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COLOFON

Voor u ligt de laatste Coöperatie van het jaar. 
In dit nummer aandacht voor het themajaar 
 Generation [X]change en de introductie van het 
 jaarthema 2018. 

Het verbinden van generaties in coöperaties was 
het centrale thema in 2017. De Nationale Coöperatie-
dag stond eveneens in het teken van generatie-
typeringen, best practices en rondetafelgesprekken 
om het belang maar ook de energie van die dialoog 
en samenwerking tussen jonger en ouder binnen 
de coöperatie gestalte te geven. Op de website van 
NCR wordt een dossier bijgehouden met achter-
grondinformatie en inspirerende praktijkvoorbeelden 
waarmee coöperaties aan de slag kunnen.

In het nieuwe jaar vormt innovatie in de coöperatieve 
menings- en besluitvorming voor NCR een rode 
draad. Bij een democratische ondernemingsvorm 
als de coöperatie zijn het betrekken van leden en 
het realiseren van een groot draagvlak essentieel. 
In de rubriek Rond de tafel is dit relevante onder-
werp al voorbeschouwd door een aantal ervaren 
coöperatieve bestuurders en toezichthouders.

Voor deze Coöperatie is een Top 100 van grote 
Nederlandse coöperaties en onderlingen samen-
gesteld. Deze lijst geeft een beeld van de variatie en 
de economische impact die de coöperatieve sector 
heeft. Met meer dan e 107 miljard omzet, werk-
gelegenheid voor ruim 140.000 medewerkers en 

30 miljoen lidmaatschappen 
zijn deze ondernemingen niet 
uitsluitend van meerwaarde 
voor de aangesloten leden.

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

DE COÖPERATIEVE SECTOR

EDITORIAL
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WIJZIGING BESTUURS-
SAMENSTELLING NCR
De bestuurssamenstelling van NCR stond op de agenda 

van de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2017. 

Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur en CEO van 

Achmea, was na twee bestuurstermijnen van vier jaar niet 

meer herbenoembaar.

Mirjam Sterk, directeur van MEE NL, legde haar functie 

bij MEE NL neer waardoor zij ook afscheid heeft geno-

men als bestuurslid van NCR. Beide bestuursleden zijn 

hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid bij en inzet voor 

de vereniging.

Joost Heideman, voorzitter Raad van Bestuur en CEO van 

Univé, was voorgedragen als bestuurslid van NCR en is 

5 oktober 2017 door de ALV benoemd.

VACATURE NCR-BESTUUR
NCR is de vereniging van en voor coöperaties. De ver-

eniging wordt bestuurd door NCR-leden. Onlangs is een 

vacature ontstaan in het NCR-bestuur. Mirjam Sterk is 

 teruggetreden als directeur bij coöperatie MEE NL en 

heeft daarom bij de laatste algemene ledenvergadering 

haar functie als NCR-bestuurder neergelegd. Het bestuur 

van NCR roept leden op zich kandidaat te stellen voor deze 

vacature. Voor meer informatie over deze vacature en 

de procedure kan contact opgenomen worden met NCR 

(ncr@cooperatie.nl).

NCR LEDENBOEK 2017
Tijdens De Nationale 

 Coöperatiedag is het 

nieuwe NCR Ledenboek 

2017 gepresenteerd. 

In deze uitgave is een 

overzicht van NCR-leden 

opgenomen met hun be-

langrijkste coöperatieve 

kenmerken. De diversi-

teit van de coöperaties 

is groot; bijvoorbeeld in 

grootte, type leden, bestuurlijke inrichting of sector. Toch 

hebben ze vooral ook veel  overeenkomsten.

De digitale versie van het NCR Ledenboek 2017 is 

 beschikbaar op de website van NCR. 

GENERATION [X]CHANGE
In 2017 was het verbinden van generaties in coöperaties 

het jaarthema van NCR. Het doel was om coöperaties 

bewust te maken van de gouden combinatie tussen jong 

en oud en de dialoog tussen hen te faciliteren. Er zijn 

 verschillende bijeenkomsten georganiseerd en er is veel 

materiaal verzameld. We hopen het dossier te kunnen 

blijven uitbreiden met best practices van de samenwerking 

van generaties. Op www.cooperatie.nl/generation-xchange 

is een roadmap van dit themajaar beschikbaar. Een dossier 

met achtergrondinformatie, interessante filmpjes en tools, 

zodat elke coöperatie hier inspiratie uit kan blijven halen.
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SYMPOSIUM ‘DE COÖPERATIE 
EN MEDEDINGING’
Op donderdagmiddag 11 januari 2018 organiseert NCR 

voor haar leden het symposium “De coöperatie en mede-

dinging”. Dit symposium vindt plaats bij Achmea in Zeist.

Doordat binnen de coöperatie tussen ondernemers 

samengewerkt wordt, kan het zijn dat er mededingings-

rechtelijke regels in het geding zijn (zie ook het artikel 

op pagina 9). Bij het symposium wordt door mr. Diederik 

Schrijvershof (Maverick Advocaten) ingegaan op de speci-

fieke regels die voor coöperaties gelden rond mededinging 

en op de actuele ontwikkelingen rond dit thema.

U kunt zich aanmelden voor dit symposium via de website 

www.cooperatie.nl. 

NCR BIJEENKOMSTEN 2018
In de rubriek Rond de tafel wordt het jaarthema 2018 van 

NCR omschreven: innovatie in de coöperatieve menings- 

en besluitvorming. Een aantal ledenbijeenkomsten zal 

rondom dit thema worden georganiseerd. Op de kalender 

die u bij deze Coöperatie aantreft zijn al enkele data van 

bijeenkomsten gemarkeerd.

• Op donderdag 19 april en op donderdag 4 oktober 

 zullen de algemene ledenvergaderingen van NCR 

plaatsvinden. Aansluitend wordt een symposium 

 georganiseerd.

• Voor De Nationale Coöperatiedag bent u van harte 

welkom op donderdag 22 november 2018.

• De NCR Basiscursus Coöperatie zal drie keer plaats-

vinden in verschillende delen van het land. We zijn te 

gast bij leden van NCR; op donderdag 1 februari 2018 

bij Agrico in Emmeloord, op donderdag 14 juni 2018 bij 

Primera in Waardenburg en op vrijdag 21 september 

2018 bij Zevij-Necomij in Oosterhout.

• Elke derde dinsdagochtend van de maand kunnen 

startende initiatieven een afspraak maken voor een 

spreekuur bij NCR in Houten.

NCR PEER GROUPS
In 2018 biedt NCR de mogelijkheid om in intervisie met 

mensen met vergelijkbare verantwoordelijkheden verdere 

verdieping te vinden op thema’s die u in de dagelijkse praktijk 

van de coöperatie bezig houden.

Er gaan in februari 2018 twee kleine groepen van start. 

Een groep met ‘gekozen’ bestuurders/toezichthouders 

(interne en externe). En een groep met directieleden en 

senior management. Beide groepen doorlopen een eigen 

programma van vier bijeenkomsten, voorafgegaan door 

een gezamenlijke conferentie van bestuurders, toe-

zichthouders, directieleden en senior management over 

 organisatiedynamiek. Andere gespreksthema’s tijdens 

de bijeenkomsten zijn onder andere rolopvattingen in 

coöperatieve governance, integriteit en coöperatief leider-

schap. Meer informatie over het vernieuwde programma 

van de NCR Peer Groups op www.cooperatie.nl.

VERSTERKING NCR-TEAM

Per 1 januari 2018 zal Karlijn van der Velden voor 

3 dagen per week als projectmedewerker het team van 

NCR versterken. Het afgelopen jaar heeft Karlijn het 

 Generation [X]change-project gecoördineerd. Karlijn zal 

in 2018 onder andere het Themajaar 2018 en het NCR- 

ledenbetrokkenheidsonderzoek coördineren.

NCR verzorgt op diverse terreinen coöperatieve opleidin-

gen. Net als in 2017 zal Bart van Leerdam ook in 2018 de 

coördinatie van de NCR-opleidingen op zich nemen.
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Zorgvuldig omgaan met de belangen van anderen

Integriteit in de 
Bestuurskamer DOOR: Wilbert van den Bosch 

FOTO: Patrick van der Sande 

Jaap ten Wolde had op de middelbare school al hoge cijfers voor rekenen en economie. 

Een loopbaan in administratie en accountancy lag voor de hand en werd het ook. “Maar 

als we met het team facturen bekeken, maakte ik praatjes op het terrein van het bedrijf. 

Met de bedrijfsleider maar ook met de portier. Ik kwam terug met diverse bevindingen 

die ik dan toetste aan de administratie. Ik was weliswaar een cijferaar maar ook geïn-

teresseerd in gedrag. Tegenwoordig is dat normaal maar veertig jaar geleden nog niet. 

Ik belandde al vroeg bij KPMG in een werkgroepje over fraude. Dan kom je naast de cijfers 

in de wereld van de psychologie. Wie doen het? Waarom? En waarom vooral mannen?”
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NCR organiseerde dit najaar een symposium over integriteit. Aan de deelnemers 

werd vooraf gevraagd de vijftig signaleringen die resulteren uit een onderzoek 

van Hans Strikwerda en Jaap ten Wolde te bestuderen. Veertien van de vijftig 

signaleringen werden door symposiumdeelnemers aangemerkt als zeer relevant 

voor hun eigen praktijk: 

•  Onvoldoende beheersen van het vraag- en antwoordspel

•  Omkomen in de hoeveelheid informatie

•  Te weinig contact met lagere regionen

•  Gebrek aan contactuele en sociale vaardigheden

•  Zelfoverschatting

•  Teveel eigen soort 

•  Gebrek aan kennis van de business

•  Te weinig echte deskundigheid ingehuurd

•  Gebrek aan reflectie

•  Incapabele voorzitter

•  Dominante voorzitter

•  Alignment van belangen bij bestuurders

•  Perverse beloningsystemen

•  Te weinig aandacht voor integriteit en cultuur

WAAROM FRAUDE?  
WAAROM INTEGRITEIT?
“Het zal mijn karakter wel zijn. Ik heb 

een sterk ontwikkeld rechtvaardig-

heidsgevoel en ik kan slecht tegen 

onrecht. Ik ben zelfs een beetje 

wraakzuchtig. De boef moet wor-

den gestraft! Daarnaast ben ik nogal 

direct. Ik zeg waar het op staat en 

vraag dat ook van anderen. Ik hou van 

transparantie. Een open cultuur. Maar 

ik kwam er ook al gauw achter dat 

transparantie een concept is dat je van 

bovenaf kunt bedenken maar niet kunt 

afdwingen. Lange tijd dacht ik van 

mezelf dat ik een baas was bij wie de 

deur open stond en de drempel laag 

was. Ik dacht dat ik met iedereen op 

voet van gelijkheid kon praten. Toen ik 

jaren later mijn toenmalige teamleden 

vroeg of zij dat zo hadden ervaren, 

schrok ik van hun antwoorden. Er 

lag wel degelijk een drempel! Jij was 

partner, Jaap, je schreef artikelen over 

het vak, je maakte wereldreizen, je 

kwam op televisie. We waren bang van 

je. Incongruente beelden dus. Mijn 

bedoelingen waren goed maar het 

schortte aan een goed zelfbeeld. Inte-

griteitsbeleid moest dus meer zijn dan 

de goede intenties van de baas.”

WAT KUN JE MET HET  
THEMA INTEGRITEIT?
“Uit mijn ervaring bleek dat je er 

meer werk van moet maken. Je 

moet er echt energie in stoppen: een 

vertrouwenspersoon aanstellen die 

een ieder echt vertrouwt, meldpun-

ten installeren, integriteit met grote 

regelmatig op de agenda zetten.

Integriteit is ‘zorgvuldig omgaan met 

de belangen van anderen’. Dat vraagt 

om een aantal dingen. Ten eerste je 

bewust worden van je eigen belan-

gen. Vaak zijn die onuitgesproken. 

