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COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

Een belangrijk onderwerp bij onderzoek naar coöperaties betreft 

de relatie tussen de leden en de coöperatie. In veel onderzoek 

naar coöperaties wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw 

benadrukt dat deze relatie uit drie onderdelen bestaat: een trans-

actierelatie, een financieringsrelatie en een zeggenschapsrelatie. 

Deze drie relaties hangen sterk met elkaar samen; ze vormen een 

“systeem van attributen”. Dat wil zeggen dat je niet zomaar één 

element kunt veranderen zonder dat dat effect heeft op de andere 

elementen. Wel kan een coöperatie van de ene configuratie (een 

specifieke combinatie van elementen) naar een andere configuratie 

overstappen.

Onderzoekers en mensen uit de praktijk komen er steeds meer 

achter dat deze drie elementen niet de volledige relatie tussen leden 

en coöperatie kan verklaren. Een tekortkoming van het schema van 

drie elementen is dat het teveel de bilaterale relatie tussen leden en 

coöperatieve onderneming benadrukt, en te weinig de relatie tussen 

leden onderling. Maar nog belangrijker is dat er nog een vierde 

 relatie in het spel is. Dit noemen we de community-relatie.

In onderzoek naar het ontstaan van nieuwe coöperaties en coöpera-

tieve vormen van maatschappelijk ondernemen krijgt deze commu-

nity-relatie vaak veel aandacht. Echter, in traditionele coöperaties, 

zoals bijvoorbeeld de land- en tuinbouwcoöperaties, speelt commu-

nity nauwelijks een rol. Recent onderzoek laat zien dat het veron-

achtzamen van de community-relatie onvoldoende recht doet aan de 

meervoudige relatie tussen leden en coöperatie. Erkenning van deze 

relatie betekent ook dat bestuurders en managers een extra instru-

ment hebben om de binding tussen leden en coöperatie te versterken.
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PRAEDIUM:
Jaar oprichting: 2012

Aantal leden:  8

Aantal medewerkers: 0

Omzet: € 350.000

Bestuursmodel: Basismodel

Ledenraad:  Nee

UNIVÉ:
Jaar oprichting: 1794 

Aantal leden:  1,6 miljoen 

Aantal medewerkers: 2.700

Omzet: € 443 miljoen

Bestuursmodel: Zandlopermodel

Ledenraad:  Ja, 24 leden

NAUTILUS ORGANIC: 
Jaar oprichting: 1987

Aantal leden:  35 

Aantal medewerkers: 6,7 FTE

Omzet: € 41 miljoen

Bestuursmodel: Basismodel

Ledenraad: Nee

DRIE BESTUURDERS VAN 

COÖPERATIES KRIJGEN 

DRIE VRAGEN UIT “DE NCR 

PRAATPOT” VOORGELEGD.

Wat zijn – to the point –  

de antwoorden van Judith van  

der Bruggen (Praedium),   

Ellen Peper (Univé) en  

Ellen Mertens (Nautilus Organic)? 
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& Menno Ringnalda (Ellen Peper)  


