief, die overigens onderling nogal van elkaar 

verschillen. Zo heeft supermarktketen Coop Nederland 

leden-consumenten en leden-ondernemers. Coöperatie 

Odin, een biologische voedselcoöperatie, onderscheidt  

ondernemingsleden, kapitaalleden en participerende 

leden. Onder meer consumenten, leveranciers en mede-

werkers kunnen participerend lid worden. Coöperatie 

Primera is een winkelketen in de tabaks- en gemaksbran-

che en heeft twee typen leden: gewone leden en partici-

panten. Gewone leden zijn de winkeliers die de detailhandel 

in gemaksartikelen uitoefenen. Participanten zijn tabaks-

producenten die toeleverancier van de detailhandel zijn. 

Primera heeft bijna 500 leden waaronder twee participan-

ten. Coöperatie SanBoeCo levert onder de naam Beebox 

maaltijdboxen aan consumenten met daarin lokaal geteelde 

groente, fruit en andere producten. De coöperatie kent  

vier categorieën leden: boeren, burgers, business en 

 financiële instellingen.

Een versterkt of tegenstrijdig belang?

Veelal is de achtergrond van multistakeholdercoöperaties 

dat de verschillende typen leden onderkennen dat ze door 

samenwerking nóg sterker staan. Van oudsher werden 

coöperaties vaak opgericht rondom een bepaald product, 

bijvoorbeeld om de afzet van groente op een efficiënte 

wijze te realiseren. Binnen de multistakeholdercoöperatie 

zijn de belangen van de verschillende groepen leden niet 

hetzelfde, maar wel complementair. Zo heeft enerzijds 

een biologisch-dynamische groenteteler als lid van Odin 

belang bij een plek om zijn groente af te zetten tegen een 

redelijke prijs, anderzijds heeft een consument belang bij 

een locatie om de door hem gewenste, kwalitatief goede 

producten te kunnen kopen tegen een acceptabele prijs. 

Het betrekken van meerdere stakeholders binnen een 

coöperatie verstevigt de strategische positie. Zo verbindt 

bijvoorbeeld Odin de marktkant met de vraagkant van-

uit de consument. Daarmee wordt de betrokkenheid van 

verschillende partijen vergroot en wordt de verbintenis 

sterker.

Echter, het hebben van verschillende categorieën leden 

brengt met zich mee dat er tussen de belangen van deze 

categorieën tegenstrijdigheid kan bestaan. Leden-consu-

menten van Coop hebben belang bij boodschappen tegen 

een zo laag mogelijke prijs. Leden-ondernemers hebben 

vanzelfsprekend meer belang bij een hogere verkoopprijs 

van de producten in hun winkel. Ook de belangen van de 

ledencategorieën van SanBoeCo lopen uiteen. Een boer 

die lid is en zijn producten aan de coöperatie levert, is 

gebaat bij een goede prijs. Een burger die een maaltijdbox 

afneemt, zal echter liever niet teveel willen betalen. Een 

financiële instelling die lid is en financiële middelen ver-

strekt aan de coöperatie zal zich graag verzekerd zien van 

een goed rendement op het uitgeleende kapitaal.

De doelrelatie die tussen de leden(groepen) bestaat zal 

dus sterker moeten zijn dan het potentieel tegengesteld 

 

“Binnen de multistakeholdercoöperatie  
zijn de belangen van de  verschillende groepen leden  

niet  hetzelfde, maar wel  complementair”
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belang. Echter, ook in de besturing van de coöperatie zul 

je moeten borgen dat er balans tussen de belangen wordt 

aangebracht. Het vergt inzet, een goede dialoog tussen 

de verschillende typen leden en het vermogen verder 

te kunnen kijken dan je eigen belang. Maar juist dit zijn 

elementen die horen bij de coöperatie en die haar lange-

termijnvisie versterken.

Bestuur en zeggenschap

De wettelijke regeling van de coöperatie geeft veel vrij-

heid ten aanzien van de inrichting van de coöperatie. Het 

bestuur wordt in beginsel benoemd uit de leden, maar 

bestuursleden kunnen ook niet-leden zijn. Ook aangaande 

het stemrecht in de algemene vergadering bestaat veel vrij-

heid. Ieder lid moet daar tenminste één stem hebben, maar 

vervolgens is gedifferentieerd stemrecht mogelijk en kan 

statutair worden bepaald om bepaalde groepen leden meer 

stemmen te geven. We zien bij steeds meer coöperaties 

dat wordt afgestapt van het “one man, one vote”-principe 

om verschillen in omvang tussen leden tot uitdrukking te 

brengen. Het lijkt zinvol om ook bij multistakeholdercoöpe-

raties te differentiëren in de zeggenschap. Niet zozeer in 

stemverhouding, maar bijvoorbeeld ook welke stakeholders 

over welk onderwerp welke invloed kunnen uitoefenen.

Hoe wordt met deze verschillende belangen omgegaan en 

hoe wordt de zeggenschap van verschillende typen leden 

vormgegeven? Bij Primera is statutair bepaald dat de 

vergadering van participanten bevoegd is een minderheid 

van de bestuursleden te benoemen en, wanneer nodig, 

te schorsen of te ontslaan. De overige bestuursleden 

worden door de hele ALV (de participanten en winke-

liers tezamen) benoemd. Bovendien geldt een afwijkende 

benoemingstermijn voor door de participanten benoemde 

bestuursleden. Zij hebben namelijk voor onbepaalde tijd 

zitting in het bestuur.

Coop was van origine een consumentencoöperatie en 

die oorsprong is nog steeds terug te zien. Zo benoemt de 

 ledenraad de meerderheid van de bestuursleden uit de 

kring van leden-consumenten. De overige bestuursleden 

zijn afkomstig uit de kring van leden-ondernemers. Ook in 

de ledenraad zijn de consumenten getalsmatig in de meer-

derheid. De ledenraad bestaat uit tenminste dertig en ten 

hoogste zestig leden-consumenten en tussen de zeven en 

achttien leden-ondernemers. Alle ledenraadsleden hebben 

in de vergadering één stem. Om te voorkomen dat de 

consumenten bij alle besluiten een doorslaggevende stem 

hebben, zijn er beperkingen gesteld. Zo is bepaald dat ten 

aanzien van bepaalde besluiten een twee/derde meerder-

heid van stemmen van de ledenraad als geheel nodig is, 

maar daarnaast ook een twee/derde meerderheid binnen 

zowel de groep consumenten-ledenraadsleden als binnen 

de groep ondernemers-ledenraadsleden.

In de statuten van Odin is bepaald dat alleen personen 

uit de categorie ondernemingsleden benoembaar zijn 

als bestuurder. Odin heeft een ledenraad die bestaat uit 

twaalf natuurlijke personen. Vijf leden worden door en 

uit de ondernemingsleden gekozen, drie door en uit de 

kapitaalleden en vier door en uit de participerende leden. 

Door te kiezen voor deze samenstelling heeft de groep 

ondernemingsleden relatief veel invloed op het reilen en 

zeilen binnen de coöperatie.

Multistakeholdercoöperaties bieden kansen om over 

verschillende doelgroepen heen verbindingen te maken 

die nog hogere doelstellingen bereikbaar maken. Maar de 

gemeenschappelijke doelrelatie zal stevig moeten zijn en 

geborgd moeten worden in de governance om te zorgen 

dat de onderlinge tegenstellingen niet blokkeren. Een 

constante dialoog tussen de leden(groepen) is nodig om 

elkaars belangen te begrijpen en in perspectief van de 

coöperatiestrategie te plaatsen. 

“Multistakeholdercoöperaties bieden kansen om over 
 verschillende doelgroepen heen verbindingen te maken die  

nog hogere doelstellingen bereikbaar maken”
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aansturen. Maar jongeren in het toezicht? Nederland kent 

een frontrunner op dat vlak: Blikverruimers. RvT’s van 

coöperaties worden uitgenodigd om partner te worden.

We ontmoeten elkaar in het trendy NN DE Café bij het 

nieuwe Centraal Station van Rotterdam. Haar keuze. 

Koffie, thee, muffins en laptops, mensen die elkaar kort en 

zakelijk ontmoeten, meteen to the point komen. Wij heb-

ben even een socio-talk maar uit haar houding blijkt dat 

zij het liefst meteen van wal steekt. Ze heeft een missie. 

Het NCR jaarprogramma Generation [X]change prikkelt de 

samenwerking tussen verschillende generaties in coöpe-

raties. Nu mondialisering, digitalisering en duurzaamheid 

solide begrippen zijn, lijkt intergenerationeel werken een 

voorwaarde voor succes. Op diverse plekken ontstaan 

daartoe mooie initiatieven of betrekken generaties elkaar 

al langer bij wezenlijke thema’s. 