Wees eerlijk naar jezelf: je belangen 

liggen vaak dieper dan ze in een 

gegeven situatie lijken. Ten tweede 

inventariseer je de belangen van de 

ander(en). Dat kun je dus niet doen 

zonder die anderen daarbij te betrek-

ken! Je moet vanuit meer perspec-

tieven durven kijken. Als er dan twee 

waarden botsen, heb je een dilemma. 

Je hebt in je organisatie bijvoorbeeld 

de basiswaarden transparantie en 

zorgvuldigheid. Nu is je organisatie 

een ziekenhuis en er wordt een virus 

Relevante signaleringen

“Zorgvuldige processen leiden  
tot betere beslissingen die  

bovendien beter uitlegbaar zijn”
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op de kraamafdeling vermoed. Wat 

doe je? Ga je volgens het zorgvuldig-

heidsprincipe eerst een onderzoek 

doen? Of ga je op grond van het 

transparantieprincipe eerst waar-

schuwen? Wat je in ieder geval moet 

doen is een multidisciplinair team 

bijeen roepen om zo’n vraagstuk te 

bespreken.

Als je echt integer wil zijn, moet je 

zorgvuldige processen organiseren.  

Die leiden sowieso tot betere be-

slissingen en je kunt aan anderen 

beter verklaren waarom je voor iets 

hebt gekozen. Een kenmerk van een 

zorgvuldig proces is dat je alles wat je 

doet steeds relateert aan de ‘why’ van 

je organisatie; aan je bestaansgrond.

Nog een voorbeeld uit de ziekenhuis-

wereld. Men heeft ‘kwalitatieve zorg’ 

hoog in het vaandel staan. Maar ana-

lyseer je de rvb- en rvc-notulen van 

tien jaar geleden dan gaan die vooral 

over gebouwen, accountants, geld 

en opvolging. Ik denk dat een hoog 

percentage bestuurders en commis-

sarissen niet manifest teruggrijpt op 

de ‘why’ van de organisatie als ze in 

de boardroom vergaderen.”

ADVIEZEN VOOR INTEGERE  
BESTUURDERS EN 
 TOEZICHTHOUDERS?
“Je zou jezelf als topman/vrouw 

diverse vragen kunnen stellen. Een 

eerste is: hoe zorgvuldig doe ik wat 

ik doe? Betrek ik anderen er wer-

kelijk in of ga ik alleen uit van mijn 

beeld over wat zij denken of ervaren?

Heb je de doelen en de waarden van 

de organisatie op de muren geschre-

ven? Die zijn het ijkpunt van alle 

gedrag in je organisatie, ook in de 

boardroom.

Als nieuwe commissaris of bestuurder 

stap je op een rijdende trein. Maar heb 

je eigenlijk wel je eigen due dilligence 

gedaan toen je aan je klus begon?

Veel draait om het woord reflectie. Je 

wilt de dingen goed doen maar er zijn 

zoveel manieren om fouten te maken! 

Durft men werkelijk te reflecteren? 

Niet alleen in een formele zelfevalu-

atie. Ook gedurende de vergadering. 

Wat doe je aan rolcultuur? Is bij-

voorbeeld de vraag wel eens gesteld: 

zou jij de regels die voor ons gelden 

voortdurend willen monitoren? En 

van daaruit je bijdragen aan ons 

 functioneren willen leveren?

Voor commissarissen geldt: als 

je uitsluitend afhankelijk bent van 

informatie via de bestuurder is dat 

per definitie onvoldoende. Vergaar 

zelfstandig en vraag bijvoorbeeld om 

andere informatie dan de bestuurder 

normaal gesproken zou geven.”

Ten Wolde kan zo uren doorgaan. 

Het recent uitgegeven ‘Verplichte 

literatuur voor commissarissen en 

bestuurders’ geeft antwoorden op de 

vraag waarom het toezicht zo vaak 

tekort schiet en geeft nog meer ad-

viezen om dat te vermijden. 

“Ik denk dat men in menig 
 boardroom onvoldoende 

 teruggrijpt op de  
missie van de organisatie”
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Mededingingsrechtelijk is de coöperatie een bijzondere ondernemingsvorm. Het kartelverbod 

kan zowel van toepassing zijn op de relatie tussen de coöperatie en haar concurrenten, maar 

ook op de relatie tussen de leden onderling en tussen de leden en de coöperatie. Of en wanneer 

dat het geval is, wordt in deze bijdrage toegelicht. Daarbij komt ook aan bod dat het kabinet 

aanstuurt op specifi eke uitzonderingen op het kartelverbod voor duurzaamheidsinitiatieven en 

voor bepaalde samenwerking in de land- en tuinbouw. Dit kan positieve gevolgen hebben voor 

de coöperaties in de land- en tuinbouw.

Vrijwel alle lezers kennen de Europese Commissie (“Com-

missie”) en Autoriteit Consument & Markt (“ACM”), voor-

heen NMa, als hoeders van concurrentie en marktwerking. 

Zij handhaven het kartelverbod. Het kartelverbod verbiedt 

concurrentiebeperkende afspraken, zoals prijs-, volume- 

en marktverdelingsafspraken. Ook informatie-uitwisseling 
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tussen concurrenten staat hoog op de agenda van de 

Commissie en ACM. Het is voor (leden van) coöperaties 

zaak te weten waar de grenzen liggen en welke vrijstel-

lingen gelden. Een inbreuk op het kartelverbod kan forse 

boetes tot gevolg hebben, tot wel 80% van de jaaromzet 

van een onderneming.

DOOR: Diederik Schrijvershof 1

FOTO’S: Shutterstock en Maverick Advocaten

Coöperaties en hun 
leden in het licht van 
het kartelverbod

1 Diederik Schrijvershof is advocaat (partner) bij Maverick Advocaten N.V.
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Er zijn verschillende vormen van een coöperatie. Zo kan 

een coöperatie als onderneming actief zijn op de markt 

met eigen activiteiten (bijvoorbeeld Coöperatie VGZ die 

zorgverzekeringspolissen aanbiedt aan consumenten). 

Ook kan een coöperatie een samenwerking zijn van 

verschillende zelfstandige ondernemingen (bijvoorbeeld 

ondernemers met Primera winkels). Kortom, de coöpera-

tie wordt op verschillende manieren ingezet en dat maakt 

de coöperatie mededingingsrechtelijk bijzonder. Van groot 

belang is de vraag of de coöperatie met de leden één eco-

nomische eenheid vormt. Of er sprake is van een econo-

mische eenheid moet van geval tot geval worden beoor-

deeld. Vereist is dat: 1) de leden op langdurige basis een 

gezamenlijk economisch doel nastreven, 2) de coöperatie 

beslissende invloed kan uitoefenen op het marktgedrag 

van de afzonderlijke leden, en 3) er geen mogelijkheid tot 

onderlinge concurrentie bestaat.

Indien een coöperatie samen met alle leden kwalificeert 

als één economische eenheid, is het kartelverbod niet van 

toepassing op de onderlinge relaties binnen die coöpera-

tie. Is er geen sprake van een economische eenheid, maar 

van verschillende zelfstandige onafhankelijke onderne-

mingen die door middel van de coöperatie samenwerken, 

dan is het kartelverbod wel van toepassing op de onder-

linge relaties tussen de leden en de coöperatie. Kortom, er 

bestaan verschillende relaties die alle een eigen mededin-

gingsrechtelijke beoordeling kennen: 1) tussen de leden 

onderling, 2) tussen de coöperatie en derden en 3) tussen 

de coöperatie en haar leden. Die relaties worden hierna 

kort belicht.

Leden onderling (geen economische eenheid)

Is de coöperatie geen economische eenheid, dan kan het 

kartelverbod van toepassing zijn op de relaties tussen 

ONTWIKKELINGEN IN (DE TOEPASSING 

VAN) HET MEDEDINGINGSRECHT

Naast de hiernaast beschreven uitzonderingen op het 

kartelverbod, stuurt het kabinet aan op specifieke 

uitzonderingen op het kartelverbod voor duurzaam-

heidsinitiatieven en ook voor samenwerkingen in de 

land- en tuinbouw.

Duurzaamheidsinitiatieven vergen vaak een sector-

brede aanpak maar stranden nog wel eens bij ACM. 

Het initiatief de ‘kip van morgen’, had bijvoorbeeld 

tot doel de ‘plofkip’ uit de handel te nemen. Daarvoor 

stelden de relevante partijen binnen de voedselvoor-

zieningsketen een minimumnorm op waaraan zij zich 

zouden houden. ACM achtte die minimumnorm strijdig 

met het kartelverbod. Dit voorbeeld bewijst dat 

duurzaamheidsinitiatieven voor ACM moeilijk zijn in 

te passen in het mededingingsrechtelijke kader. In dat 

verband kwam het Ministerie van Economische Zaken 

op 19 mei 2017 met het wetsvoorstel ruimte voor 

duurzaamheidsinitiatieven. Het wetsvoorstel biedt 

marktpartijen een procedure om een duurzaamheids-

initiatief voor te dragen aan de minister. Hierdoor 

wordt volgens EZ een aantal belemmeringen voor de 

totstandkoming of het succes van duurzaamheidsiniti-

atieven weggenomen. Bij de beoordeling van het initi-

atief spelen naast mededingingsrechtelijke aspecten 

ook bredere maatschappelijke belangen een rol. Wordt 

dit wetsvoorstel aangenomen, dan zal daarmee meer 

ruimte kunnen ontstaan voor sectorbrede duurzaam-

heidsinitiatieven en -afspraken.

Het huidige regeerakkoord meldt dat er ruimte wordt 

gecreëerd in de Mededingingswet voor samenwer-

kingen in de land- en tuinbouw. Dit om de ongelijke 

machtsverhoudingen in de agro-nutriketen te com-

penseren. De details hiervan moeten nog worden 

uitgewerkt, maar dit zou coöperaties in de land- en 

tuinbouw ten goede kunnen komen.

“Coöperaties genereren 
veel voordelen en kunnen 

dan ook vaak profiteren van 
 vrijstellingen van  
het kartelverbod”



11

COÖPERATIE
NUMMER 633 - DECEMBER 2017

de leden onderling. Dat is aan de orde als de leden actief 

zijn op dezelfde productmarkt en ook met elkaar (kunnen) 

concurreren. De coöperatie en haar leden dienen in dat 

geval rekening te houden met het kartelverbod en uit-

zonderingen daarop. Een coöperatie mag niet dienen als 

platform voor leden die met elkaar concurreren om prijs-, 

volume- en marktverdelingsafspraken te maken. Binnen 

een coöperatie komen algemene marktontwikkelingen aan 

bod. Ook de uitwisseling van concurrentiegevoelige infor-

matie valt onder het kartelverbod. Leden die als elkaars 

concurrenten kwalificeren zouden, behoudens vrijstel-

ling, geen commercieel gevoelige data (prijzen, volumes 

en investeringen) moeten delen via de coöperatie. Het is 

toegestaan om historische of geaggregeerde en geanoni-

miseerde data onderling te delen.

Coöperatie en derden

Iedere coöperatie heeft zich te houden aan 

het kartelverbod, tenzij een vrijstelling van 

toepassing is. Er kunnen naast algemene 

ook sectorale vrijstellingen (zoals voor de 

landbouw en de groente- en fruitsector) 

gelden. Het voorgaande betekent dat een 

coöperatie zich, behoudens vrijstelling, 

heeft te onthouden van concurrentiebe-

perkende afspraken met concurrerende 

ondernemingen. Doet een coöperatie dit 

niet dan kan de coöperatie beboet worden door ACM of 

de Commissie. In 2012 beboette ACM coöperaties van 

paprikatelers voor het overtreden van het kartelverbod. 

Volgens ACM hielden deze coöperaties de prijs van papri-

ka’s hoog door onder andere minimumprijzen te hanteren 

en elkaars klanten te respecteren.

