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Terugblik
op 2018
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van NCR. Hiermee
nemen we u mee door het jaar dat in het teken
stond van het verbeteren van de menings- en
besluitvorming in de coöperatie: De Coöperatieve
Dialoog. In een democratische ondernemingsvorm
als de coöperatie is het essentieel dat er een
constante dialoog plaatsvindt tussen leden onderling
en tussen leden en de coöperatie.
In 2018 is het belang van deze coöperatieve dialoog
benadrukt, zijn best practices uitgewisseld en is
geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen.

Nationale en internationale aandacht voor de
coöperatie
Het jaar 2018 had voor NCR een bijzonder inter
nationaal karakter. Tijdens de driedaagse ICA2018
Research Conference werden de meest actuele
internationale coöperatieve inzichten gedeeld.
Vijf universiteiten, ICA en NCR organiseerden deze
wetenschappelijke biënnale begin juli in Wageningen.
De honderdjarige Wageningen University & Research
was gastheer voor honderden wetenschappers uit de
hele wereld.

Arjen van Nuland
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Dirk de Lugt

Op de voorafgaande bijeenkomst ‘Business
meets science’ ontmoetten de vers aangekomen
onderzoekers diverse praktijkmensen uit Neder
landse coöperaties. Logisch gespreksonderwerp
in dit NCR themajaar: De Coöperatieve Dialoog.

In oktober bracht het Koninklijk Paar een officieel
bezoek aan Duitsland. Hierbij stond het 200e
geboortejaar van Friedrich Wilhelm Raiffeisen
centraal en daarmee het coöperatief gedachtegoed.
Naast een kennismakingsbijeenkomst tussen de
Duitse en Nederlandse coöperaties stond een lunch
met het Koninklijk Paar op het programma.
In december 2018 organiseerde NCR een driedaags
internationaal congres voor collega-organisaties in
Noordwest-Europa. In Zaandam wisselden zeven
landen kennis en ervaringen uit rond coöperatieve
governance en ledenbetrokkenheid.

De NCR Code
De governance binnen coöperaties is door de
ledenstructuur en -zeggenschap anders dan bij
andere ondernemingsvormen. Daarom hebben we de
NCR Code, een governance code voor coöperatieve
ondernemingen. Deze omvat gedragsregels die
de transparantie en kwaliteit van het bestuur en
toezicht van coöperaties vergroten. De Code is in
2005 voor het eerst opgesteld en wordt regelmatig
herzien zodat deze aansluit bij de nieuwe trends en
ontwikkelingen op coöperatief en maatschappelijk
gebied. Eind 2018 onderzocht een stagiaire hoe NCRleden de principes en regels uit de code toepassen.
Deze resultaten nemen we mee in de herziening van
de NCR Code in 2019.

Strategie
In 2018 hield het bestuur de koers van NCR tegen het
licht en in samenspraak met de leden is deze herijkt
voor de komende periode. Met nieuwe accenten die
moeten leiden tot sterke en vitale coöperaties, nu en
in de toekomst.
Kortom, 2018 was een internationaal en dynamisch
jaar. NCR heeft individuele coöperaties bijgestaan
en vanuit het collectief de belangen van coöperatief
Nederland vertegenwoordigd. Hier zijn het bestuur en
medewerkers van NCR dagelijks mee bezig.
En hopen dat ook in de toekomst nog op een
passende manier te kunnen blijven doen. Coöpereren
doen we samen!

Dirk de Lugt
Voorzitter NCR

Arjen van Nuland
Directeur NCR
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NCR, het huis van de coöperatie
NCR is dé vereniging van en voor coöperaties in Nederland
“Wij geloven in de kracht van de coöperatie en benutten die in het belang van onze leden.
Samen versterken we het coöperatief ondernemerschap in Nederland. Dat doen we door kennis
te ontwikkelen en te delen. En door de mensen van de coöperaties te verbinden. Zo helpen we
onze leden om gezamenlijk meer profijt te halen uit hun coöperatieve identiteit en in te spelen
op nieuwe kansen en uitdagingen.”
Voor en door coöperaties
NCR is in 1934 opgericht voor en door coöperaties uit
de agrarische sector, en door verbruikscoöperaties.
Inmiddels komen de leden ook uit andere sectoren,
zoals de verzekeringsbranche, transport & logistiek,
zorg en energie. De aangesloten coöperaties zijn
veelal toonaangevend in hun branche. Nationaal,
maar vaak ook internationaal, actief in het belang van
hun leden.
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Kenniscentrum, platform en belangen
behartiging
Als coöperatief kenniscentrum, platform en
belangenbehartiger richt de dienstverlening zich
op de collectieve coöperatieve sector en op
individuele coöperaties. NCR levert een bijdrage aan
coöperatieve thema’s zoals ledenbetrokkenheid,
besturing van de coöperatie en ledencommunicatie.
Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen NCR
en coöperaties staat hierbij centraal.