Hoe is het met de stem van jonge generaties in de 

bestuurskamer? In het FD lezen we regelmatig voorbeel-

den van jonge whizzkids die een business opbouwen en 

DOOR: Wilbert van den Bosch

FOTO’S: Patrick van der Sande

Door meer diversiteit naar beter toezicht

Stichting 
 Blikverruimers
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DOOR: Wilbert van den Bosch

FOTO’S: Patrick van der Sande

Samen met haar stichtingsbestuurders Eduard Schmidt, 

Nienke Bos, Lara Luten en Samuël Verpalen. En ze hebben 

steun gevonden bij gevestigde namen als Alexander Rin-

nooy Kan en Margot Scheltema. De Blikverruimers hebben 

de ambitie om diversiteit te creëren binnen raden van toe-

zicht, omdat ze geloven dat meer diversiteit leidt tot beter 

toezicht. Met de Blikverruimers Academie streven ze twee 

doelen na: 1. Jonge talenten de kans geven om zich al 

vroeg in hun carrière als toezichthouder te ontwikkelen. 

2. Direct bijdragen aan beter toezicht door jonge talenten 

in contact te brengen met toezichthouders. 

Het eerste academiejaar was een succes: 10 van de 

12 deelnemers hebben zowel theorie als stage volledig 

afgerond. Het tweede studiejaar zit inmiddels meer dan 

volgeboekt. Na een selectie uit 80 aanmeldingen (!) gaan 

20 jongeren het avontuur aan. Een achttal raden van 

toezicht heeft zich inmiddels als partner gemeld. Dat wil 

zeggen, zij zijn bereid om een jongere gedurende het 

academiejaar op te nemen in hun gelederen. Veelal met 

de intentie dat de stage wordt omgezet in een reguliere 

zittingstermijn.

Wat opvalt is dat heel wat van die partner-rvt’s afkom-

stig zijn uit het sociaal domein en het onderwijs. “Dat is 

logisch”, meent Talitha Muusse “want in het onderwijs 

is men al langer gewend aan de medezeggenschap van 

leerlingen en studenten.” Zelf is ze één van die jonge toe-

zichthouders: bij MVO Nederland. “Maar rvc’s of rvt’s van 

coöperaties worden van harte uitgenodigd zich als partner 

bij ons te melden”, lacht ze enthousiast.

WAT VINDEN JONGEREN VAN TOEZICHT?

“Op die 80 aanmeldingen heeft het bestuur van Blikverrui-

mers eerst een CV-check gedaan”, legt Talitha uit. “Toen 

bleven er 50 kandidaten over met wie we een interview 

hebben gehouden. Uit die interviews blijkt ten eerste 

dat jongeren vinden dat organisaties maar heel beperkt 

gebruikmaken van social media. Ze vinden organisaties 

weinig transparant. Jongeren hebben hele andere ideeën 

over hoe je met je stakeholders in contact kunt staan. Ze 

verbazen zich echt over de slechte communicatie!” Een 

ander thema: duurzaamheid. “Te weinig, te defensief, 

hooguit compliant maar niet proactief en niet gericht op 

een maatschappelijke bijdrage.” Waarom zouden jongeren 

dan een rol in toezicht ambiëren? “Als young professio-

nal op de werkvloer of in jullie geval als jong lid van een 

coöperatie komt het specifieke geluid onvoldoende tot zijn 

recht. Anderen herkennen de nieuwe kijk op bijvoorbeeld 

privacy, social media en technologie wel maar het leidt 

Talitha Muusse

Talitha Muusse is een jonge Delftse. Biotoop: 

Rotterdam. Talitha werd vier jaar 

geleden toezichthouder en 

ervaarde aan den lijve 

dat dat zeer ongebrui-

kelijk was op haar 

leeftijd. 

De gemiddelde leeftijd 

van toezichthouders is 

in Nederland het hoogste 

van heel Europa: boven  

de 60. 

Haar vraag: als je een homogene groep aan de 

top van een organisatie hebt, uit dezelfde gene-

ratie en met dezelfde bestuurlijke ervaring, mis 

je dan niet iets?

Organisaties geven veel geld uit aan adviseurs 

en trendwatchers. Waarom halen ze er niet 

structureel iemand bij die dat geluid kan laten 

horen?

“Met de Blikverruimers 
 Academie willen wij jong 

 talent de mogelijkheid  
geven om bij te dragen aan 

beter toezicht”
EDUARD SCHMIDT

medeoprichter Stichting Blikverruimers 



14

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

niet tot snelle en impactvolle verandering. In de governan-

ce kan dit jonge geluid wel het verschil maken. Boven-

dien is het een interessante wereld die je hooguit uit het 

FD kent. Je verbeelding wordt geprikkeld: hoe komen 

besluiten eigenlijk tot stand in de boardroom? En een rol 

als toezichthouder heeft ook toegevoegde waarde voor je 

eigen carrière. Je ontwikkelt je competenties. Je bouwt 

een netwerk op. Jongeren geloven dat de kwaliteit van 

besturen te wensen overlaat. Zie de krantenkoppen over 

de bestuurlijke elite. Men is de feeling kwijt met waar 

doen we het eigenlijk voor? Jongeren kunnen bijdragen 

aan een nieuw evenwicht.”

WAT VINDEN OUDEREN VAN JONGE  

TOEZICHTHOUDERS?

“Onlangs legde ik een directeur-bestuurder enkele vragen 

voor. Denk je dat jouw rvc je voldoende voedt, uitdaagt, 

inspireert? Heb je alle competenties in je raad om de juis-

te besluiten te nemen in de huidige context, tijd, marktsi-

tuatie? Denk je dat jongeren een gelijkwaardige gespreks-

partner kunnen zijn? Als het antwoord op die laatste vraag 

‘nee’ is, maakt het niet uit wat ik verder over zijn sector 

zeg. Hij dacht lang na en kwam met een eerlijke ontboe-

zeming: veel bestuurders zien maar heel weinig mensen 

als gelijkwaardige gesprekspartner; eigenlijk alleen maar 

bestuurders van gelijkaardige bedrijven. Jongeren in een 

rvt kunnen wel inspirerend zijn of een vorm van enter-

tainment. Maar we moeten voorbij leuk en inspirerend en 

goede bedoelingen! We zouden er net als in de zorg en 

in het onderwijs achter moeten komen wat de hulpvraag 

van bestuurders is. Die zouden moeten toegeven dat hun 

besturen per definitie niet perfect kan zijn. They are only 

human… Blikverruimers staan niet met een opgeheven 

vinger, we zijn niet actievoerderig. We willen op een con-

structieve wijze bijdragen aan goed bestuur.”

DIVERSITEIT

“Als het dan toch moet dan maar een jonge vrouw met 

een niet-Nederlandse achtergrond. Alles in één klap. Want 

diversiteit mag niet ten koste gaan van kwaliteit, vinden 

de meeste ouderen. Maar gebrek aan ervaring is ook een 

kwaliteit! Een frisse blik, naïeve vragen naar het waarom 

van hoe we het hier altijd doen. Dat trekt toezichthouders 

uit hun comfortzone. En trouwens: hoeveel lever je in als 

je 1 jongere van de 6 toezichthouders aan boord hebt?

Soms zoeken organisaties heel specifiek naar een vrouw 

of iemand met een kleurtje. Dat maakt het moeilijker om 

jonge mannen te plaatsen. Dat is ook weer niet de bedoe-

ling. Organisaties hebben nog veel moeite met diversiteit. 

Maar de aandacht in Nederland neemt wel toe. Vaak over 

de as van innovatie.” We kijken naar de posters van het 

NN running team naast ons. Stuk voor stuk jonge ambiti-

euze mensen. 

“ Wij denken dat het  
anders kan dus we zijn  
het gaan doen”
SAMUËL VERPALEN 
medeoprichter Stichting Blikverruimers

RvT’s die geen jongeren opnemen, denken:

•  Waarom die nadruk op jong? Wat is de toe

gevoegde waarde?

•  Als het over diversiteit gaat: we zijn nog 

bezig met vrouwen. Dat is al lastig genoeg.

•  Waarom zouden we het zonder vrouwen, 

allochtonen, jongeren niet goed doen?

•  Kan een jongere de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid wel aan?

•  We hebben al een jongerenraad.

“Een uitstekend initiatief dat 
ik van harte ondersteun: goed 

voor toezichthouders om input 
van jong talent te krijgen,  

goed voor de jongeren om 
 toezichtervaring op te doen”

MARGOT SCHELTEMA, 
commissaris bij De Nederlandsche Bank
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DE NATIONALE  
COÖPERATIEDAG 2017
Op donderdag 23 november 2017 zal De Nationale Coö-

peratiedag plaatsvinden in Hart van Holland in Nijkerk. 