Coöperatie en leden

Coöperaties behartigen de belangen van hun leden, bijvoor-

beeld door bevordering van afzet en productie of door het 

behalen van inkoopvoordelen. De bundeling van krachten 

van verschillende ondernemingen in één coöperatie maakt 

dat coöperaties een belangrijke (centrale) rol kunnen ver-

vullen in een branche. Coöperaties genereren veel voor-

delen en kunnen dan ook vaak profiteren van vrijstellingen 

van het kartelverbod. Dit laat onverlet dat zij de concurren-

tie op de markt niet mogen beperken door ondernemingen 

uit te sluiten van deelname, of beperkingen op te leggen 

aan hun leden die de concurrentie schaden op de markt 

waarop de leden actief zijn. Zo beboette ACM (destijds 

NMa) in 2002 een dierenartsencoöperatie voor overtreding 

van het kartelverbod. De zaak betrof een inkoopcollectief 

voor diergeneesmiddelen waarbij 90% van alle zelfstan-

dige Nederlandse dierenartsen was aangesloten. Volgens 

ACM beperkte de dierenartsencoöperatie de mededinging 

door dierenartsen die zich niet hielden aan de afgesproken 

prijsstelling en het vestigingsbeleid uit te sluiten van deel-

name aan het inkoopcollectief. Zo werden dierenartsen van 

levering uitgesloten wanneer zij een dierenartsenpraktijk 

openden in een gebied waar al een dierenarts was geves-

tigd of wanneer zij diergeneesmiddelen aanboden tegen 

lagere tarieven dan door de coöperatie bepaald.

Vrijstellingen van het kartelverbod

Gelukkig zijn niet alle beperkingen die een 

coöperatie wenst op te leggen aan haar 

leden onverenigbaar met het kartelverbod. 

Er gelden meerdere uitzonderingen op 

het kartelverbod waar coöperaties en hun 

leden gebruik van kunnen maken, zoals de 

vrijstellingen voor commercialisering- en 

specialisatieafspraken. Uit de rechtspraak 

volgt ook dat bepaalde mededingingsbe-

perkingen, die noodzakelijk zijn voor de 

goede werking van een inkoopcoöperatie, 

gerechtvaardigd zijn indien zij proportioneel zijn. Zo is 

onder omstandigheden de beperking voor leden om niet 

ook in te mogen kopen via een concurrerende inkoopco-

operatie toegestaan. Voorts kunnen sommige afspraken 

noodzakelijk zijn om bepaalde voordelen te behalen, zoals 

in het geval van gezamenlijke inkoop. Bovendien kunnen 

afspraken die de mededinging beperken toch zijn vrij-

gesteld. Dat is het geval als de voordelen van de afspra-

ken groter zijn dan de nadelen voor de mededinging, de 

voordelen worden doorgegeven aan eindgebruikers, en 

de afspraken niet verder gaan dan noodzakelijk om deze 

voordelen te behalen. Ook mogen de afspraken niet alle 

concurrentie uitschakelen. Of een afspraak aan deze ver-

eisten voldoet, dient per geval beoordeeld te worden.  

Op 11 januari 2018 organiseert NCR voor haar leden het 

symposium “De coöperatie en mededinging” in Zeist.  

Meer informatie op www.cooperatie.nl.

Diederik Schrijvershof 
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heidsverzekering (AOV) af te sluiten. Dat betekent echter 

ook dat ze niet kunnen terugvallen op een dergelijke 

regeling in geval van het bereiken van de pensioenleeftijd 

of arbeidsongeschiktheid.

Vanwege de relatief hoge kosten hebben veel zelfstandi-

gen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een AOV 

kost honderden euro’s per maand en er zijn vaak com-

plexe voorwaarden van toepassing als het gaat om wan-

neer en in welke mate je aanspraak kunt maken op deze 

verzekering. Slechts 20% van de zelfstandig ondernemers 

heeft een AOV. Een andere optie blijft om zelf een finan-

ciële buffer op te bouwen. Daarnaast biedt voor een toe-

nemend aantal ondernemers een broodfonds een alterna-

Sinds een jaar of tien worden broodfondsen een steeds 

bekender fenomeen. Een groeiend aantal zelfstandigen 

organiseert zelf een alternatief voor een arbeidsonge-

schiktheidsverzekering. Gebaseerd op solidariteit, ver-

trouwen en coöperatief gedachtengoed.

Het aantal zelfstandigen en freelancers groeit nog steeds. 

Volgens het CBS telt Nederland ruim 1 miljoen zelfstan-

digen zonder personeel (zzp’ers). En dit zijn alleen de 

Nederlanders die dit als hoofdbaan hebben; de personen 

die bijverdienen als zzp’er vallen hier buiten.

Een zelfstandig ondernemer heeft niet de verplichting 

om pensioenpremie te betalen of een arbeidsongeschikt-

DOOR: Cynthia Griffioen

FOTO: Shutterstock

 Een sociaal vangnet voor en door ondernemers

Broodfondsen
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DOOR: Cynthia Griffi oen

FOTO: Shutterstock

tief om inkomensverlies bij ziekte op te vangen. Nederland 

telt verspreid door het hele land zo’n 300 broodfondsen 

waarbij ruim 13.000 deelnemers zijn aangesloten; dat is 

gemiddeld 44 ondernemers per groep.

BROODFONDSEN

Broodfondsen zijn lokale netwerken van twintig tot vijftig 

zelfstandig ondernemers die onderling afspraken maken 

om elkaar te financieel te steunen in geval van arbeids-

ongeschiktheid. Een broodfonds is eigenlijk een arbeids-

ongeschiktheidsvoorziening die als een vereniging is 

opgezet. Het gaat dus niet om coöperaties, maar coöpe-

ratieve waarden als solidariteit, onderling vertrouwen, 

wederkerigheid, democratie en transparantie zijn ook hier 

belangrijke begrippen. Het zijn kleinschalige collectieven. 

De aangesloten ondernemers kennen elkaar, hebben per-

soonlijk contact en regelen samen hun eigen vangnet.

HOE WERKT HET?

Voor iedereen in een broodfonds gelden dezelfde voor-

waarden, dus ongeacht leeftijd of beroep of branche. De 

groep legt samen afspraken vast en neemt ook samen 

besluiten. Deelnemers besturen ook samen hun brood-

fonds. De ondernemers bepalen ieder hoeveel zij per 

maand  nodig hebben om van te leven. Dit schenkings-

niveau – tussen de e 750 en e 2.500 – bepaalt hoeveel je 

elke maand opzij moet zetten op je persoonlijke brood-

fondsrekening. Dat kan weer variëren van e 33 tot e 112. 

Degenen die het hoogste schenkingsbedrag kiezen, leggen 

het meeste in. Het is mogelijk om tussentijds het schen-

kingsbedrag aan te passen. Met dit geld wordt overigens 

niet belegd. De deelnemers sparen tot een bepaald maxi-

mum; als het bufferbedrag is bereikt, wordt er pas weer 

ingelegd als er geld wordt uitgekeerd. 

Wie ziek wordt, krijgt schenkingen van de andere deelne-

mers. Het broodfonds keert maximaal twee jaar geld uit. 

Als je uit het broodfonds stapt, bijvoorbeeld vanwege het 

stoppen van je onderneming, dan neem je je opgespaarde 

tegoed mee. Op verschillende momenten in een jaar 

 kunnen ondernemers toetreden of uittreden.

Van persoon tot persoon mag je e 2.129 (2017) belasting-

vrij schenken. In een broodfonds gaat het in een belas-

tingjaar om alle schenkingen van één deelnemer aan 

één arbeidsongeschikte deelnemer (persoon schenkt 

aan persoon) en daarmee valt het bedrag binnen de 

 vrijstelling. Het gaat in alle gevallen om nettobedragen. 

VERENIGING

Een voorwaarde voor toetreding is dat je langer dan een 

jaar zelfstandig ondernemer bent en dat het hoofdinkomen 

uit je onderneming komt. Aansluiten bij een bestaand 

broodfonds is in principe mogelijk als anderen je voor-

dragen. Elk broodfonds stelt zelf een toelatingsprocedure 

vast. Op basis van die criteria bekijkt het bestuur of ze 

een nieuwe kandidaat kunnen toelaten en draagt daarna 

de kandidaten voor aan de leden. Elkaar kennen en ver-

trouwen is van groot belang. 

Juridisch gezien is een broodfonds een informele vereni-

ging. Het betreft een vereniging met een bestuur, statuten 

en een reglement waarin alle afspraken zijn vastgelegd. 

Een informele vereniging wordt ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. De leden leggen de afspraken van 

hun broodfonds vast in een in een reglement en tekenen 

allemaal een lidmaatschapsovereenkomst. Minimaal een 

keer per jaar komt het broodfonds bij elkaar voor de alge-

mene ledenvergadering. Ook wordt een jaarrekening en 

begroting opgesteld. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Naast de maandelijkse inleg is er een maandelijks 
 contributiebedrag van e 10 verschuldigd, en eenmalig 

inschrijfgeld van e 250.

WAT ZIJN RISICO’S?

Het zou kunnen voorkomen dat meerdere leden tegelijker-

tijd een beroep doen op een schenking en langdurig uit 

het arbeidsproces zijn. De reserves van het broodfonds 

zouden behoorlijk kunnen dalen. Dit zou nog meer impact 

hebben als een broodfonds in opstart is; er is dan immers 

net gestart met sparen en de financiële buffer zal nog niet 

zo groot zijn. Dat is ook de reden dat het aantal deelne-

mers niet te laag mag zijn. 

“ Broodfondsen zijn gebaseerd 
op vertrouwen”
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Er is ook een eigen risico voor de deelnemers: de eerste 

maand na ziekmelding is voor eigen rekening. De maxi-

male schenkingstermijn van twee jaar zou je ook als een 

risico voor de deelnemers kunnen zien. In dit geval zou 

een combinatie van het broodfonds met een AOV met een 

eigen risicoperiode van 2 jaar een mogelijkheid zijn. Bij 

langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid worden maxi-

maal twee jaar schenkingen van het broodfonds ontvan-

gen, daarna zou de AOV gaan uitkeren. In dit geval zijn de 

verschuldigde premiebedragen voor de AOV ook lager.

WAT BRENGT HET?

Een broodfonds is betaalbaar. Het is overzichtelijk en 

kleinschalig en is zowel een sociaal als een zakelijk 

netwerk. Er worden verbindingen aangegaan; het is niet 

te vergelijken met het afsluiten van een verzekering. 

Veel leden ziet het netwerk echt als een verrijking. De 

deelnemers hebben er belang bij om elkaar te helpen er 

snel weer bovenop te komen. De mensen die schenkin-

gen ontvangen voelen zich ook moreel gesteund als zij 

kleine bedragen ontvangen van alle leden van de groep. 

De broodfondsen hebben dezelfde basisprincipes maar 

hebben ook hun eigen invulling.

ZIEKTE

Als een deelnemer zich ziek meldt bij het bestuur, hoeven 

geen medische verklaringen overlegd te worden. Het is 

mogelijk om te kiezen voor de volledige schenking, of een 

deel als gedeeltelijk werken mogelijk is. Ook hier komt het 

vertrouwen om de hoek kijken. Je kent elkaar en doet in 

feite een beroep op de hele groep. Zelfstandigen zullen 

niet bij het eerste pijntje aan de bel trekken. Iedereen zit 

echter anders in elkaar en dat geldt ook voor situaties 

waarin een ziekmelding en dus een beroep op het fonds 

wordt gedaan. Bij een gebroken been, een burn-out of een 

partner die overlijdt komen fysieke en emotionele omstan-

digheden samen. Of je in staat bent om te werken kan de 

betrokkene alleen zelf bepalen. Dit kan tot lastige situaties 

leiden. Wat zet je om in regels en aan welke omstandig-

heden kun je in redelijkheid een periode verbinden? Hoe 

ga je om met kwesties als het verlenen van mantelzorg, 

een scheiding of rouwverwerking? Wat honoreer je wel 

en niet? Dit geeft al wel aan dat onderling vertrouwen van 

groot belang is. Op basis van vertrouwen ondersteun je 

elkaar financieel. En als dat vertrouwen er is, is het ook 

minder nodig om grenzen te stellen. Je draagt immers 

zorg voor elkaar. Je ontvangt een schenking als je zelf 

aangeeft dat je niet kan werken en de steun nodig hebt.