De coöperatie,
een succesvolle
ondernemingsvorm
Coöperaties hebben een collectief doel met een
zakelijke basis. De coöperatie is een vereniging
van leden die samen een bedrijf hebben dat ten
dienste staat van die leden. De leden, bijvoorbeeld
ondernemers, consumenten of overheden, bundelen hun krachten in de coöperatie om hun individuele doelen te bereiken. Met als doel om waarde
te creëren voor de leden.

Het NCR-netwerk
Het netwerk is krachtig. Meer dan 100 coöperaties
en vele partners zijn hier onderdeel van. Van grote
en kleine coöperaties in diverse sectoren tot univer
siteiten en (internationale) koepelorganisaties zoals
International Co-operative Alliance (ICA). De unieke
kennis en contacten leiden tot nieuwe ideeën over
coöperatief ondernemen.

Coöperatief ondernemen sluit goed aan bij de
huidige tijdgeest, waarin duurzaamheid en oog
voor de lange termijn belangrijker zijn dan winst
op de korte termijn.
In de land- en tuinbouw en de financiële dienst
verlening zijn coöperaties al meer dan een eeuw
succesvol. De coöperatie verbindt economische
belangen en sociale drijfveren. Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat juist in deze tijd het aantal
coöperaties in Nederland groeit. In dienstverlenende sectoren zoals de zorg en duurzame
energie, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van
werknemerscoöperaties.

Bestuurders, commissarissen, directeuren, leden
raadsleden, jongerenraadsleden en medewerkers
van coöperatieve NCR-leden ontmoetten elkaar bij
NCR in de op maat gesneden themabijeenkomsten.
In Pop-up Labs en Peer Groups worden functiege
noten van verschillende coöperaties samengebracht
om van elkaars ervaringen te leren en om een onder
ling netwerk op te bouwen.
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Kennis delen

Herijking van de strategie

NCR heeft veel kennis in huis over coöperatief
ondernemen. Uit wetenschappelijke studies
én uit de dagelijkse praktijk van de leden. Over
de nieuwste inzichten over good governance
van coöperaties tot best practices over
ledenbetrokkenheid. Met een onafhankelijke
blik worden coöperatieve thema’s bestudeerd en
onderzocht. Actuele thema’s worden vraaggericht
opgepakt en er wordt ook gezocht naar antwoorden
op de uitdagingen van de toekomst.
Governance
Bestuursdynamiek
Ledenbetrokkenheid
Ledenfinanciering
Juridische zaken

Op 28 februari 1934 werd de “Nationale
Coöperatieve Raad” opgericht door zeven
coöperatieve organisaties, zowel agrarisch
georiënteerd als verbruikscoöperaties. De
behoefte aan een overkoepelend orgaan dat
vooral op landelijk niveau de gezamenlijke
belangen van coöperaties kon behartigen
nam toe. En zo zag NCR het licht.

Coöperatief ondernemen
Tot 2014 was NCR hoofdzakelijk actief in het
agrarisch domein. Begin 2014 is de strategie van
NCR stevig veranderd. De belangrijkste aanleiding
hiervoor was dat de behoefte van de leden sterk
veranderd was. Daarnaast ontstonden er ook
nieuwe kansen door de hernieuwde belangstelling
voor coöperaties. De belangrijkste veranderingen
waren de focus op het coöperatieve ondernemen in
plaats van op de sectorale (agrarische) thema’s en
de toepassing van kennis. Er werd geïnvesteerd in
8

individuele dienstverlening aan en in de relatie
met de leden. De verenigingsinkomsten werden
aangepast door een verlaging van de vaste contributie
en de introductie van een variabele contributie voor
individuele dienstverlening aan leden. Tenslotte
werd NCR verbreed met coöperaties uit andere
sectoren. In de periode na 2014 zijn er nog andere
accenten aangebracht, zoals de versterking van
belangenbehartiging en lobby, de focus op educatie
van coöperatoren en het loket voor startende
coöperatieve initiatieven.
De in 2014 ingezette koers wordt door de leden
gewaardeerd. Het ledental is meer dan verdubbeld
en er wordt meer toegevoegde waarde voor de leden
geleverd terwijl de contributie met 30% verlaagd
is. De positie in belangenbehartiging is (mede door
het verbrede ledenpalet) versterkt. Toch zijn er
belangrijke vraagstukken zoals de grote verschillen
tussen coöperaties en daarmee de afwijkende
toegevoegde waarde die NCR kan bieden, en ook
de vraag hoe de (betaalde) dienstverlening zich zou
moeten ontwikkelen.