Tijdens deze dag wordt het Generation [X]change jaar-

thema van NCR officieel afgesloten: 2017 staat voor NCR 

in het teken van de samenwerking tussen generaties in 

coöperaties. Het Generation [X]change Festival zet het 

‘Samen toekomst bouwen’ centraal. Het programma biedt 

volop ruimte voor interactie en best practices. De com-

binatie van de ervaring van oudere leden en de innova-

tiekracht van jongere leden is bepalend voor de toekomst 

van coöperatief ondernemen. De generatiedialoog binnen 

de coöperatie is belangrijk! Een van de sprekers op De 

Nationale Coöperatiedag is Joris Luyendijk; hij zal ingaan 

op de kwaliteit van dialoog. 

Wij nodigen alle generaties die zijn verbonden aan 

NCR-leden, en in het bijzonder generatie Y, van harte uit 

om deel te nemen aan De Nationale Coöperatiedag 2017! 

VERSPREIDING COÖPERATIE 
NCR-leden komen in aanmerking voor gratis verzending 

van de kwartaaluitgave Coöperatie. In het algemeen heeft 

dit betrekking op leden van besturen, raden van commis-

sarissen en directies, alsmede medewerkers op het gebied 

van Coöperatiezaken en bestuurs- en directiesecretariaten. 

Het vakblad heeft tot doel het verspreiden van kennis over 

coöperatief ondernemen en het verbinden van coöperaties 

en de mensen die daarin samenwerken. NCR stimuleert de 

verspreiding van Coöperatie bij leden van NCR; de artikelen 

zijn ook beschikbaar op het NCR-ledennet. 

Voor leden van Ledenraden en Jongerenraden is een 

jaarabonnement mogelijk tegen een gereduceerd tarief  

van e 22 excl. BTW (de kosten voor een regulier jaar-

abonnement bedragen e 35 excl. BTW). 

Vanzelfsprekend wil NCR de abonnementenadministratie 

zo actueel mogelijk houden; mochten er mutaties zijn in de 

bestuurlijke gremia dan stellen wij het zeer op prijs als wij 

via ncr@cooperatie.nl worden geïnformeerd. Mocht u vragen 

hebben over toezending van Coöperatie of over een abonne-

ment dan kunt u contact opnemen met het NCR-secretariaat.

NCR COÖPERATIE ACADEMIE
Dit najaar zijn via de NCR Coöperatie Academie  

11 opleidingen te volgen die zijn ontwikkeld voor com-

missarissen, bestuurders en ledenraadsleden van coöpe-

raties. De een-, twee- of driedaagse programma’s vinden 

plaats in november en december 2017. Voor deze periode  

geldt voor NCR-leden een speciaal aanbod: bij twee 

 aanmeldingen betaalt u slechts één van de opleidingen. 

De NCR Coöperatie Academie richt zich op kennis, 

vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Governance, 

Functioneren in de Ledenraad, Ledenbetrokkenheid, Inter-

nationaal ondernemen en De kunst van het vragen stellen 

zijn enkele van de opleidingen die binnen de thema’s 

Coöperatief besturen, Strategie & sturing en Vaardigheden 

& persoonlijke effectiviteit zijn ontwikkeld. Het volledige 

opleidingsaanbod is beschikbaar op de website van de 

NCR Coöperatie Academie www.cooperatieacademie.nl; 

zie ook de achterzijde van deze Coöperatie.

VERSTERKING NCR
Sinds deze zomer versterken Hanneke Lutters en Wendy 

Vorstenbosch het team van NCR. Zij zijn beiden specia-

listen op het gebied van (strategische) communicatie. Zij 

zullen zich de komende periode gaan inzetten voor NCR 

en de aangesloten coöperaties.
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COÖPERATIES IN BELGIË

België telt maar liefst 25.405 coöperaties. De coöperatieve ondernemingen, of liever gezegd coöperatieve 
vennootschappen, zijn goed voor 5,5% van het BBP. Dit blijkt uit de Belgian Cooperative Monitor die is 
samengesteld door Cera en Febecoop.

Tekst: Cynthia Griffioen I Infographic: Ymke Pas

Bron: Cera & Febecoop (2017) Belgian Cooperative Monitor

In Nederland spreken we bij een coöperatie van “een vereniging met een bedrijf” 
en gebruiken we vooral de term leden. In België neemt een coöperatie de vorm 
aan van een CVBA of een CVOA, een coöperatieve vennootschap met beperkte 
of onbeperkte aansprakelijkheid en gebruiken ze vooral de termen vennoten, 
coöperanten of aandeelhouders.
Ter informatie, in Nederland zijn circa 8.000 coöperaties ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. Hiervan zijn circa 2.500 coöperaties actief te noemen. In Nederland 
nemen coöperaties zo’n 19% van het Bruto Binnenlands Product voor hun rekening.

De omzetten van de coöperatieve ondernemingen nemen 
toe van € 16,6 miljard in 2005 tot 22,5 miljard euro in 2015.

Omzetten van coöperaties

Het aantal coöperatieve vennootschappen daalde 
van 28.088 in 2005 tot 25.405 per 31 december 2015.

Het aantal coöperaties

In Vlaanderen zijn 8.402 coöperaties actief, in 
Wallonië 9.494 en Brussel telt 7.361 coöperaties. 

Vlaanderen

Geografische verdeling

De drie klassieke coöperatieve sectoren in België zijn de distributie 
van geneesmiddelen, de land- en tuinbouw en de financiële sector. 
De meeste coöperaties zijn werkzaam in de dienstverlening.

PRIMAIR TERTIAIR

SECUNDAIR

QUARTAIR
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Sectoren

Werkgelegenheid
4.728 coöperatieve vennoot-
schappen zijn werkgever. 

Erkende coöperaties

Typen coöperaties

Enkele verschillen

22,5

25,4

16,6

Maar ook zelfstandige onder-
nemers die samenwerken in 
een coöperatie hebben impact 
op de werkgelegenheid. 
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In België verleent de Nationale Raad voor de Coöperatie, de NRC, erkenning 
aan coöperaties die voldoen aan specifieke wettelijke criteria die aansluiten 
bij de ICA-principes. Het aantal coöperaties met dit kwaliteitslabel is 
gestegen naar circa 600 aan het begin van dit jaar. Vooral in Vlaanderen 
neemt het aantal erkende coöperaties toe. Erkenning heeft onder meer 
fiscale voordelen en versterkt de coöperatieve identiteit; er mag dan ook 
gebruik worden gemaakt van het logo Erkenning Nationale Raad voor de 
Coöperatie. Niet alle coöperaties die werken volgens de ICA-definities 
hebben overigens de erkenning aangevraagd. 

Het doel en de activiteiten van de coöperaties is afhankelijk van het type 
stakeholder dat zich verenigt. De volgende typen coöperaties worden 
onderscheiden: werkerscoöperaties, ondernemingencoöperaties, 
consumenten(2.0)- en burgercoöperaties en multistakeholdercoöperaties. 

In het najaar wordt een top 100 van grootste coöperatieve vennootschap-
pen in België gepubliceerd.
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COÖPERATIES IN BELGIË
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samengesteld door Cera en Febecoop.

Tekst: Cynthia Griffioen I Infographic: Ymke Pas

Bron: Cera & Febecoop (2017) Belgian Cooperative Monitor
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Vlaanderen

Geografische verdeling

De drie klassieke coöperatieve sectoren in België zijn de distributie 
van geneesmiddelen, de land- en tuinbouw en de financiële sector. 
De meeste coöperaties zijn werkzaam in de dienstverlening.

PRIMAIR TERTIAIR

SECUNDAIR

QUARTAIR

Landbouw,
bosbouw en

visvangst

374 Bouw

195
Industrie

899 Vrije
beroepen en

techniek

889 Handel

422 Horeca

387 Financieel

322 Administratie

255 Gezondheid

89 Kunst

291 Vastgoed

151 ICT

150 Andere

23 Onderwijs

26 Afval

9 Energie

Sectoren

Werkgelegenheid
4.728 coöperatieve vennoot-
schappen zijn werkgever. 

Erkende coöperaties

Typen coöperaties

Enkele verschillen

22,5

25,4

16,6

Maar ook zelfstandige onder-
nemers die samenwerken in 
een coöperatie hebben impact 
op de werkgelegenheid. 