LANDELIJK

In Utrecht ontstond 11 jaar geleden het eerste broodfonds. 

Met enkele broodfondsen is een aantal jaren proefgedraaid. 

De BroodfondsMakers Coöperatie begeleidt en adviseert 

broodfondsen. Zij richten ook de administratie voor de 

groepen in. De meeste Nederlandse broodfondsen zijn aan 

hen verbonden. Binnen die landelijke structuur kan ook 

geleerd worden van elkaar. En sinds oktober 2016 kunnen 

broodfondsen elkaar steunen via de Broodfondsalliantie. 

Als een broodfonds haar eigen zieken niet meer volledig 

kan steunen dan wordt een beroep gedaan op de andere 

broodfondsen. De verwachting is dat alle broodfondsen 

mee gaan participeren. Het is in 10 jaar tijd slechts twee 

keer voorgekomen dat een broodfonds aan haar zieken 

minder kon schenken dan gepland. 

Aantal broodfondsen in Nederland

Broodfondsen: de stand van zaken  

per 1 november 2017:

Aantal groepen: 302

In hoeveel plaatsen: 126

Broodfondsen in oprichting: 20

Totaal aantal deelnemers: 13.200

Gemiddeld aantal deelnemers per groep: 44

Bron: www.broodfonds.nl

“Onderling vertrouwen  
staat centraal”

“ Een meer dan sociaal  
vangnet voor ondernemers 
door ondernemers”
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DE NEDERLANDSE 
COÖPERATIE TOP 100

Wat zijn de grootste coöperaties en onderlingen van Nederland? In welke sectoren hebben ze hun 

 activiteiten en hoe groot is hun achterban? In de Nederlandse Coöperatie Top 100 zijn de grootste 

 coöperaties en onderlingen gerangschikt op basis van omzetten in 2016.

DOOR: Timo de Jong i en Cynthia Griffi oen

Samenstelling

De Top 100 omvat de grootste coöperaties en 

onderlingen naar netto-omzet. De ranglijst is 

gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekenin-

gen 2016, of in geval van gebroken boekjaren 

op de jaarrekeningen 2015/2016. Daarbij is ge-

bruik gemaakt van publiek beschikbare data en 

gegevens die van de coöperatieve ondernemin-

gen zelf afkomstig zijn. Dit heeft tot gevolg dat 

het overzicht niet compleet is; niet alle coöpera-

ties hebben hun jaarverslagen online gepubli-

ceerd of wilden de gegevens verstrekken.

Voor de meeste coöperatieve ondernemingen is, 

indien gespecificeerd, de netto-omzet weerge-

geven in de lijst; bij verzekeringsmaatschap-

pijen is in de meeste gevallen omwille van de 

vergelijkbaarheid het bruto premie-inkomen 

vermeld.

De lijst bevat niet de statutaire namen van de 

coöperaties maar de namen van de onderne-

mingen. De Top 100 geeft een indruk van de 

variatie en impact van de coöperatieve sector. 

De coöperaties en onderlingen zijn in eerste 

instantie van wezenlijk belang voor hun leden, 

maar hebben ook een maatschappelijk en eco-

nomisch belang.

De 100 coöperatieve ondernemingen 

hebben samen een omzet van ruim 

e 107 miljard. Achmea voert de 

Top 100 aan met de hoogste omzet 

(e 19,5 miljard) en het grootste aantal 

leden (10 miljoen). Rabobank is de 

nummer twee in omzet, Friesland-

Campina staat op drie en de verze-

keringsmaatschappijen VGZ en CZ 

groep completeren de Top 5. 

Deze 100 ondernemingen uit de coöpe-

ratieve sector bieden werkgelegenheid 

aan ruim 140.000 FTE. Rabobank is 

veruit de grootste werkgever met ruim 

45.500 FTE en heeft dubbel zo veel 

medewerkers als de nummer twee, 

zuivelonderneming FrieslandCampina. 

De meeste coöperaties in de Top 100 

zijn actief in de agrarische sector. 

Van oudsher zijn coöperaties sterk 

vertegenwoordigd in de land- en tuin-

bouw en de verzekeringssector.

LEDENACHTERBAN

De Top 100 coöperaties en onderlin-

gen telt samen meer dan 30 miljoen 

lidmaatschappen. Vooral de grote 

verzekeringsmaatschappijen hebben 

veel leden; de meeste Nederlanders 

hebben immers een zorgverzekering. 

Achmea, Coöperatie VGZ, DELA, CZ 

groep en Menzis hebben het groot-

ste ledenbestand. Het ledenaantal is 

overigens niet van alle verzekeraars 

beschikbaar; in dat geval is het aantal 

polishouders een indicatie. De Top 

100 omvat ook coöperaties met een 

bescheiden aantal leden. Superunie 

verzorgt bijvoorbeeld de inkoop 

voor 13 onafhankelijke retailorgani-

saties. Wigo4it is de coöperatie van 

de sociale diensten van Amsterdam, 

Rotterdam, Den Haag en Utrecht op 

het gebied van informatievoorziening. 

Dit illustreert op een mooie manier 

de flexibiliteit en diversiteit van het 

coöperatieve model.

We onderscheiden, zoals de voor-

beelden al schetsen, verschillende 

typen leden. Dat kunnen ondernemers/ 

ondernemingen zijn, consumenten/

burgers, organisaties of overheden. 

Bij een coöperatie die meerdere typen 

leden in de achterban verenigt, spreken 

we van een multistakeholdercoöpe-

ratie. Zo zijn bij Coop Supermarkten 

zowel ondernemers als consumenten 

lid van de coöperatie. Het grootste 

deel van de coöperaties in de Top 100 

heeft aangesloten ondernemers, en 

dat varieert van opticiens, bakkers, 

binnenvaartschippers en tuinders tot 

autoschadeherstelbedrijven. 

i Projectmedewerker Timo de Jong heeft de coöperatiedata verzameld en geanalyseerd
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1 Achmea Verzekeringen Dec ‘16 19.500 14.921 10.000.000 Multistakeholder

2 Rabobank Fin. Dienstverlening Dec ‘16 12.805 45.567 1.927.000 Multistakeholder

3 FrieslandCampina Agrarisch Dec ‘16 11.001 21.927 13.300 Ondernemers

4 Coöperatie VGZ Verzekeringen Dec ‘16 10.528 2.813 4.080.000 Consumenten

5 CZ groep Verzekeringen Dec ‘16 8.921 2.612 3.537.200 Consumenten

6 Superunie Groothandel Dec ‘16 6.458 89 13 Ondernemers

7 Menzis Verzekeringen Dec ‘16 6.039 1.879 2.200.000 Consumenten

8 Royal FloraHolland Agrarisch Dec ‘16 4.633 2.438 4.291 Ondernemers

9 Agrifi rm Agrarisch Dec ‘16 2.170 3.089 17.000 Ondernemers

10 ForFarmers Agrarisch Dec ‘16 2.109 2.274 5.437 Ondernemers

11 Royal Cosun Agrarisch Dec ‘16 1.988 3.896 8.856 Ondernemers

12 PLUS Detailhandel Dec ‘16 1.754 1.067 221 Ondernemers

13 DSW Zorgverzekeraar Verzekeringen Dec ‘16 1.077 536 395.000 Consumenten

14 The Greenery Agrarisch Dec ‘16 1.030 1.113 450 Ondernemers

15 Zorg en Zekerheid Verzekeringen Dec ‘16 1.028 441 441.300 Consumenten

16 Coop Supermarkten Detailhandel Dec ‘16 954 2.626 800.000 Multistakeholder

17 AVIA Energie Dec ‘16 850 900 5 Ondernemers

18 PwC Nederland Dienstverlening Jun ‘16 744 4.440 269 Ondernemers

19 Intrakoop Zorg en welzijn Dec ‘16 722 44 554 Ondernemers

20 Harvest House Agrarisch Dec ‘16 703 119 69 Ondernemers

21 Primera Detailhandel Dec ‘16 701 48 490 Ondernemers

22 Avebe Agrarisch Jul ‘16 549 1.306 2.397 Ondernemers

23 Univé Verzekeringen Dec ‘16 449 838 1.500.000 Multistakeholder

24 DELA Dienstverlening Dec ‘16 400 1.038 3.874.401 Consumenten

25 DOOR Agrarisch Dec ‘16 396 20 41 Ondernemers

26 Zevij-Necomij Groothandel Dec ‘16 392 48 38 Ondernemers

27 CZAV Agrarisch Sep ‘16 392 304 3.099 Ondernemers

28 Best of Four Agrarisch Dec ‘16 389 15 182 Ondernemers

29 Van Nature Agrarisch Dec ‘16 357 23 103 Ondernemers

30 Beko Groothandel Dec ‘16 325 330 1.586 Ondernemers

31 Eno Verzekeringen Dec ‘16 306 186 136.135 Consumenten

32 ZON Agrarisch Dec ‘16 295 124 220 Ondernemers

33 CNB Agrarisch Mei ‘16 290 105 1.207 Ondernemers

34 Voergroep Zuid Agrarisch Dec ‘16 280 329 842 Ondernemers

35 Agrico Agrarisch Jul ‘16 269 217 1.467 Ondernemers

36 Bebeka Groothandel Dec ‘16 264 15 450 Ondernemers

37 PGGM Fin. Dienstverlening Dec ‘16 264 1.322 710.000 Consumenten

38 TVM Verzekeringen Dec ‘16 262 417 5.360 Ondernemers

39 Nh1816 Verzekeringen Dec ‘16 255 128 355.407 Consumenten

40 SWO De Splinter Groothandel Dec ‘16 240 6 59 Ondernemers

41 AgruniekRijnvallei Agrarisch Dec ‘16 223 294 1.948 Ondernemers

42 CONO Kaasmakers Agrarisch Dec ‘16 209 176 443 Ondernemers

43 DeltaMilk Agrarisch Dec ‘16 209 65 165 Ondernemers

44 Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen Dec ‘16 197 378 200.000 Consumenten

45 ABZ Diervoeding Agrarisch Dec ‘16 187 156 1.538 Ondernemers

46 DOC Kaas Agrarisch Dec ‘16 174 230 900 Ondernemers

47 Abiant Personeelsvoorziening Dec ‘16 172 3.000 1.344 Ondernemers

48 Horticoop Agrarisch Dec ‘16 170 406 881 Ondernemers

49 CRV Agrarisch Aug ‘16 168 1.329 25.877 Ondernemers

50 FruitMasters Agrarisch Dec ‘16 167 269 369 Ondernemers

51 Visveiling Urk Agrarisch Dec ‘16 150 45 75 Ondernemers
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52 Rouveen Kaasspecialiteiten Agrarisch Dec ‘16 147 160 250 Ondernemers