Samen met de leden
Deze factoren gaven het NCR-bestuur aanleiding
om te oriënteren op de toekomst middels het
herijken van de strategie. De aftrap van deze
strategische herijking vond plaats bij de Algemene
Ledenvergadering van 19 april 2018. Via dialoogtafels
en interviews met NCR-bestuursleden en NCRleden werd input verzameld waarmee het bestuur
in het najaar de nieuwe strategie bepaalde. Wat
deze inhoudt? In Blik op de toekomst (p.46) leest
u hierover meer.
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Bijeenkomsten voor leden
19 april & 11 oktober 2018
Algemene Ledenvergaderingen NCR 2018
Twee keer per jaar komen leden samen voor de
Algemene Ledenvergadering.

11 januari 2018
SYMPOSIUM
De coöperatie en mededinging
Wat betekent mededinging voor samenwerkende
ondernemers in de coöperatie?
Diederik Schrijvershof van Maverick Advocaten ging
in op de actuele ontwikkelingen bij de toepassing
van het mededingingsrecht voor coöperaties en hun
leden.
Een speciale bijeenkomst voor coöperaties uit de
groente- en fruitsector.

28 maart 2018
MINI-SYMPOSIUM
De coöperatie en privacywetgeving
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Tijdens het
ledensymposium plaatsten mr. Lotte Pouw en
mr. Sabina Kloppers, advocaten bij Van Benthem &
Keulen, dit onderwerp in de coöperatieve context.
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11 oktober 2018
SYMPOSIUM
Samenspel bestuur en toezicht
In de besturing van de coöperatie hebben bestuur
ders en toezichthouders/commissarissen een
gemeenschappelijk belang, maar ook een andere
rol, taak en verantwoordelijkheid. Prof.dr.ir. Rienk
Goodijk gaf zijn visie op “Strategisch partnerschap,
wat is wijsheid” over het samenspel tussen bestuur
en toezicht.

22 november 2018
De Nationale Coöperatiedag 2018
De Nationale Coöperatiedag is het jaarlijkse event
voor leden van NCR en coöperatief Nederland.
250 gasten ontmoetten elkaar in DeFabrique in
Utrecht. Dit jaar stond de dag in het teken van
De Coöperatieve Dialoog met als spreker cultureel
antropoloog Danielle Braun.

Internationale bijeenkomsten
4 tot 6 juli 2018
ICA2018 Research Conference & Business
Meets Science Congres
Drie dagen lang werden tijdens de ICA2018 Research
Conference de meest actuele internationale
coöperatieve inzichten gedeeld in Nederland. Vijf
universiteiten, Internationale Coöperatie Alliantie
(ICA) en NCR organiseerden deze wetenschappelijke
biënnale begin juli in Wageningen. Vanuit de hele
wereld kwamen honderden wetenschappers naar
Wageningen. Op de voorafgaande bijeenkomst
‘Business meets science’ ontmoetten de vers
aangekomen onderzoekers praktijkmensen
uit Nederlandse coöperaties. ‘Business meets
science’ werd een topontmoeting tussen vermaarde
coöperatie-onderzoekers enerzijds en anderzijds
bestuurders en toezichthouders uit de praktijk. Hier
stond het thema De Coöperatieve Dialoog centraal.

2 tot 4 december 2018
CONFERENTIE
Co-operatives, business with a difference.
Co-operative governance and member
commitment. Exploring solutions for future
action.
De Zaanse huisjes in Zaandam vormden het decor
van een driedaagse conferentie. De conferentie
bracht vertegenwoordigers van de coöperatieve
koepelorganisaties uit 7 Europese landen samen
om de mogelijkheden te verkennen binnen het
coöperatieve klimaat, nu en in de toekomst. Er werd
vooral kennis gedeeld op het gebied van coöperatief
bestuur en toezicht en ledenbetrokkenheid.
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RAIFFEISEN 200 JAAR
In 1818 werd Friedrich Wilhelm Raiffeisen geboren.
Als burgemeester in het Westerwald stichtte hij scholen en startte hij een
bakkers- en bosbouwbedrijf. Toen hij blijvende nood van de bevolking in zijn
gemeente zag, in stand gehouden door afhankelijkheid, greep hij in met
een concept van gezamenlijk ondernemen dat we nog altijd kennen en in
de toekomst vaker zullen zien. Coöperatie is immers dé ondernemingsvorm
die bij een netwerksamenleving past.
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BEGELEIDING EN ADVIES
Met een breed aanbod van producten en
dienstverlening ondersteunt NCR zijn leden
bij het ontwikkelen en versterken van hun
coöperatie in de praktijk.
NCR begeleidt en coacht bestuurders en toezicht
houders van coöperaties op het gebied van de
besturing van de coöperatie, ledenstrategie en
ledenbetrokkenheid. Voor specifieke coöperatie
vraagstukken biedt NCR ook advies op maat. Denk
bijvoorbeeld aan het verbeteren van de interactie
en samenwerking van de verschillende bestuurlijke
organen of de begeleiding bij de invoering van een
nieuwe bestuurlijke structuur.
In 2018 begeleidde NCR 24 leden bij interne vraag
stukken. Dat varieert van grote trajecten zoals de
begeleiding van een herstructurering tot dagsessies
waarbij de coöperatiestrategie versterkt wordt of
waarbij het functioneren van bestuur, Raad van
Commissarissen en/of ledenraad centraal staat.