4.728

112 > 100 werknemers

4.606 tot 100 werknemers

10 > 1.000 
medewerkers

‘05

0

5

10

15

20

25 Omzet in miljarden euro’s

Aantal coöperatieve vennootschappen x 1.000

0

5

10

15

20

25

30

30

‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

28,0

124

569

3.691

344

152 Transport

Brussel
7.361

Wallonië
Brussel

Luxemburg

805

West-Vlaanderen

1.441

Oost-
Vlaanderen

1.954

Henegouwen

2.786

Antwerpen

2.463

Vl-Brabant

1.594

W-Brabant

1.475

Namen

1.329

Limburg

950

Luik

3.099

In België verleent de Nationale Raad voor de Coöperatie, de NRC, erkenning 
aan coöperaties die voldoen aan specifieke wettelijke criteria die aansluiten 
bij de ICA-principes. Het aantal coöperaties met dit kwaliteitslabel is 
gestegen naar circa 600 aan het begin van dit jaar. Vooral in Vlaanderen 
neemt het aantal erkende coöperaties toe. Erkenning heeft onder meer 
fiscale voordelen en versterkt de coöperatieve identiteit; er mag dan ook 
gebruik worden gemaakt van het logo Erkenning Nationale Raad voor de 
Coöperatie. Niet alle coöperaties die werken volgens de ICA-definities 
hebben overigens de erkenning aangevraagd. 

Het doel en de activiteiten van de coöperaties is afhankelijk van het type 
stakeholder dat zich verenigt. De volgende typen coöperaties worden 
onderscheiden: werkerscoöperaties, ondernemingencoöperaties, 
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De centrale vraag in het gesprek: gegeven het feit dat de 

coöperatieve governance een samenspel is tussen zeg-

genschap, bestuur en toezicht; hoe zien bestuurders en 

toezichthouders het functioneren van de ledenraad? Welke 

kwaliteiten verwachten zij bij een ledenraad ten behoeve 

van een evenwichtige coöperatieve governance?

“Er mag bij coöperaties meer aandacht komen voor het 

toerusten van de ledenraad, voor regelmatig evalueren, 

voor goed voorzitterschap, het werken aan onderling 

vertrouwen. Om maar een paar zaken te noemen”, zegt 

Inge. “En de samenstelling”, voegt Gerard toe. “Naast een 

representatieve afspiegeling van het ledenbestand is het 

belangrijk dat leden gemotiveerd en in staat zijn om die 

belangrijke rol op zich te nemen.”

 BESTUURSSTRUCTUUR 

De drie tafelgenoten beginnen met elkaar uit te leggen hoe 

de structuur van hun governance is opgebouwd. Cosun 

De rol van de 
 ledenraad
Rond de tafel zitten Inge de Vries (directeur-bestuurder van Coöperatie Boer en Zorg), 

Gerard van de Haar (manager bestuursdienst van Menzis) en Dirk de Lugt (voorzitter raad 

van beheer Royal Cosun). Zij praten over de interactie van bestuurders met de ledenraad. 

Door hun verschillende typen coöperaties en door de verschillende fasen waarin zij zich 

bevinden, hebben zij ieder een andere ‘point of view’. Zij kijken als het ware vanuit ver-

schillende gezichtspunten naar hetzelfde onderwerp.

DOOR: Wilbert van den Bosch

FOTO’S: Patrick van der Sande
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Gerard: 
“Het bestuur 

moet  coöperatie 
uitademen”

kent een basis besturingsmodel met districten (kringen), een le-

denraad van 60 mensen en een raad van beheer (bestuur) en raad 

van toezicht die uit leden bestaan, aangevuld met externen. Menzis 

heeft een rvc+-model met een ledenraad, onafhankelijke toezicht-

houders en een bestuur dat uit professionals bestaat. Boer en 

Zorg hanteert een variant op dat model met dien verstande dat het 

bestuur een partnership is tussen leden en directeur, er is con-

form de zorgcode een raad van toezicht met externen en de leden 

kunnen formeel hun zeggenschap uitoefenen via de ALV. Voorts is 

er een coöperatieraad bestaande uit leden die de diverse regio’s 

vertegenwoordigen. Deze coöperatieraad heeft als voornaamste 

taak: sparren met en adviseren van het bestuur.

 WAAROM PRATEN WE HIEROVER? 

Dirk: “Welke structuur je ook hebt, van alle rechtspersonen on-

derscheidt de coöperatie zich door de invloed en de zeggenschap 

die de leden uitoefenen. In essentie ervaren de leden hun tweede 

(gezamenlijke) bedrijf daadwerkelijk in een eigenaarschapsgevoel. 

Dat tweede bedrijf verwaardt immers iets dat zij in hun primaire 

bedrijf produceren, zoals bij ons 

de suikerbieten. Of het voegt een 

faciliteit toe aan hun bedrijfsvoe-

ring die zij individueel niet kunnen 

realiseren.”

Gerard: “Dit laatste geldt in zekere 

zin ook voor consumentencoöpera-

ties. Die directe ervaring kan kleiner 

worden naarmate de coöperatie 

groter is of de dienst een minder 

grote impact heeft op het jaarbudget 

van het lid. Het runnen van het coö-

peratieve bedrijf kan dan gaan lijken 

op dat van een kapitaalvennootschap 

waarin niet het lidbelang het Leitmo-

tiv is, maar het rendementsdenken. 

Toch wil zo’n grotere coöperatie de 

disciplinering door de leden blijven 

ervaren om de focus te houden op 

het oorspronkelijke doel.”

Inge: “Het concreet vorm geven aan 

een ervaren eigenaarschap of aan 

die disciplineringsrol, is één van de 

lastigste taken in de coöperatieve 

governance. Het bestuur bestuurt 

Inge: 
“Ik ben dol op  

kritische vragen”

Dirk:

 “Tegenmacht  
organiseren, 
vraagt om  

kwetsbaarheid”
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de coöperatie. De rvt of rvc houdt toezicht op het func-

tioneren van het bestuur en geeft advies. De aard van 

deze twee rollen maakt een goede informatievoorziening 

een vanzelfsprekende voorwaarde. Bestuurders zitten 

dagelijks midden in hun coöperatieve bedrijf. En de in-

formatievoorziening van toezichthouders is meestal wel 

goed geregeld. Maar die derde laag in de governance, de 

algemene ledenvergadering of de ledenraad? Die heeft het 

op dat vlak veel moeilijker. Het aantal malen dat die leden 

contact hebben met de coöperatie in hun governance-rol, 

dus buiten de transacties om, is veel beperkter. De infor-

matie is noodzakelijkerwijs beknopter. Dat is enerzijds 

goed want de ledenzeggenschap is een andere rol dan 

besturen of toezichthouden. Niettemin moet je als leden-

raadslid ‘iets vinden’ van hoe de coöperatie presteert. Je 

eigen waarneming en ervaring spelen daarin een rol. Maar 

je wordt ook geacht een bovenpersoonlijke positie in te 

nemen. De ledenraad is geen klachtenpanel.”

 WAT IS DE GEWENSTE  
 BESTUURSCULTUUR? 
Gerard: “Menzis heeft een hele slag gemaakt de afgelopen 

jaren. Van een ledenraad waarin persoonlijke casuïstiek 

werd ingebracht en van een vooral zendend bestuur zijn 

we veranderd naar een bestuur dat vooral luistert en een 

ledenraad die signalen uit het veld binnenbrengt en die 

toetst of de coöperatie doet waartoe die is opgericht: het 

toegankelijk maken van zorg, die zorg inkopen tegen zo 

laag mogelijke kosten en een gidsrol vervullen ten aanzien 

van de zorgkwaliteit.”

Dirk: “Juist als je in alle discussies je doel voor ogen 

houdt dan komen mensen in hun kracht. We moeten niet 

afglijden naar eigenbelang maar goed voor ogen houden: 

waarom doen we het? De ‘why’ van de coöperatie samen 

beleven.”

Inge: “Zo willen wij werken aan deskundigheidsbevor-

dering, innovatieve zorgproducten en onze zorgboeren 

gidsen door het woud van regelgeving. De discussies 

Inge  
de Vries 

bevindt zich in de heropbouw en 

ontwikkelingsfase van Coöperatie 

Boer en Zorg. Een ondernemerscoö-

peratie (zorgboeren) in een relatief 

jonge markt. Boer en Zorg is in 2010 

opgericht en kent 126 leden. Inge is pas 

een jaar als directeur betrokken bij de 

coöperatie. Voorheen was ze gemeen-

tesecretaris in Hilversum.

Dirk  
de Lugt 

is voorzitter van de raad van beheer 

(het bestuur) van Royal Cosun, een

coöperatie die al decennia bestaat.  

De leden zijn ca. 9.000 suikerbieten-

telers. De ledenraad bestaat uit  

60 personen, afgevaardigden uit  

de regionale kringen.
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lijkheid. “Daar waren ook de bestuurders en toezichthou-

ders bij”, vertelt Dirk. “Vanuit belangstelling en omdat we 

van elkaar willen weten hoe we over het samenspel in de 

besturing denken.”