53 Quantore Groothandel Dec ‘16 144 250 450 Ondernemers

54 Vitelia Agrarisch Dec ‘16 143 270 500 Ondernemers

55 Kompany Agrarisch Dec ‘16 125 15 39 Ondernemers

56 Topigs Norsvin Agrarisch Dec ‘16 120 483 1.250 Ondernemers

57 Onderlinge ‘s-Gravenhage Verzekeringen Dec ‘16 116 160 235.295 Consumenten

58 AB Vakwerk Personeelsvoorziening Dec ‘16 112 2.775 4.088 Ondernemers

59 A.A.S. Schadeherstel Onderhoud Dec ‘16 110 10 83 Ondernemers

60 AB Oost Personeelsvoorziening Dec ‘16 107 2.874 8.617 Ondernemers

61 ZLM Verzekeringen Verzekeringen Dec ‘16 104 199 235.000 Multistakeholder

62 Oikocredit Fin. Dienstverlening Dec ‘16 102 269 575 Ondernemers

63 Plantion Agrarisch Dec ‘16 100 110 255 Ondernemers

64 CNC Agrarisch Dec ‘16 89 484 123 Ondernemers

65 SURF Technologie Dec ‘16 86 282 107 Organisaties

66 De Valk Wekerom Agrarisch Dec ‘16 81 57 453 Ondernemers

67 NPRC Transport, logistiek & opslag Maa ‘16 81 31 94 Ondernemers

68 Nedato Agrarisch Sep ‘16 79 81 501 Ondernemers

69 AB Werkt Personeelsvoorziening Dec ‘16 78 2.415 1.853 Ondernemers

70 Centrop Groothandel Dec ‘16 61 5 317 Ondernemers

71 CBM Agrarisch Dec ‘16 59 2 85 Ondernemers

72 CAV Agrotheek Agrarisch Dec ‘16 58 91 350 Ondernemers

73 Veiling Zaltbommel Agrarisch Dec ‘16 53 37 124 Ondernemers

74 CSV COVAS Agrarisch Apr ‘16 45 13 1.612 Ondernemers

75 Nautilus Organic Agrarisch Dec ‘16 41 7 40 Ondernemers

76 AB Midden Nederland Personeelsvoorziening Dec ‘16 41 978 1.389 Ondernemers

77 Eko Holland Agrarisch Dec ‘16 40 6 178 Ondernemers

78 AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond Gezondheidszorg Dec ‘16 39 356 2 Organisaties

79 Visserijcoöperatie Urk Agrarisch Dec ‘16 37 75 100 Ondernemers

80 PoZoB Gezondheidszorg Dec ‘16 37 151 242 Ondernemers

81 De Samenwerking Agrarisch Apr ‘16 36 53 677 Ondernemers

82 Odin Detailhandel Dec ‘16 35 172 3.790 Ondernemers

83 CAV Den Ham Agrarisch Dec ‘16 34 34 183 Ondernemers

84 RAV Fryslân Gezondheidszorg Dec ‘16 34 267 2 Organisaties

85 Salo Groothandel Dec ‘16 32 40 649 Ondernemers

86 WiGo4it Technologie Dec ‘16 31 151 4 Overheid

87 AB Brabant Personeelsvoorziening Dec ‘16 31 186 2.937 Ondernemers

88 Donatus Verzekeringen Verzekeringen Dec ‘16 30 42 14.000 Multistakeholder

89 RAV Haaglanden Gezondheidszorg Dec ‘16 29 n.b. 3 Organisaties

90 CPC Flevo Agrarisch Dec ‘16 27 28 83 Ondernemers

91 Onderlinge SOM Verzekeringen Dec ‘16 20 18 42.970 Multistakeholder

92 ACU Fin. Dienstverlening Dec ‘16 20 135 26.000 Consumenten

93 RAV Noord-Holland Noord Gezondheidszorg Dec ‘16 20 228 2 Organisaties

94 abfl exkracht Personeelsvoorziening Dec ‘16 20 32 426 Ondernemers

95 De Nieuwe Band Groothandel Dec ‘16 19 57 139 Multistakeholder

96 AB Zuid-Holland Personeelsvoorziening Dec ‘16 19 750 1.438 Ondernemers

97 CAVV Zuid-Oost Salland Agrarisch Dec ‘16 18 21 223 Ondernemers

98 Windunie Energie Dec ‘16 17 36 225 Ondernemers

99 RAV Kennemerland Gezondheidszorg Dec ‘16 17 n.b. 3 Organisaties

100 De Eendracht Agrarisch Dec ‘16 16 16 178 Ondernemers

NR NAAM SECTOR JAAREINDE
OMZET 
MLN. €

AANTAL 
FTE

AANTAL
LEDEN

TYPE LEDEN

Deze Top 100 is samengesteld door Timo de Jong
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De coöperatie staat ten dienste van de leden en wordt 

namens en door deze leden bestuurd. Door de getrapte 

governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledenin-

vloed bij een (relatief) klein deel van de leden. Belangrijk 

is dat een groter deel van de leden betrokken wordt in de 

 meningsvorming. Op die manier kan de betrokkenheid van 

die andere groep leden worden vergroot, er beter gebruik 

gemaakt worden van de ”wisdom of the crowd” en het 

draagvlak van besluiten groter worden.

Daarnaast is het van belang dat de besluitvorming zodanig 

plaatsvindt dat argumenten goed worden uitgewisseld 

en dat ook minderheidsstandpunten voldoende worden 

meegenomen in het uiteindelijke besluit. 

De wijze waarop de dialoog in de coöperatie plaatsvindt,  

is niet alleen structureel verankerd in statuten en re-

glementen maar moet ook passen bij de context van de 

huidige tijd.

Coöperaties worden groter en professioneler. In de praktijk 

blijkt het echter lastig om de leden die geen governance-

rol hebben ook goed te betrekken. Uit het NCR leden-

 NCR-THEMAJAAR 2018

Coöperatieve  menings- 
en besluitvorming 
De coöperatie is een vereniging met een bedrijf, ten behoeve van de leden. Het onder-

scheidende van de coöperatie ten opzichte van andere rechtspersonen is dit begin- 

en eindpunt bij de ledenbelangen. Het is een dialoog organisatie waarin collectieve 

 menings- en besluitvorming het uitgangspunt is. In 2018 staat voor NCR innovatie in de 

coöperatieve menings- en besluitvorming centraal. In een Rond de Tafel-gesprek met ervaren 

coöperatoren wordt het themajaar vormgegeven. 

DOOR: Arjen van Nuland

FOTO’S: Patrick van der Sande

“Hoe zorg je ervoor dat de 
getrapte  vertegenwoordiger bij 

besluitvorming ook goed in beeld 
heeft wat de belangen zijn van 

de overige leden?”
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keuzes. Hierbij geldt dat de beste keuze voor het collectief 

niet altijd de keuze met de meeste stemmen hoeft te zijn. 

Hoe zorg je ervoor dat in besluitvormende vergaderingen 

het juiste gesprek wordt gevoerd en recht wordt gedaan 

aan de relevante argumenten?

Deze aspecten van menings- en besluitvorming zijn 

essentieel in een democratische organisatievorm die de 

coöperatie is. De noodzaak om hieraan extra aandacht te 

besteden lijkt toe te nemen, door het groter en complexer 

worden van coöperaties maar ook doordat we in een tijd 

zitten waarin vrijwel alle coöperaties in een concurrentie-

veld functioneren en de ‘switch’-mogelijkheden voor leden 

zijn toegenomen. Bestaande structuren en werkwijzen 

lijken aan innovatie toe te zijn. Er zijn verschillende me-

thodes en theorieën die de menings- en besluitvorming in 

groepen mensen organiseren, bijvoorbeeld in maatschap-

pij en politiek. Het is echter onbekend in hoeverre en op 

welke wijze deze methodes geschikt zijn in de coöperatie-

ve context. Voorbeelden zoals Sociocracy, Online Com-

munity, inspraak door loting en Deep Democracy. Het kan 

eigenlijk niet anders dan dat deze methodieken kansen 

bieden voor coöperaties.

 HOE RELEVANT IS DIT THEMA? 

Jorrit Jorritsma: “Zonder twijfel is het een relevant en 

actueel thema. Voor onze coöperatie AB Vakwerk zien we 

de ledenpropositie verschuiven van continuïteitsvraag-

stukken naar meer diverse arbeidsvraagstukken. In zo’n 

herpositionering moet je dicht bij de leden blijven om de 

juiste keuzes te maken. Daarnaast speelt bij ons mee dat 

we veel klanten bedienen die geen coöperatielid zijn. Die 

groep betrekken we vooral bij de dienstverlening, dus aan 

de bedrijfskant van de coöperatie.”

Pieter van den Ban: “Ontegenzeglijk is het in een coöpe-

ratie van belang om de ledeninvloed optimaal te organi-

seren. Toch moet er rekening gehouden worden met het 

onderscheid tussen consumenten- en producentencoö-

peraties. Bij een consumentcoöperatie zoals Univé is de 

betrokkenheid van leden over het algemeen minder dan bij 

een producentencoöperatie. Wij merken dat leden meer 

belangstelling hebben om via onder andere klantenpa-

nels mee te praten en invloed uit te oefenen op actuele 

“Hoe zorg je ervoor dat met 
 verschillende standpunten een 

goed en gedragen besluit 
genomen wordt?”

“Hoe zorg je ervoor dat de 
rauwe werkelijkheid goed tot 

 uiting komt in de ledenvergadering 
en terecht komt bij het bestuur?”

betrokkenheidsonderzoek blijkt dat ‘gehoord worden’ voor 

80% van de leden van coöperaties relevant is en daarmee 

mede  bepalend voor de continuïteit van de coöperatie.

Daarnaast is het voor de besluitvorming van belang dat de 

juiste keuzes gemaakt worden en er draagvlak is voor die 
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onderwerpen dan dat zij behoefte hebben deel te nemen 

in besluitvormende gremia.”

 HOE GAAT JOUW COÖPERATIE  
 ERMEE OM? 
Henk van der Wind: “DeltaMilk is een relatief compacte 

coöperatie met zo’n 175 leden. Voorheen was DeltaMilk 

een leveranciersvereniging. Na aankoop van de fabriek  

De Graafstroom zijn we een coöperatie geworden die zelf 

de melk van de leden en andere leveranciers verwerkt. 

Dat vraagt ook een ander gesprek met de leden. We zijn 

dit jaar begonnen met een Denktank; een groep van  

15 leden die over bepaalde thema’s nadenkt en het bestuur 

adviseert zonder dat ze een formele rol in de governance 

hebben. We gaan niet zozeer met kant en klare voorstellen 

naar deze groep, maar proberen via open vragen te ach-

terhalen welke aspecten voor de leden van belang zijn.”

Peter Broeckx: “CRV experimenteert om districtsbesturen 

zelf thema’s te laten kiezen die ze verder willen uitdiepen 

of bespreken. Je merkt dat dit in het ene district makke-

lijker opgepakt wordt dan in het de andere. Voor ons een 

mooi experiment, omdat we daarmee de districten van 

elkaar kunnen laten leren.”

Dirk de Lugt: “Cosun heeft bijna 9.000 leden. We pro-

beren zoveel mogelijk leden te laten deelnemen aan 

Jorrit Jorritsma 

Voorzitter RvC AB Vakwerk

Pieter van den Ban

Manager Business Development Univé

Het NCR-themajaar 2018 gaat over ‘innovatie in 

 coöperatieve menings- en besluitvorming’. Het richt  

zich op twee doelen:

1.  het breder en beter betrekken van een grotere groep 

leden (raadpleging achterban), en/of,

2.  het versterken van het besluitvormingsproces in de 

diverse ledengremia (zoals bestuur of ledenraad)

Innovatie in coöperatieve menings- en besluitvorming 

vraagt om een experimentele aanpak waarbij het delen 

van en communiceren over de ervaringen opgedaan in de 

experimenten, vanzelfsprekend een belangrijk aspect is. 

In het NCR-themajaar zal zowel verzameld, geëxperimen-

teerd als gedeeld worden. Best practices van coöperaties 

worden geïnventariseerd. Aan de hand van deze voorbeel-

den en andere innovatieve methodieken wordt op diverse 

plaatsen geëxperimenteerd om meer ervaring te krijgen en 

veel  coöperaties gelegenheid te geven met dit thema aan 

de slag te gaan. De ervaringen die we hierbij verzamelen 

 worden in publicaties en ledenbijeenkomsten gedeeld. 