 ZIJN DE DRIE ACTORS IN DE  
 GOVERNANCE GELIJKWAARDIGE   
 PARTIJEN? 

Inge: “Als je aanvullend op elkaar bent en je waardeert 

een andere blik op de zaak dan ben je per definitie 

 gelijkwaardig.”

Dirk: “Gelijkwaardig is niet hetzelfde als gelijk. Je kunt 

niet van alle leden verwachten dat ze goed zicht op inter-

nationaal ondernemerschap hebben, bijvoorbeeld. Daar-

voor hebben ze de raad van beheer, de raad van toezicht 

en in ons geval de concerndirectie.”

Gerard: “Gelijkwaardigheid ontstaat in de interactie. Het 

bestuur moet coöperatie uitademen. Dat begint bij het 

principe van solidariteit. Wij verzekeren iedereen. Maar 

ook als persoon vindt onze bestuursvoorzitter het prachtig 

om met zijn leden in contact te komen. Hij wordt daarbij 

geholpen door de voorzitter van de rvc die de vergader-

orde bewaakt en door de opbouw van de agenda: eerst 

signalen uit de werkelijkheid, dan de formele zaken en 

ten derde pas de thema’s van bedrijfsvoering. Zo kan het 

bestuur zich niet verliezen in beleidsverhalen.

Inge sprak daarstraks over de informatiepositie van de 

ledenraad. Wij zien dat betrokkenheid niet alleen beperkt 

moet blijven tot de vergadering. Ook tussendoor doen 

ledenraadsleden en ook andere leden mee: we kennen een 

coördinator, themagroepjes, het platform MedeMenz en 

we verzorgen jaarlijks een excursie voor de ledenraad.”

Dirk: “Het educatieve stuk is van onschatbare waarde: 

dat je voldoende bestuurskracht hebt in de ledenraad, dat 

je leden informeert over de snelle ontwikkelingen in de 

markt en de maatschappij, dat je zorgvuldige selectie-

procedures organiseert. Dan mogen we ook iets terug 

verwachten van de ledenraadsleden. Een kritische vriend 

enerzijds en een actieve ambassadeur anderzijds.” 

Gerard  
van de Haar 

heeft als manager bestuursdienst 

veel ervaringen in een vernieuwde 

bestuurlijke context bij een coöperatie 

van particulieren: zorgverzekeraar 

Menzis. Menzis vindt zijn oorsprong in 

1837 en heeft 2,2 miljoen verzekerden 

die lid zijn. De ledenraad bestaat uit 

41 mensen.

tussen bestuur en coöperatieraad moeten dat steeds als 

vertrekpunt hebben. Ook al gaat het over concrete admini-

stratieve zaken, bijvoorbeeld.”

 HOE BEREIK JE DIE  
 GEZAMENLIJKE FOCUS? 
Gerard vertelt over het transformatieproces in de bestuurs-

cultuur van Menzis. De ondersteunende maatregelen 

als een digitaal platform en een contactpersoon voor de 

ledenraad maar ook de roulerende agendacommissie die 

de vergaderingen voorbereidt. “Samen het belang van de 

coöperatie als hoogste doel zien en dat ieder zijn rol daarin 

goed speelt.” “Ik herken die aandacht voor de rollen”, zegt 

Inge. “Daar zijn wij actief mee bezig. Het is interessant om 

te kijken of je model voldoet maar belangrijker is: door-

grondt iedereen het en handelt iedereen daar naar? Wij 

besteden tijd aan rolduidelijkheid. Laatst hadden we een 

scholingsdag met de coöperatieraad, de rvt en het bestuur 

samen. Als je er energie in stopt, betaalt dat zich terug.”

Ook Cosun heeft afgelopen winter vijf avonden voor 

ledenraadsleden georganiseerd over het thema rolduide-
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De Sociaal-Economische Raad (SER) is geen onderneming. De SER  

is wel gefundeerd op de coöperatieve gedachte; op het inzicht en de 

overtuiging dat we door samenwerking met elkaar verder komen. 

Decennia lang is dat een beproefde werkwijze voor sociale partners 

gebleken, vaak in samenspraak met onafhankelijke deskundigen.  

Deze werkwijze heeft ons land veel goeds gebracht.

Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog – dat is het motto van de SER.  

Door de jaren heen zijn we de cirkels voor het voeren van dialogen en 

het voeden van denkwerk ruimer gaan trekken. Daarmee hebben we het 

 maatschappelijk draagvlak voor bijvoorbeeld transities naar duurzaamheid 

verder kunnen verbreden.

Een duidelijk voorbeeld is het Energieakkoord voor duurzame groei. In 2013 

sloten maar liefst 47 verschillende organisaties – waaronder werkgevers- en 

werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, de Rijksoverheid en 

decentrale overheden – dit akkoord over de verduurzaming van onze ener-

gievoorziening. Dankzij dit akkoord is een langjarige impasse op dit terrein 

doorbroken. De SER faciliteerde de totstandkoming en is nu belast met de 

borging van dit akkoord.

Een ander voorbeeld is de verduurzaming van internationale waardeketens. 

Na de ramp van Rana Plaza is de noodzaak van verbetering van arbeidsom-

standigheden in de kledingindustrie overduidelijk. Voor een individueel bedrijf 

is het vaak onmogelijk om goed grip te krijgen op complexe toeleveringske-

tens. Daarom is voor daadwerkelijke verbeteringen samenwerking nodig. Die 

samenwerking wordt nu georganiseerd in sectorconvenanten. Onder auspi-

ciën van de SER zijn er inmiddels drie convenanten afgesloten; de textiel en 

kleding, de banken en de goudsector. Een aantal andere is in voorbereiding.

De samenwerking tussen sociale partners blijft de kern van ons werk. De 

interactie met andere stakeholders in de toekomst van ons land en van onze 

wereld voegt daar veel aan toe.

DOOR SAMENWERKING 
NAAR HOGERE  
MAATSCHAPPELIJKE 
WELVAART

MARIËTTE HAMER 

is voorzitter van de Sociaal- Economische 

Raad (SER),  sinds september 2014.

CONO KAASMAKERS:
Jaar oprichting:  1901 

Aantal leden:  443

Aantal medewerkers:  176 FTE

Omzet:  € 209 miljoen

Bestuursmodel:  Basismodel

Ledenraad:   Nee 
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DRIE PERSPECTIEVEN 
VANUIT VERSCHIL-
LENDE GENERATIES 
MELKVEEHOUDERS DIE 
ZIJN AANGESLOTEN BIJ 
CONO KAASMAKERS.

Wat zijn – to the point – de 

 antwoorden van Lou Kramer,

Annie Kregel en Sjoerd van der 

Helm op drie vragen over hun 

coöperatie? 

Coöperatieve Zuivelonderneming CONO b.a. is 

een coöperatie van melkveehouders, met een 

kaasmakerij midden in de Beemsterpolder. De 

coöperatie hecht aan duurzaam produceren 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

CONO Kaasmakers is bekend van Beemster 

kaas en werkt daarnaast ook samen met de 

ijsmakers van Ben & Jerry’s.
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TFOTO: Christiaan Krouwels

DOOR: Cynthia Griffioen

FOTO’S: Patrick van der Sande
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LOU KRAMER 
Lou Kramer is 71 jaar, getrouwd, en vader van 4 dochters 

en 1 zoon. Het melkveebedrijf Veld en Dorpzicht in As-

sendelft heeft hij vier jaar geleden aan zijn zoon overge-

dragen. Hij helpt nog alle dagen op het bedrijf dat 200 

koeien telt. Tot december 2016 was Lou bestuurslid bij 

CONO Kaasmakers. Hij was 12 jaar bestuurlijk betrokken 

bij de coöperatie, waarvan de laatste 8 jaar als vicevoor-

zitter. Ook voor LTO en het waterschap was hij jarenlang 

bestuurlijk actief.

De nieuwe kaasmakerij is 
een echt paradepaard

WAT BETEKENT DE COÖPERATIE VOOR U?

OP WELK ASPECT VAN DE COÖPERATIE BENT U HET 

MEEST TROTS?

De kracht van CONO spreekt voor mij het meest uit de leden-

vergaderingen die  2 keer per jaar worden gehouden omdat ze 

duidelijk de betrokkenheid van de leden laten zien. Ik ben er 

bijzonder trots op dat het plan voor de nieuwe kaasmakerij in 

de ledenvergadering in 2011 met een grote meerderheid van 

maar liefst 98% is aangenomen. Daar is natuurlijk een heel 

intensief proces aan voorafgegaan. De duurzame kaasmake-

rij is in 2014 officieel geopend en is een echt paradepaard 

geworden. Dat geldt ook voor de voorlopersrol die CONO nog 

steeds heeft als het gaat om duurzaamheid en weidegang. 

Het heeft navolging gekregen; de hele melkveehouderijsector 

heeft dit omarmd. Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn 

actieve bestuurlijke betrokkenheid bij CONO en ben blij dat ik 

een bijdrage heb mogen leveren aan het goed functioneren 

van de coöperatie en haar onderneming.

BENT U ZICH BEWUST VAN DE VERSCHILLENDE 

GENERATIES BINNEN UW COÖPERATIE?

Ja, dat speelt zeker een rol; ik zie het thuis al in het bedrijf. 

Jongeren hebben een andere kijk op de maatschappij en ook 

op hoe de coöperatie zich ontwikkelt. Ook zij stellen zich te-

recht weer de vraag welke rol de coöperatie als het verleng-

stuk van het eigen bedrijf zou moeten vervullen om de con-

sument te kunnen beleveren. Oudere generaties leunen iets 

meer op oude gedachtepatronen. De nieuwe generatie stelt 

telkens de vraag “Wat kunnen we ermee?” De maatschappij 

verhardt, in die zin is een andere kijk op de samenleving ook 

positief.

WAAR STAAT UW COÖPERATIE OVER 10 JAAR?

Ik ga ervan uit dat CONO nog zeker een rol van betekenis 

heeft. Het is wel spannend hoe de markt en de wereldecono-

mie zich ontwikkelen. We hebben een eigen kaaskwaliteit en 

kaassmaak die door de consument op waarde wordt geschat. 

En ja, het aantal leden daalt, maar de groeitendens bij de in-

dividuele bedrijven is er nog steeds. Positief aan coöperatief 

ondernemen is dat je op zoveel manieren invloed kunt uitoe-

fenen op de onderneming, vanuit het lidmaatschap maar ook 

bestuurlijk. Ik hoop voor de toekomst dat alle coöperatiele-

den zich hiervoor inzetten en dit ook zo blijven ervaren.  
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ANNIE KREGEL
Annie Kregel is 51 jaar en heeft samen met haar man 

Henk vier kinderen. In 1986 zijn ze gestart met hun 

melkveebedrijf. In 2006 hebben zij het bedrijf ver-

plaatst naar de huidige locatie in Zuidschermer en later 

 samengevoegd met het bedrijf van schoonzoon Sjoerd 

en zijn ouders. Samen met zoon Lars hebben ze een 

maatschap. Annie werkt als teamleider radiologie bij het 

NWZ Ziekenhuis en is sinds 2006 lid van de Raad van 

Commissarissen van CONO Kaasmakers.

Verbondenheid geeft 
identiteit, verantwoor
delijkheid en trots
OP WELK ASPECT VAN DE COÖPERATIE BENT U HET 

MEEST TROTS?

We maken het topproduct  Beemster kaas en hebben een 

transparant verhaal over weidegang en duurzaamheid. We 

hebben met Caring Dairy een programma dat is gericht 

op het verduurzamen van de hele keten van koe tot kaas. 

Daarnaast vind ik het geweldig dat wij als coöperatie een 

mooie, nieuwe kaasmakerij hebben gebouwd. Het is een 

industrieel pand passend in het werelderfgoed Beemster 

en heeft zelfs prestigieuze architectuurprijzen gewonnen. 

Ik ben ook trots op het feit dat het personeel van CONO 

Kaasmakers dezelfde bevlogenheid heeft als de leden. 

BENT U ZICH BEWUST VAN DE VERSCHILLENDE 

GENERATIES BINNEN UW COÖPERATIE?

Ik zie eigenlijk niet zozeer grote verschillen in de generaties, 

maar meer in de achtergronden van leden. Uit welke omge-

ving en welk gezin een lid afkomstig is, is van grotere invloed 

dan leeftijd. Progressieve leden gaan makkelijker mee met 

ontwikkelingen in de samenleving en dat is zeker niet leeftijd-

gebonden. In de zuivel is het van belang om verbinding te hou-

den met de maatschappij – zij kopen immers onze producten! 

Jongeren overleggen door het gebruik van WhatsApp, mail en 

social media, snel en effectief. Daar kunnen wij als Raad van 

Commissarissen nog van leren.

WAAR STAAT UW COÖPERATIE OVER 10 JAAR?

Duurzaamheid zit in de genen van CONO. Dat zal over 10 jaar 

zeker niet anders zijn. We hebben ons dan nog meer verbon-

den met de regio waarin wij werken en wonen. De uitdaging 

wordt om zoveel mogelijk van het benodigde voer, energie en 

meststoffen in de regionale kringloop te houden. De grootste 

groep leden van CONO woont en werkt in het westen van 

het land en is de “hofleverancier” van de Noord-Hollandse 

weidemelk voor Beemster kaas. Hopelijk hebben we binnen 

10 jaar ook een merk voor de leden uit het oostelijk deel van 

Nederland. Verbonden zijn aan een product geeft identi-

teit, verantwoordelijkheid en trots. In het regionale zit onze 

kracht. Uit dat grondbeginsel is er al een wereldproduct in de 

markt gezet en het zou fantastisch zijn als we daar nog een 

label aan zouden kunnen toevoegen. 
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Jongeren moeten zich  
meer betrokken voelen

OP WELK ASPECT VAN DE COÖPERATIE BENT U HET 

MEEST TROTS?

CONO Kaasmakers is een relatief kleine coöperatie met ruim 

400 leden, maar heeft met de Beemster kaas een product 

met een heel sterk marktaandeel in handen. Het is een sterk 

merk waar we trots op zijn. Natuurlijk, onze boeren moeten 

er wel wat voor doen, maar krijgen dan ook loon naar wer-

ken. De coöperatie betaalt steevast een van de hoogste melk-

prijzen in Nederland uit. Het hoge percentage weidegang en 

ons duurzaamheidsprogramma Caring Dairy maken ons on-

derscheidend in de zuivelmarkt, en dat moeten we zo zien te 

houden. Het kleinschalige karakter van de coöperatie zorgt er 

trouwens ook voor dat er, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen, 

echt wordt geluisterd naar de leden, we zijn geen nummers.

BENT U ZICH BEWUST VAN DE VERSCHILLENDE 

GENERATIES BINNEN UW COÖPERATIE?

Ik ben me daar zeker van bewust. De jonge generatie zou in 

mijn ogen nog wat strijdvaardiger kunnen zijn; het is zoals het 

is. Terwijl het voor het collectief ook veel beter is als meer jon-

geren instromen. Jongeren moeten zich meer betrokken voe-

len bij de coöperatie, en alle inspraakmogelijkheden benutten. 

Dat geldt niet alleen voor CONO maar ook voor andere coö-

peraties. Ik ben geen vergaderboer, maar wilde graag meer 

weten over waar onze melk naar toe ging. Ik ben ingegaan op 

de uitnodiging om aan het Jongerencollege deel te nemen en 

vind dat heel interessant. Het is belangrijk dat jongeren zich 

verdiepen in de keten waar hun bedrijf deel van uitmaakt!

WAAR STAAT UW COÖPERATIE OVER 10 JAAR?

Ik hoop en verwacht dat we als coöperatie met onze produc-

ten nog steeds een bijzondere positie in de zuivelsector inne-

men. Onze voorloperrol verandert wel, de concurrentie komt 

steeds dichterbij op het gebied van duurzaamheid en weide-

gang. CONO is dit jaar gestart met een pilot voor de productie 

van gmo-vrije melk. Wellicht bieden dit soort ontwikkelingen 

in de maatschappij volop nieuwe kansen voor de coöperatie 

en haar leden. 

SJOERD VAN DER HELM 
Sjoerd van der Helm is 28 jaar. Sinds januari 2016  

zit hij samen met zijn ouders, schoonouders Henk  

en Annie Kregel en hun zoon in een maatschap. Het 

 melkveebedrijf in Zuidschermer telt zo’n 300 melk- en 

kalfkoeien en 220 stuks jongvee. Op het bedrijf dat 

meerdere locaties telt, zijn de voeding van de koeien, 

inseminatie en fokkerij de belangrijkste aandachts-

gebieden van Sjoerd. Hij is sinds 4 jaar lid van het  

Jongerencollege van CONO Kaasmakers.
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Autoriteit Financiële Markten (AFM), 

strafbaar is en kan leiden tot forse 

boetes.