NCR-THEMAJAAR 2018
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ledenvergaderingen. We maken het ook laagdrempelig 

door de ledenbijeenkomsten zo te plannen dat leden niet 

verder dan 30 kilometer hoeven te rijden. De gemiddelde 

opkomst bij deze ledenvergaderingen is ruim 60%. Daar-

mee realiseren we met veel leden een dialoog, al moet ik 

zeggen dat bij deze ledenvergaderingen de nadruk ligt op 

het  informeren vanuit de coöperatie naar het lid.”

 HOE KAN NCR INNOVATIE VAN  
 COÖPERATIEVE DEMOCRATIE  
 STIMULEREN? 

Henk van der Wind: “Innovatie komt alleen tot stand als je 

“grensontkennend” samenwerkt. Dat houdt in dat je je echt 

openstelt voor alternatieven en je hierin niet laat leiden 

door beperkingen in bijvoorbeeld de governance. Daarnaast 

biedt bestaande governance nog heel wat experimenteer-

ruimte. Die moeten we durven te gebruiken.”

Pieter van den Ban: “Veel coöperaties zijn links- of rechts-

om bezig met het versterken van de coöperatieve dialoog. 

Naast het experimenteren met innovatieve methodieken zou 

het goed zijn als bij de NCR-leden geïnventariseerd wordt 

wat er geleerd kan worden uit de huidige praktijk.”

Jorrit Jorritsma: “Dit is echt een onderwerp dat klein-

schalig in iedere coöperatie opgepakt kan worden. 

Bijvoorbeeld door in een ledenraadvergadering via de 

sociocratische wijze tot besluitvorming te komen of door 

een groep willekeurige leden bijeen te zetten om te laten 

adviseren over een thema. Dan doet de coöperatie erva-

ring op zonder dat het ingrijpt in bestaande structuren.”

Peter Broeckx benadrukt de rol van de jonge leden:  

“We hebben in ieder van de 3 districten een jongeren-

commissie. Alle drie krijgen dezelfde onderzoeksopdracht 

van de raad van commissarissen en presenteren de 

uitkomsten aan de commissarissen. Daarin zien we de 

 innovatiekracht die vanuit deze jongeren ontstaat. Ik zou 

het mooi vinden als we de jongeren ook kunnen betrek-

ken bij deze coöperatieve innovatie. Zij zijn immers de 

toekomst van de coöperatie.” 

Peter Broeckx

Voorzitter RvC CRV

Dirk de Lugt

Voorzitter raad van beheer Cosun

Henk van der Wind

Voorzitter DeltaMilk
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Uit onderzoek van het Financieele Dagblad blijkt dat aandelen in 

beursgenoteerde bedrijven een grote omloopsnelheid kennen. Een 

zelfstandige daarentegen identifi ceert zich wel met zijn bedrijf. 

 Familiebedrijven ademen een sfeer van respect voor voorgangers en 

trots om de zaak verder te brengen. Het gevoel van eigenaarschap 

domineert. Zo niet dus bij de meeste aandeelhouders van een AEX-

fonds. Hun focus ligt op dividendrendement. Hun belang ligt allereerst 

in het kapitaal van de onderneming. Zij participeren als het ware in de 

rechterkant van de balans. De zijde waar is opgenomen hoe het bedrijf 

zijn bezit heeft gefi nancierd en waarbij een directie bepaalt hoe en 

waar er geïnvesteerd wordt.

Hoe anders is het in een productcoöperatie?! Natuurlijk zijn leden ook 

hier ‘aandeelhouder’ als zij kapitaal inbrengen. Maar zij willen met hun 

 coöperatie vooral iets mogelijk maken. Iets wat ieder voor zich niet of 

 minder goed kan, realiseren ze coöperatief met een verlenging van hun 

eigen onderneming. Ze investeren daarom in het mechaniek van de 

 coöperatie: in vastgoed, machinerieën en in goede mensen. En spelen 

een rol in de besluitvorming.

Neem mijn eigen coöperatie Royal Cosun. Voor suikerbietentelers is het niet 

rendabel om een bieten verwerkende fabriek op hun eigen erf te plaatsen. 

Daarom bouwden ze er samen één. Hun belang is niet primair het dividend 

op het ingebrachte kapitaal. Hun belang ligt bij het verwaarden van 

hun bieten en het vermarkten van die toegevoegde waarde-producten. 

Daarom investeren zij in de linkerkant van de balans: in het échte bezit 

van het  bedrijf. Daarom zijn zij niet snel weer vertrokken, zoals sommige 

aandeelhouders in de AEX-fondsen. Dit noem ik daadwerkelijk duurzaam 

ondernemen. Coöperatoren doen het linksom!

COÖPERATOREN DOEN 
HET LINKSOM

SANDER WIJKSTRA 

is econoom, bestuurder bij Royal Cosun 

en toezichthouder bij CNB.
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DRIE COÖPERATIEVE 
JONGEREN KRIJGEN 
DRIE VRAGEN 
 VOORGELEGD.

Wat zijn – to the point – 

de  antwoorden van Anouk 

Veldscholten, Dennis de 

 Winter en Rona Uitentuis op 

drie vragen over het project-

jaar Generation [X]change?

De aanzet om 2017 in het teken te 

zetten van het verbinden van generaties 

binnen coöperaties is afkomstig van drie 

jongeren. Anouk Veldscholten, voorzitter 

van het Jongerencollege van Friesland-

Campina, Dennis de Winter, voorzitter 

van de Jongerenraad van  Cosun, en 

Rona Uitentuis, lid van de Raad van 

Commissarissen van AB  Vakwerk 

vonden dat de stem van jongeren bin-

nen coöperaties meer gehoord moest 

worden. NCR startte daarom het project 

Generation [X]change met als doel om 

coöperaties bewust te maken van de 

gouden combinatie tussen jong en oud 

en de dialoog tussen hen te faciliteren.

De drie jonge initiatiefnemers zetten 

zich actief in voor hun coöperaties en 

roepen anderen op om dat ook te doen. 

Samenwerking gaat immers niet vanzelf 

omdat verschillende generaties verschil-

lend denken.
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TFOTO: Patrick van der Sande

DOOR: Cynthia Griffi oen

FOTO’S: Patrick van der Sande
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ANOUK VELDSCHOLTEN
Anouk Veldscholten is 28 jaar en woont samen met 

haar vriend. Met haar vader heeft ze een melkveebedrijf 

met 140 koeien in Noord Deurningen, dichtbij de Duitse 

grens. Anouk zet zich ook in voor het burgerinitiatief 

dat een energieneutraal en leefbaar Noord Deurningen 

nastreeft. Ze is actief betrokken bij het jongerenwerk 

van haar zuivelcoöperatie en is nu 1 jaar voorzitter van 

de  Jongerencommissie van FrieslandCampina.

Verbinding van 
 generaties creëert een 
win-winsituatie
WAT BETEKENT DE COÖPERATIE VOOR U?

HOE KUNNEN JONGEREN HUN INVLOED BINNEN 

DE COÖPERATIE VERSTERKEN?

Jongeren kunnen hun invloed versterken door zelf aan de slag 

te gaan met een onderwerp dat zij belangrijk achten voor de 

coöperatie. Door je als jongerenraad te verdiepen in een be-

paald thema en daar met elkaar over in discussie te gaan, wordt 

het denkproces versterkt. Het stimuleert meningsvorming en 

kan resulteren in een advies dat wordt opgevolgd. De jonge-

renraad van FrieslandCampina heeft geen stemrecht en kan 

ongevraagd advies geven. Er wordt echt naar ons geluisterd. 

Ik zie het als een compliment dat veel oud-jongerenraadsleden 

later doorstromen naar de ledenraad of het bestuur.

WAT HEEFT HET THEMAJAAR JOU EN 

JE COÖPERATIE GEBRACHT?

Het verbinden van generaties is vooral van belang wanneer 

er door verschillende generaties niet op hetzelfde niveau 

binnen de coöperatie geacteerd wordt. Wanneer jongeren on-

voldoende betrokken worden, is een verbinding noodzakelijk. 

Dan creëer je een win-winsituatie: de input vanuit de jonge-

ren werkt verfrissend door hun andere kijk op de wereld, én 

je creëert ledenbetrokkenheid wanneer je jongeren betrekt 

bij de coöperatieve vraagstukken waarbij zij daadwerkelijk 

inspraak hebben. Het geeft meerwaarde om de ervaring van 

oudere generaties te benutten en te combineren met het lef 

van de jongere generaties. Juist de bewustwording van deze 

verschillen maakt dat men elkaar beter begrijpt en daar heeft 

het themajaar zeker aan bijgedragen.

Ik denk dat jongeren sneller trends zien en daar op willen 

inspelen. De besluitvorming in coöperaties verloopt traag; 

snelheid is belangrijk in een veranderende omgeving. Over 

belangrijke onderwerpen wordt lang en breeduit gediscussi-

eerd, ten dienste van ledenbetrokkenheid maar ten koste van 

snelle ontwikkeling.

WAT WENS JE COÖPERATIES TOE?

Een lange toekomst, waarbij kennisoverdracht op generaties 

succesvol is. Coöperaties waarin de basisprincipes en waar-

den worden gerespecteerd, maar waarin ook ruimte is voor de 

ontwikkeling van jongeren. Jongeren moeten kansen krijgen. 

Een goede begeleiding vanuit de coöperatie voor jongeren is 

wel van belang, we hebben immers onze eigen bedrijven.  
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DENNIS DE WINTER
Dennis de Winter is 28 jaar. Hij heeft samen met zijn 

ouders en broer een akkerbouwbedrijf in Oudeschans. 

Ze bewerken circa 250 hectare grond in Noordoost- 

Groningen en verbouwen onder meer pootaardappelen, 

suikerbieten, uien en tarwe. Dennis is ruim 3 jaar actief 

in de  Jongerenraad van Cosun, waarvan sinds begin 2017 

in de functie van voorzitter.

Jongeren moeten 
actief meedoen

HOE KUNNEN JONGEREN HUN INVLOED BINNEN 

DE COÖPERATIE VERSTERKEN?

Ik denk dat jongeren onderling gemakkelijker het coöperatie-

ve gevoel aan elkaar kunnen overdragen dan dat de  oudere 

generatie hun daar van bovenaf op aanspreekt. Maar dat 

 betekent wel dat jongeren in die bestuurlijke structuur opge-

nomen moeten zijn om zich te kunnen richten tot jongeren. 

Jongere leden zullen eerder aansluiting zoeken als niet uit-

sluitend oudere generaties het woord voeren.

Natuurlijk moeten jongeren wel de kennis en knowhow hebben 

om bij te kunnen dragen aan de coöperatie. Jongerenraden 

die zich actief richten op het opleiden van jongeren vergroten 

de kans dat jongeren bestuurlijk actief worden. Ik vind jon-

gerenraden een mooi medium. Veel agrarische jongeren zijn 

druk in hun eigen bedrijf; dat is immers onze corebusiness. 

WAT HEEFT HET THEMAJAAR JOU EN 

JE COÖPERATIE GEBRACHT?

Mijn opa begon met het boerenbedrijf in de tijd dat coöpe-

raties werden opgericht. Er werd samengewerkt want wat je 

als kleine boer zelf niet kon realiseren, lukte wel samen in 

een coöperatieve onderneming. Met dat gevoel is mijn vader 

ook opgegroeid. Ik neem als derde generatie bietenquotum 

over van Cosun maar eigenlijk zonder dat gevoel van toen. 

En dat geldt vermoedelijk voor een groot deel van de jongere 

leden. Dus ook al draag je niet die ervaring met je mee van 

het verschil dat een coöperatie kan maken, dat coöperatieve 

gevoel moet wel onderhouden worden.

Het voortbestaan van coöperaties ligt in de handen van 

 jongeren. In de Raad van Beheer van Cosun zit een jonge 

bestuurder en dat helpt. Met de frisse kijk van jongeren en 

de ervaring en kennis van oudere generaties kunnen we onze 

coöperaties naar een volgend niveau brengen en toekomst-

bestendig maken.

WAT WENS JE COÖPERATIES TOE?

Ik wens dat coöperaties handvatten mogen halen uit dit 

 themajaar en dit ook toepassen in de coöperatie. En ik hoop 

dat we jongeren hetzelfde coöperatieve gevoel kunnen over-

brengen waar oudere generaties al over beschikken. Jonge-

ren moeten proberen actief mee te doen en zich beseffen dat 

de coöperatie ook hun bedrijf is! 
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Elke generatie heeft 
een ander gevoel bij 
de coöperatie

HOE KUNNEN JONGEREN HUN INVLOED BINNEN 

DE COÖPERATIE VERSTERKEN?

Ten eerste moet je natuurlijk gewoon je vinger opsteken. 

Solliciteer voor een functie in een jongerenraad, ledenraad 

of Raad van Commissarissen. Daar is soms wel wat lef voor 

nodig, dat realiseer ik me wel. Maar het is naar mijn mening 

essentieel om toekomstige en jonge leden op strategische 

 posities binnen de coöperatie te hebben: alleen dan kun je met 

gevoel voor de belevingswereld van jonge leden, en daarmee 

de toekomst van de  coöperatie, de lijnen uitzetten. Ik denk 

overigens dat jongeren vooral ook elkaar kunnen helpen om in 

een dergelijke positie te komen.

WAT HEEFT HET THEMAJAAR JOU EN 

JE COÖPERATIE GEBRACHT?

De mix van ervaring, historie en kennis van de coöperatie 

gecombineerd met nieuwe inzichten en andere belevings-

werelden is goud waard. Daarnaast is het idee en het gevoel 

dat jongere generaties bij ‘hun’ coöperatie hebben niet altijd 

 vergelijkbaar met het gevoel dat hun ouders of oudere gene-

raties daarbij hebben.

Mijn coöperatie AB Vakwerk heeft niet alleen een werkgroep 

‘jongerenparticipatie’ opgericht maar doet er ook echt wat 

aan. Jeugdige ledenraadsleden, jonge medewerkers samen 

met ervaren medewerkers en ik als RvC-lid proberen onszelf 

te verplaatsen in de belevingswereld van onze jongere en toe-

komstige leden en komen met voorstellen richting directie en 

toezichthouders. Zo is er een korting ingesteld voor de con-

tributie voor onze bedrijfscontinuïteitsregeling voor agrariërs 

tussen de 20 en 35 jaar. Hoe jonger je lid wordt, hoe minder je 

betaalt, tot 50% korting! Ook is er een wijziging van de zwan-

gerschapsregeling op komst, uitgebreider, moderner en in lijn 

met het regeerakkoord.

WAT WENS JE COÖPERATIES TOE?

Ik wens coöperaties veel generaties toe! Dus óók de jongere. 

Durf als gevestigde orde jonge, onervaren mensen in positie 

te brengen, het gebrek aan ervaring maken ze ruimschoots 

goed met hun andere inzichten. Geef ruimte aan anders-

denkenden en andere generaties; verzamel geen mensen om 

je heen die al op je lijken. Het is van belang om zowel jongeren 

als ouderen binnen boord te hebben als je verder wilt evolue-

ren als coöperatie! 

RONA UITENTUIS
Rona Uitentuis is 33 jaar, getrouwd en moeder van een 

zoontje. Met haar ouders en haar broer heeft ze een 

verbreed melkveebedrijf in de Beemster. Ze maken onder 

meer streekkaas, verzorgen dagbesteding en organiseren 

recreatieactiviteiten. Laten zien wat je doet en burgers 

laten meekijken in het boerenbedrijf is een belangrijk 

uitgangspunt. Rona heeft politicologie gestudeerd, 

is bestuurslid van het LTO Noord Regiobestuur West 

en daarbinnen voorzitter van Noord-Holland. Sinds 

 november 2015 is ze lid van de Raad van Commissarissen 

van AB Vakwerk.
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SAMEN TOEKOMST 
BOUWEN
Anouk Veldscholten (FrieslandCampina), Rona Uitentuis 

(AB Vakwerk) en Dennis de Winter (Royal Cosun) namen eind 

2016, geïnspireerd door het youth leadership programme van 

de coöperatieve wereldconferentie in Quebec, het initiatief voor 

wat het eerste projectjaar in de geschiedenis van NCR zou wor-

den: Generation [X]change. Middels conferenties, workshops, 

studies en praktijkervaringen ging de coöperatieve  gemeenschap 

in Nederland op zoek naar de beste manier om het geluid van de 

verschillende generaties in coöperaties met elkaar te verbinden.  

Het werd een sprankelend jaar met als voorlopig hoogtepunt 

De Nationale Coöperatiedag op 23 november jl.

TEKST: Karlijn van der Velden en Wilbert van den Bosch

FOTO’S: Patrick van der Sande

Een kwart van de deelnemers bleek 

vrouw en 21% vertegenwoordigde de 

jongste generatie. Een viertal stellin-

gen was bedoeld om te polariseren 

maar dat liet de zaal niet gebeuren. 

Het eens/oneens werd zorgvuldig 

beargumenteerd. Zodoende ontstond 

er een prettige opwarmer voor de 

échte discussie.

Die startte met nog twee peilingen: 

96% van de aanwezigen vond dat 

GROTE GENERATIE DIALOOG

Spectaculaire optredens van de 

hiphop-coöperatie Emoves lardeerden 

de programmaonderdelen, zoals de 

inleiding van generatiedeskundige 

Vincent Ruijter van Generatie STORM 

www.generatiestorm.nl. Aan de hand 

van zijn eigen ondernemersverhaal 

typeerde Vincent de millennial-ge-

neratie en vergeleek die met de 

karakteristieken van de andere drie 

in coöperaties actieve generaties. 

Enkele treffende voorbeelden van 

de generatie-impact op organisaties 

leidden de Generatiedialoog in.
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coöperaties meer gebruik kunnen 

maken van de innovatiekracht van 

jongere generaties. En 70% vond 

dat je daarom alle generaties moet 

hebben vertegenwoordigd in het 

coöperatiebestuur. De tafelgesprek-

ken – steevast in een vooraf gemixte 

bezetting – leverden enerzijds veel 

uitwisseling van bestaande goede 

voorbeelden op en boden anderzijds 

de gelegenheid om te reflecteren op 

mogelijke generatieactiviteiten binnen 

de eigen coöperatie. Opvallend veel 

deelnemers namen zich voor om van 

‘Generation [X]change’ écht werk te 

gaan maken in de nabije toekomst!

ZES PRAKTIJKERVARINGEN

Leo Keijzer van Royal FloraHolland 

 pitchte het succesvolle leden-

programma Coöperatie 2020. Een 

 regieteam van leden, ondersteund 

door een werkgroep van professio-

nals, realiseerde in twee jaar tijd een 

complete omslag in ledenbetrokken-

heid. Door dialogen te organiseren 

door leden voor leden groeide niet 

alleen de animo bij leden om daaraan 

deel te nemen maar ontstond ook we-

derzijds begrip tussen zeer diverse 

typen kwekers. Momenteel wordt ook 

de jongerendialoog volgens vergelijk-

bare principes vormgegeven. Zie 

het Coöperatie 2020 dossier op 

www.royalfloraholland.nl of ga naar 

www.cooperatie.nl/generation-xchange.

De Y-scan: stel aan een groepje 

jongeren binnen je coöperatie twee 

vragen: Waar krijg je energie van? 

En waar je loopt je energie op weg? 

Stel die vragen ook aan een groepje 

ouderen. Neem beide gesprekken op. 

Comprimeer tot compacte filmpjes. 

Bekijk ze vervolgens samen met de 

jongeren en de ouderen. Grote kans 

dat beide groepen samen tot interes-

sante vernieuwingen komen. Matthijs 

Hamster en Marcelle Arrièns van 

Careerwise hebben veel ervaring met 

het begeleiden van dergelijke proces-

sen. Zie www.cooperatie.nl/generation- 

xchange of www.careerwise.nl

Rolmodellen ziet Nicole Sloot als 

belangrijke sleutel tot coöperatieve en 

agrarische continuïteit in de landen 

waar Agriterra actief is. Rolmodellen 

trekken in het heden andere jongeren 

met zich mee. En met hun vroeg opge-

dane ervaring zijn ze vaak de leiders 

van de toekomst. Investeren in rolmo-

dellen, dat wil zeggen: hun ontwikke-

ling en positie faciliteren, is profijtelijk 

voor een gezonde coöperatie tussen 

generaties. Meer weten over rol-

modellen? Zie de pitch van Nicole op 

www.cooperatie.nl/generation-xchange 

of ga naar www.agriterra.nl

Een echt coöperatieve opleiding op 

hbo/wo-niveau start volgend jaar in 

Heerlen. Vanaf de eerst dag richten 

studenten hun eigen ondernemingen 

op. Leren door samen te werken in 

een bedrijf, is het motto. De Neder-

landse opleiding is geïnspireerd op en 

onderdeel van het curriculum van de 

Baskische universiteit. De Mondragon 

Team Academy leidt jongeren op om 

internationaal te denken en lokaal te 

handelen. Inschrijven kan via www.

mtaheerlen.nl Voor de pitch van Lars 

Rompen ga naar www.cooperatie.nl/

generation-xchange

Adrie Vermeulen, voorzitter rvc 

van Agrico nam zich gedurende De 

 Nationale Coöperatiedag 2017 voor 
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een rvc-stoel te reserveren voor 

jongeren. Kort daarna werd hij op zijn 

wenken bediend door de praktijker-

varingspitch van Blikverruimers Lara 

Luten en Nienke Bos. Met hun Blik-

verruimers Academie bieden ze be-

langrijke praktijkervaring aan jongeren 

die interesse hebben in goed toezicht. 

Diversiteit in het commissariaat is 

het streven. Hun pitch zie je op www.

cooperatie.nl/generation-xchange. Over 

diver siteit in toezicht leer je meer op 

www.stichtingblikverruimers.nl

Op jongerenraden komt soms de 

kritiek dat je daarmee leeftijden en 

culturen uit elkaar houdt. Maar de 

vlammende praktijkervarings-pitch 

van Klaas Wietsma van CRV liet 

een heel ander beeld zien. Vol 

vuur duiken de jongeren van CRV 

jaarlijks in een opdracht. Ze werken 

er regio-gewijs aan: Noord-Mid-

den-Vlaanderen. Wat blijkt: ze 

komen in hoofdzaak tot dezelfde op-

lossingen. Daarmee is het risico van 

een toevalstreffer ook gemitigeerd. 

Groot compliment aan de leiders 

binnen CRV die de aanbevelingen van 

de jongerenraad bijzonder serieus 

nemen en implementeren. CRV is niet 

voor niets een van de meest innova-

tieve coöperaties. Geniet van de pitch 

van Klaas op www.cooperatie.nl/

generation-xchange of ga naar 

www.crv4all.nl 

De Nationale Coöperatiedag 2017 

werd afgesloten met een netwerkdi-

ner. Daar konden de deelnemers in 

gesprek met de woordvoerders van 

de zes praktijkervaringen. We willen 

van denken naar doen. Samenwerking 

tussen generaties lukt vooral door 

daadwerkelijk activiteiten te onder-

nemen. Coöperaties kunnen veel van 

elkaar leren. NCR verzamelt ten bate 

van alle coöperaties de theoretische 

achtergronden én de inspirerende 

praktijkvoorbeelden. 

Lessen van Luyendijk

Joris Luyendijk, de bekende onderzoeks-

journalist, deed begin 2017 een experiment: 

www.kunnenwepraten.nl. Hij ging op zoek 

naar de mogelijkheden van een dialoog 

tussen mensen met een verschillende culturele 

achtergrond. Samenwerken tussen generaties 

lijkt op samenwerken tussen verschillende culturen. 