BELLETJE RINKELEN

Hoewel het financieel toezicht ruim 

is, is het uiteraard wel begrensd. De 

vraag is dan ook wanneer een bel-

letje zou moeten rinkelen dat nader 

FINANCIEEL TOEZICHT  
OP COÖPERATIES
Financieel toezicht wordt vaak geassocieerd met ‘klassieke’ financiële 

ondernemingen, zoals banken, verzekeraars, financieel adviseurs en 

beleggingsfondsen. De reikwijdte van het financiële toezicht is echter 

veel ruimer. Veel ondernemingen zijn zich hier onvoldoende van be-

wust en beseffen zich niet – of te laat – dat de Wet op het financieel 

toezicht (Wft) ook op hen van toepassing kan zijn. 

DOOR: Michiel Claassen 1

FOTO’S: Patrick van der Sande & Shutterstock

onderzoek is geboden. Heel globaal 

gesteld, is het financiële toezicht erop 

gericht consumenten te beschermen 

enerzijds tegen verlies van gelden 

die zij aan anderen toevertrouwen en 

anderzijds tegen het risico van finan-

ciële producten/investeringen. Voor 

banken die gelden van klanten onder 

zich houden gelden bijvoorbeeld ka-

Dat de regelgeving sinds de krediet-

crisis is verveelvoudigd, jaarlijks 

wijzigt en bepaald niet toegankelijk 

is voor een ondernemer die hier niet 

dagelijks mee te maken heeft, maakt 

het er niet makkelijker op. En dat 

terwijl handelen in strijd met de Wft 

kan worden gehandhaafd door De 

Nederlandsche Bank (DNB) en de 

1 Mr. M.H.P. Claassen is advocaat bij FIZ advocaten te Rotterdam
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pitaaleisen en worden eisen gesteld 

aan de organisatie en het bestuur. 

Voor het aanbieden van kredieten of 

verzekeringen aan consumenten gel-

den allerlei informatieverplichtingen 

en voor de uitgifte van effecten is een 

goedgekeurd prospectus (informatie-

document) vereist.

Het voorgaande betekent dat als een 

coöperatie gelden van haar leden 

ontvangt die moeten worden terugbe-

taald (bijvoorbeeld een ledenlening), 

er een belletje zou moeten gaan 

rinkelen. Dat is ook het geval als 

een coöperatie haar leden financiële 

producten aanbiedt (bijvoorbeeld een 

krediet of verzekering) of de moge-

lijkheid biedt financieel te participe-

ren. Daarmee is niet gezegd dat het 

niet kan, maar dan zou wel moeten 

worden bezien hoe de plannen 

toezichtrechtelijk kwalificeren en 

gelden wellicht randvoorwaarden om 

rekening mee te houden, zoals ver-

gunningplicht of informatieverplich-

tingen. Een aantal financiële diensten 

waarmee een coöperatie in aanraking 

zou kunnen komen, wordt hieronder 

toegelicht.

BANKIEREN EN  

OPVORDERBARE GELDEN

Er zullen maar weinig coöperaties 

zijn die zichzelf zien als een bank. 

Banken zijn immers grote, commer-

ciële ondernemingen, die gelden van 

rekeninghouders onder zich houden 

en leningen verstrekken. Omdat de 

definitie van bank in de Wft echter 

veel algemener is, kan het zo maar 

gebeuren dat een coöperatie toch 

als bank moet worden aangemerkt. 

Bijvoorbeeld als een coöperatie wordt 

gefinancierd door haar leden in de 

vorm van leningen en de coöpera-

tie die leningen vervolgens weer 

doorleent aan een andere entiteit. Het 

aantrekken van ‘opvorderbare gelden’ 

(dat zijn leningen) van het ‘publiek’ 

om deze gelden vervolgens weer 

door te lenen, maakt dat sprake is van 

bankieren, hetgeen niet is toegestaan 

zonder vergunning van DNB.

Maar niet alleen bankieren zonder 

vergunning is verboden, ook het 

 louter aantrekken van opvorderbare  

gelden van het publiek zonder ver-

gunning is niet toegestaan. De term 

‘publiek’ luidde voorheen ‘buiten 

besloten kring’, hetgeen wellicht een 

klank van herkenning is. Vaak lijkt te 

worden gedacht dat de leden van een 

coöperatie per definitie een besloten 

kring vormen en het verbod op het 

aantrekken van opvorderbare gelden 

of het bankverbod dus niet van 

toepassing zijn. Dat is echter te kort 

door de bocht en zal zeker niet in alle 

gevallen zo zijn. Al was het maar om-

dat de juridische relatie (het lidmaat-

schap) al moet bestaan vóórdat het 

voornemen bestaat om opvorderbare 

gelden aan te trekken.

PROSPECTUSPLICHT EN 

 BELEGGINGSINSTELLING

Wat betreft het product- en investe-

ringsrisico richt het toezicht zich op 

aanbieders van allerlei soorten be-

“Wanneer is een vergunning nodig 
voor financiële dienstverlening?”

1 Mr. M.H.P. Claassen is advocaat bij FIZ advocaten te Rotterdam
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leggingsproducten, kredieten en ver-

zekeringen. Wanneer een coöperatie 

participaties, aandelen of obligaties 

uitgeeft, kan sprake zijn van effecten 

in de zin van de Wft. Voor het aan-

bieden van effecten aan het publiek 

is een door de AFM goedgekeurde 

prospectus vereist. Een prospectus is 

bedoeld om investeerders inzicht te 

geven in het product waarin zij beleg-

gen, alsmede in het bedrijf waarin zij 

investeren. 

Van een beleggingsinstelling kan ver-

volgens sprake zijn als de coöperatie 

het bij haar leden opgehaalde kapitaal 

in het belang van de leden belegt, 

waarbij het rendement terugstroomt 

naar de leden naar rato van hun inleg. 

Een vaak terugkerend discussiepunt in 

dit kader is of de coöperatie belegt of 

De regels van het financieel toezicht 

zijn een punt van aandacht, maar 

hoeven geen onoverkomelijk obstakel te 

zijn. Voor elke vergunningplicht en voor 

veel verboden gelden uitzonderingen en 

vrijstellingen. Vaak bedoeld om kleinere 

initiatieven te faciliteren waarbij de 

(kans op) financiële schade beperkt is.

Voor grote verzekeraars geldt bijvoor-

beeld het volledige (Europees) wette-

lijke regime (Solvency II). Voor kleinere 

verzekeraars geldt in Nederland het zo-

genaamde Solvency Basic-regime. Voor 

de allerkleinste verzekeraars geldt zelfs 

een vrijstelling. Om voor de vrijstelling 

in aanmerking te komen, is wel vereist 

dat verzekerden worden geïnformeerd 

dat gebruikt wordt gemaakt van een 

vrijstelling en dat DNB geen toezicht 

uitoefent. Deze systematiek geldt voor 

veel vergunningplichten.

Het verbod op het aantrekken van 

opvorderbare gelden is verder niet van 

toepassing, indien de gelden worden 

verkregen als het gevolg van het aan-

bieden van effecten, overeenkomstig 

de daarvoor geldende regels. Een 

obligatielening kwalificeert bijvoorbeeld 

als effect en valt daarmee niet onder 

het verbod, mits wordt voldaan aan de 

regels voor de prospectus. 

Maar ook op de prospectusplicht 

bestaan verschillende uitzonderingen. 

Een belangrijke uitzondering waar vaak 

een beroep op wordt gedaan is, als de 

waarde van de effecten minder dan  

e 2,5 miljoen bedraagt. Voorwaarde is 

dan wel dat in de reclame-uitingen en 

documenten er uitdrukkelijk op wordt 

gewezen dat geen verplichting bestaat 

voor een door de AFM goedgekeurd 

prospectus en dat geen toezicht wordt 

uitgeoefend door de AFM (de zoge-

naamde vrijstellingsvermelding: “Let 

op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen 

prospectusplicht voor deze activiteit”).

Met de reikwijdte van de Wft in het 

achterhoofd kan een project vaak zo-

danig worden opgezet dat gebruik kan 

worden gemaakt van uitzonderingen of 

vrijstellingen. Mochten die geen soelaas 

bieden, dan kan altijd worden overwo-

gen om een vergunning aan te vragen of 

zou een samenwerking kunnen worden 

aangegaan met een partij die al over 

een vergunning beschikt.

UITZONDERINGEN EN VRIJSTELLINGEN

niet. Een coöperatie die het opgehaalde 

kapitaal namelijk gebruikt om zelf pro-

ducten te fabriceren, belegt niet, maar 

onderneemt. Het onderscheid tussen 

beleggen en ondernemen is echter 

diffuus en biedt ruimte voor discussie.

AFRONDEND

In de basis is een veelheid van  

financiële diensten verboden zonder  

vergunning van DNB of de AFM. 