Coöperaties kunnen dus iets leren van de lessen van Luyendijk:

1)  Hij constateerde dat de meeste mensen in een bubbel leven. 

Ze omgeven zich grotendeels met gelijk-denkenden en ge-

bruiken veelal nieuwsmedia die hun wereldbeeld bevestigen. 

Het inzicht dat dit fenomeen zich ook binnen je coöperatie 

voordoet, is het eerste winstpunt.

2)  Een dialoog tussen twee bubbels komt niet vanzelf tot stand, 

stelde hij vast. Je moet er dus actief mee aan de slag. Als 

continuïteit van onderneming je serieus is, dien je bewust 

werk te maken van opvolging.

3)  Wil een dialoog tussen generaties succesvol zijn dan moet 

je ruim de tijd nemen. Bubbels worden gevormd doordat 

groepen mensen in een gelijk waardesysteem opgroeien. 

Ze worden daarmee ook comfort-zones waar iemand niet 

gemakkelijk uit stapt en ook weer heel snel in terug schiet. 

Eén project organiseren is ontoereikend. De samenwerking 

tussen generaties moet voortdurend op de agenda staan van 

bij voorkeur de diverse groepen.

4)  De leidende groep moet niet in de valkuil stappen een vorm 

te kiezen die vooral voor die leidende groep passend is. De 

andere groep(en) zullen dat niet als een gepaste uitnodiging 

ervaren en weg blijven. Het veel gehoorde argument: ‘dat 

hebben we al een keer geprobeerd en het werkt niet’, is 

meestal niet valide. Probeer het eens op een andere manier. 

Niet alleen in vorm maar ook in houding, taal en gedrag.

5)  Wees bereid te veranderen. De leidende groep heeft ge-

makkelijk de neiging om een dialoog te organiseren met het 

doel de zaken te laten voortzetten door andere generaties, 

precies zoals zij dat altijd deden. Maar iedere generatie heeft 

zijn eigen stijl en visie. Onthoud dat lang levende bedrijven 

slechts overleven door zich aan te passen aan de nieuwe 

omstandigheden!
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COÖPERATIEVE 
 BANKEN ZORGEN 

VOOR DIVERSITEIT 
IN HET EUROPESE 

BANKWEZEN

DOOR: Hans Groeneveld 1

FOTO’S: TIAS School for Business and Society & EACB

1 Prof.dr. Hans Groeneveld 
is Hoogleraar Financiële 
Coöperaties aan Tilburg 
University en Directeur 
Internationale Coöperatieve 
Aangelegenheden bij de 
Rabobank.
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Ieder jaar verzamelt en analyseert 

Hans Groeneveld fi nanciële kern-

cijfers van Europese coöperatieve 

bankengroepen en de nationale 

banksystemen waarin zij opereren. 

Dit heeft onder meer tot doel het 

inzicht in de karakteristieken en 

– relatieve – prestaties van coöpe-

ratieve banken onder een breed 

publiek te vergroten.

Voordat we de belangrijkste finan-

ciële uitkomsten voor 2016 presen-

teren, willen we benadrukken dat de 

prestaties van coöperatieve banken 

niet louter aan kwantitatieve indica-

toren of ‘harde data’ kunnen worden 

afgemeten. Coöperatieve banken 

streven doorgaans meerdere doelstel-

lingen tegelijkertijd na. Coöperatieve 

banken hebben winst nodig voor hun 

continuïteit en voor het opbouwen van 

solide kapitaalbuffers. Zij ambiëren 

ook vaak sociaal-maatschappelijke 

doelstellingen, zoals het bijdragen aan 

een duurzame ontwikkeling van de 

leefomgeving. Los hiervan omvat het 

concept ‘prestatie’ natuurlijk talloze 

niet-financiële dimensies: klanttevre-

denheid, de mate waarin het klantbe-

lang daadwerkelijk prevaleert, toegang 

tot kennis(netwerken) van de bank, 

stabiliteit en duur van de klantrelaties, 

de gepercipieerde aandacht en zorg 

voor de omgeving en lokale gemeen-
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schappen, enzovoorts. Het onderzoek 

omvat 17 coöperatieve bankengroepen 

in 12 Europese landen.

TOENAME LEDENBESTAND

Een onderscheidend aspect van 

 coöperatieve banken is hun ‘bottom-up’ 

georganiseerde governance geba-

seerd op ledeninvloed. In 2016 nam 

het aantal leden van coöperatieve 

banken met circa 1,6 miljoen toe tot 

81,6 miljoen. De procentuele leden-

groei bedroeg 2% en was daarmee 

identiek aan de gemiddelde stijging in 

de afgelopen decennia. Ook in relatie-

ve termen is sprake van een positieve 

langetermijntrend in het ledenbe-

stand. De verhouding tussen het 

aantal leden en de totale bevolking is 

opgelopen van 15 in 1997 naar 19,5 in 

2016. Bijna één op de vijf inwoners 

in de betrokken landen is nu dus lid 

van een coöperatieve bank. Deze 

cijfers suggereren tevredenheid over 

en enthousiasme voor coöperatieve 

banken bij klanten. Het is immers 

onaannemelijk dat klanten lid worden 

en blijven als zij ontevreden over hun 

coöperatieve bank zouden zijn.

VIRTUELE DISTRIBUTIEKANALEN

In lijn met de ledenaanwas stegen de 

aandelen op de markt voor binnen-

landse leningen en deposito’s met on-

geveer 0,3 procentpunt tot respectie-

velijk 22,5 en 21,8. Het marktaandeel 

branches lag hier ver boven (32,3) en 

is de laatste jaren flink toegenomen. 

Dit hoge marktaandeel weerspiegelt 

een specifiek kenmerk van coöpera-

tieve banken; zij hebben historisch 

dichte kantorennetwerken. De stijging 

in de afgelopen jaren komt doordat 

andere banken verhoudingsgewijs 

veel meer kantoren hebben gesloten 

dan coöperatieve banken. Hierbij zij 

opgemerkt dat coöperatieve banken 

in toenemende mate van fysieke naar 

virtuele distributiekanalen voor hun 

financiële dienstverlening overstap-

pen. Zij investeren dan ook zwaar in 

IT om hun klanten en leden attractieve 

en innovatieve producten en diensten 

te kunnen bieden. Overigens vertaalt 

deze relatief dure distributiemethode 

zich niet in een hogere kosten-baten 

ratio. Over een langere periode bezien 

opereren coöperatieve banken en alle 

andere banken even (in)efficiënt.

GROEIENDE KREDIETVERLENING

Op basis van standaard bankva-

riabelen weken de prestaties van 

coöperatieve banken in 2016 duidelijk 

af van die van alle andere banken. 

Gemiddeld genomen groeide de 

kredietverlening van coöperatieve 

banken aan de reële economie met 

bijna 2,5 procent, terwijl de krediet-

portefeuille van alle andere banken 

met ruim 2 procent slonk. Dit duidt 

op verschillen in bedrijfsmodel en 

oriëntatie. Daarnaast verbeterde de 

kapitaalratio (de zogenoemde Tier 1 

ratio) van coöperatieve banken met 

ruim 1 procentpunt tot 15,5, tegen 

een stijging van 0,6 tot 14,9 voor het 

collectieve banksysteem. Tot slot viel 

het rendement op het eigen vermogen 

(ROE) bij coöperatieve banken met 

6% aanzienlijk hoger uit dan bij alle 

andere banken (4,3%). Over een lan-

gere periode bezien vertoont de ROE 

van coöperatieve banken een veel 

stabieler patroon. Dit is waarschijnlijk 

het gevolg van hun eigendomsstruc-

tuur met leden die in een focus op 

het retailbankieren resulteert. Deze 

bancaire tak van sport genereert over 

het algemeen stabielere inkomsten.

IMPACT REGELGEVING

De financiële prestaties van de geag-

gregeerde coöperatieve bankensector 

wijken meestal af van die van alle 

andere banken. Dit ‘bewijst’ dat de 

coöperatieve organisatievorm aan di-

versiteit en daarmee aan macro-sta-

biliteit van de gehele bancaire sector 

bijdraagt. Daarom moet voorkomen 

worden dat (nieuwe) bancaire regel-

geving tot convergentie van bancaire 

bedrijfsmodellen en/of de introductie 

van aspecten van beursgenoteerde 

banken in goed gekapitaliseerde 

 coöperatieve banken met levens-

vatbare bedrijfsmodellen leidt. 

“Gemiddeld  
is bijna één  
op de vijf 
 inwoners 

lid van een 
 coöperatieve 

bank”
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Best of Four

Best of Four biedt handelshuizen in binnen- en buiten-
land een compleet en kwalitatief assortiment fruit, 
glas- en vollegrondsgroenten. Door het samenvoegen 
van het productaanbod van de ruim 190 telers kan 
iedere denkbare marktvraag worden ingevuld en 
wordt voor alle aangesloten telers een sterke ver-

kooppositie gecreëerd. Met gegarandeerde afzet 
tegen individuele marktprijzen. Kwaliteit en 

betrouwbaarheid moeten immers naar 
waarde betaald worden.

Best of Four

Best of Four biedt handelshuizen in binnen- en buiten-
land een compleet en kwalitatief assortiment fruit, 
glas- en vollegrondsgroenten. Door het samenvoegen 

ACU

De Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU is 
gevestigd op Curaçao. ACU biedt leden en hun gezin 
mogelijkheden tot sparen tegen gunstige voorwaarden 
en verstrekt aan haar leden leningen en voorschotten 
tegen voordelige voorwaarden. ACU heeft 26.000 le-
den op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint 

Eustatius en Aruba. De coöperatie viert in 2017 
het 55-jarig bestaan. ACU is het eerste lid van 

NCR dat haar werkgebied op de voorma-
lige Nederlandse Antillen heeft.

ACU

De Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU is 
gevestigd op Curaçao. ACU biedt leden en hun gezin 
mogelijkheden tot sparen tegen gunstige voorwaarden 

Sanidrõme

Sanidrõme is een coöperatie waarbij 31 zelfstandi-
ge installatiebedrijven met badkamershowroom zijn 
 angesloten. Gezamenlijk staan zij voor “de betere 
badkamer” in de breedste zin van het woord. Het is 
voor de aangesloten bedrijven een uitdaging om 
de betere badkamer op maat te ontwerpen en 

 installeren. Door Sanidrõme worden zij landelijk 
ondersteund op het gebied van marketing, 

reclame en assortiment.

Sanidrõme

Sanidrõme is een coöperatie waarbij 31 zelfstandi-
ge installatiebedrijven met badkamershowroom zijn 
 angesloten. Gezamenlijk staan zij voor “de betere 
badkamer” in de breedste zin van het woord. Het is 
voor de aangesloten bedrijven een uitdaging om 

NIEUWE LEDEN 
NCR
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Peer Groups
2018

INTERVISIE VOOR
HOGER COÖPERATIEF
KADER

4 WINTERBIJEENKOMSTEN
+ 1 ZOMEREXCURSIE
Middagen met aansluitend 
‘diner pensant’. Met bijdragen van 
top academische sprekers

2 KLEINE GROEPEN
Groep lid-bestuurders en toezicht-
houders; groep senior management en 
directeur-bestuurders

Intervisie is een gestructureerd 
en frequent overleg van een groep 
professionals om dilemma’s in 
werksituaties te verhelderen en 
handreikingen te doen om er 
effectiever mee om te gaan.

Slechts een beperkt aantal plaatsen per groep beschikbaar. 

AANMELDEN
Bij Dorien Groen: mailadres d.groen@cooperatie.nl, telefoon: 030 - 284 04 90

De kosten voor deelname aan de NCR Peer Group bijeenkomsten in 2018 
bedragen € 2.490,- excl BTW per persoon. Lunches en diners inbegrepen. 

GESPREKSTHEMA’S (O.A.)
– Coöperatieve governance
– Organisatiedynamiek
– Integriteit
– Coöperatief leiderschap