Afhankelijk van de financiële dienst 

gelden daarnaast veelal  verschillende 

uitzonderingen en vrijstellingen. Het 

vraagt evenwel een  nauwgezette 

analyse van iedere case in combi-

natie met gedetailleerde kennis van 

alle verboden, vergunningsplichten, 

vrijstellingen en uitzonderingen om te 

kunnen bepalen of iets wel of niet kan, 

dan wel onder welke voorwaarden iets 

kan. Vaak zit het venijn in de details 

en de  nuances. Deze kunnen net het 

verschil maken tussen wel of geen 

vergunningplicht. 
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In juli kwamen wetenschappers uit 

meer dan 70 landen naar Utrecht 

voor de 16e tweejaarlijkse IASC-con-

ferentie ‘Practicing the Commons’. 

Collectieve burgerinitiatieven 

stonden centraal. Onderzoekers, 

praktijkdeskundigen en beleidsma-

kers uit de hele wereld wisselden 

ervaringen en kennis uit.

Organisator van het vijfdaagse con-

gres was prof.dr. Tine de Moor, hoog-

leraar Economische en Sociale Ge-

schiedenis aan Universiteit Utrecht, 

met haar team. IASC staat voor de 

‘International Association for the Stu-

dy of the Commons’. Het congres, met 

meer dan 800 deelnemers wereldwijd 

het grootste dat ooit over commons 

werd gehouden, werd geopend door 

Jet Bussemaker, minister van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschappen. Ze 

gaf aan dat burgercollectieven een 

zeer welkome aanvulling zijn op de 

markt en de overheid. Daarnaast ver-

sterken ze ook de samenleving en de 

gemeenschapszin. Er wordt niet voor 

niets gesproken over een participe-

rende samenleving. In Nederland zijn 

de laatste jaren al 300 energiecoöpe-

raties ontstaan, vaak op lokale schaal, 

en meer dan 300 zorgcoöperaties. 

Vooral in deze twee sectoren heeft de 

zelforganisatie van onderaf een nieu-

we vlucht genomen. Naast het voor-

zien in diensten in het meer publieke 

domein worden bijvoorbeeld thema’s 

als verduurzaming, biodiversiteit, 

leefbaarheid en sociale innovatie op-

gepakt door burgercollectieven. Ook 
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bij de productie van voedsel nemen 

burgers/consumenten een positie in 

en verkorten daarbij de keten.

STAD EN PLATTELAND

Het aantal burgercollectieven in 

Europa neemt exponentieel toe. Ook 

in andere delen van de wereld is een 

toename zichtbaar. Burgers worden 

steeds mondiger en organiseren zich 

op het gebied van zorg, energie, het 

landschap, glasvezel of infrastruc-

tuur. Tine de Moor: “Onder meer de 

toenemende privatisering en een 

terugtrekkende overheid zorgen 

ervoor dat mensen elkaar opzoeken 

om dit samen het hoofd te bieden.” 

Burgercollectieven zijn vaak lokaal 

verankerd, zowel in de stad als op het 

platteland. Dat wordt geïllustreerd 

door dorpscoöperaties, gebiedscoö-

peraties en initiatieven op wijkniveau 

in grotere steden. 

De groei van het aantal initiatieven 

betekent ook een groeiende vraag 

naar kennis en knowhow. Hoe kun je 

je op een duurzame wijze organise-

ren? Hoe richt je je organisatie in? 

Waar loop je in de praktijk tegen-

aan? Hoe kunnen (lokale) overheden 

reageren en meedoen? Tijdens het 

congres kwamen de wetenschap en 

de praktijk samen. Onderdeel van het 

programma waren excursies naar tal 

van coöperaties en burgerinitiatieven 

in heel Nederland. 

GOLVEN

‘Commons’ staan voor collectieven 

van individuen die samen goederen 

of diensten beheren. Ze hebben ook 

in Nederland al een lange historie, 

met het ontstaan van de markege-

nootschappen voor het beheer van 

de ‘gemene gronden’, de koopmans- 

en ambachtsgilden, begijnhoven en 

zelfs de waterschappen. De tweede 

golf initiatieven omvat de onder-

lingen en coöperaties, en het laatste 

decennium denkt Tine de Moor van 

een derde golf burgercollectieven te 

kunnen spreken. Zelfregulering- en 

zelfbeheer staan centraal en vaak is 

sprake van een langetermijnperspec-

tief. Dit zijn universele kernwaarden 

die eveneens voor coöperaties van 

toepassing zijn. 

OVERHEDEN

Het gezamenlijk beheer van grond-

stoffen en hulpbronnen krijgt in veel 

landen aandacht. Bij bijvoorbeeld 

landrechten, visserij en de toegang 

tot en het gebruik van water, en het 

duurzaam beheer van bossen kunnen 

commons een belangrijke rol inne-

men. Dat betreft niet alleen resources 

in ontwikkelingslanden, zo stonden 

cases over watermanagement  

in onder meer Napels, Egypte, 

 Californië en China op het omvang-

rijke congresprogramma. Initiatieven 

en hun stakeholders kunnen van 

elkaar leren en dat geldt ook als  

de burger initiatieven in andere 

 continenten zijn ontstaan of in een 

ander stadium van ontwikkeling zijn. 

Voor overheden is het van belang om 

te weten hoe ze om kunnen gaan met 

de groei aan burgerinitiatieven. Tine de 

Moor: “Het vergt een hele andere ma-

nier van denken van overheden. Maar 

het is cruciaal voor de toekomst van 

burgercollectieven. En burgercollectie-

ven zijn op hun beurt essentieel voor 

de toekomst van onze samenleving.” 

Op de website www.iasc2017.org zijn 

videoregistraties, (inter-)nationale 

wetenschappelijke bijdragen en foto’s 

te vinden van het congres. 

“Burgercollectieven zijn 
 essentieel voor de toekomst van 

onze samenleving”
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Kubus

Kubus® is een franchise coöperatie businessmodel 
waarin administratiekantoren, accountants, belasting
adviseurs, fiscalisten en bedrijfsadviseurs met elkaar 
samenwerken op het gebied van ICT en marketing 
& sales en daarbij kennis delen. De Kubusadvi

seur werkt samen met de ondernemer aan een  
gezonde onderneming en een gezonde 

 financiële (privé)situatie.

Peppelhout

Coöperatie Peppelhout is een collectief van eigenaren 
van populierenbomen die samen met de houtketen een 
collectie van populieren houten producten verkoopt. 
Doel van Peppelhout is het creëren van een hogere 
opbrengst van populierenhout. Na verkoop van de 

houtproducten delen de eigenaren mee in de 
winst. Zo ontstaat er een nieuwe (economi

sche) impuls om het populierenland
schap te behouden.

Beko

Beko Coöperatie heeft bijna 1.600 leden (ambach
telijke brood en banketbakkers) en is aandeelhouder 
van Beko Advies, Beko Groothandel, Beko Techniek, 
Beko Verpakkingen en Stolp International. Als enige 
bakkerscoöperatie in Nederland bundelt Beko kennis 
en ervaring en deelt dit op regionaal en individu

eel niveau met haar leden. Elke bakker, groot 
en klein, brood en banketspecialist, vindt 

in Beko het ideale verlengstuk van zijn  
onderneming.

NIEUWE LEDEN 
NCR
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NUMMER 632 - SEPTEMBER 2017



32

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

Kom langs op de website voor meer informatie

0570 760000 | academie@cooperatie.nl

NCR Coöperatie Academie
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7 Ledenbetrokkenheid
Verbonden en actieve leden

Strategische keuzes van coöperaties
Concrete handvatten voor beoordeling & monitoring

Governance & bestuurlijk functioneren
De theorie en de praktijk

Functioneren in de LedenRaad
De rol van critical friend

Financiële sturing voor niet-fi nanciële bestuurders 
en commissarissen van coöperaties
Word een goede gesprekspartner op fi nancieel gebied

Leergang Voorzitters van coöperaties
Goed voorbeeld doet goed volgen!

Effectief creëren van draagvlak bij leden
Misschien wel de belangrijkste competentie voor coöperatiebestuurders

Zicht op internationaal ondernemen met de coöperatie
Tweedaags compact programma voor commissarissen, 
leden en bestuurders van coöperaties

Vergaderen binnen een coöperatieve context
Hoe kom je tot een collectief besluit met individuele belangen?

Bestuursstijlen, samenspel en persoonlijk leiderschap
Vergroot de impact in en van uw team!

De kunst van het vragen stellen
Het antwoord hangt af van uw vraag

4 december 2017

6 november en 
11 december 2017

29 november en 
20 december 2017
 

8 november 2017

15 november 2017

6 november, 
27 november en 
18 december 2017

20 november 2017

8 november en 
6 december 2017

13 december 2017

13 november en 
4 december 2017

22 november 2017

www.cooperatieacademie.nl

Als NCR-lid profi teert u van een speciaal aanbod: 
bij twee aanmeldingen betaalt u er slechts één!
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