7

24

Advisering & begeleiding leden

Advisering & begeleiding niet-leden
Advisering nieuwe coöperaties

5

Online zelfevaluaties

Ondersteuning nieuwe
coöperaties
Het is belangrijk voor coöperaties om direct vanaf de start de juiste inrichtingskeuzes te maken.
NCR helpt startende coöperaties met deze keuzes door zoveel mogelijk relevante onderwerpen
al vooraf te bespreken zodat een vliegende start
gemaakt kan worden. De resultaten worden in
de statuten en reglementen verwoord en kunnen
zodoende bij de notariële oprichting gebruikt
worden. Met deze nieuwe activiteiten is NCR
niet alleen het platform en kenniscentrum voor
bestaande coöperaties, maar ook voor nieuwe
en startende coöperaties.

Maandelijks spreekuur voor startende
coöperaties
 ast de coöperatie bij mijn idee, hoe moet ik de
P
coöperatie inrichten of hoe start ik de coöperatie?
Zo maar wat vragen die aan bod komen bij het
spreekuur voor startende coöperaties. De opstart
is een cruciale fase voor de coöperatie, veel nieuwe initiatieven hebben hulp nodig om de juiste
keuzes te kunnen maken. Dit jaar zijn 18 nieuwe
initiatieven geholpen met hun vraagstuk.

18
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3

Benchmark bestuursvergoedingen

Ledenbetrokkenheidsonderzoek
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BEGELEIDING EN ADVIES
Online zelfevaluatie
bestuur en Raad van
Commissarissen
De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen
adviseert om jaarlijks het eigen functioneren van
bestuur en Raad van Commissarissen te bespreken
en waar nodig bij te sturen. In deze evaluatie
komt zowel het functioneren van de individuele
leden als van het collectief aan bod, om zodoende
verbeteringen aan te brengen in deze organen.
NCR heeft hiervoor een online zelfevaluatie ont
wikkeld die door NCR-leden toegepast kan worden.
Het helpt om te reflecteren op de bestuurlijke
samenstelling, de vergaderingen, het algemeen
functioneren en het functioneren van de individuele
leden.
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Coöperatiestrategie
De coöperatie is een vereniging met een bedrijf.
Dat bedrijf staat ten dienste van de leden van de
vereniging. Daarom is het juist van belang dat
de strategie niet alleen het bedrijfsdeel omvat,
maar ook het ledengedeelte: een coöperatiestrategie. NCR helpt om een coöperatie
strategie te ontwikkelen of aan te scherpen,
om zo het ledenbelang goed te verankeren in
de ondernemingsstrategie.

Benchmark bestuurlijke
vergoedingen
NCR beschikt over een database waarin zoveel
mogelijk vergoedingen van leden-bestuurders,
toezichthouders en ledenraadsleden van NCR-leden
worden bijgehouden. Hierin zijn relevante gegevens
zoals (onkosten-)vergoedingen, tijdsbestedingen,
het bestuurlijk model en kerncijfers uit de gecon
solideerde jaarrekeningen opgenomen.
Op verzoek kan NCR een gehanteerde vergoedingen
systematiek toetsen aan dat van vergelijkbare
coöperaties uit de database. Vanzelfsprekend
worden de gegevens van individuele coöperaties
vertrouwelijk behandeld en uitsluitend geanonimi
seerd in de vergelijkingen meegenomen.

Het kantoor van NCR beschikt over een aparte
vergaderruimte. NCR-leden zijn van harte
welkom om kosteloos gebruik te maken van deze
locatie. ’t Praathuys biedt ruimte aan groepen tot
maximaal 18 personen. Steeds meer coöperaties
vinden hun weg naar het “huis van de coöperatie”.

42
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Bijeenkomsten vonden plaats
in ’t Praathuys

leden organiseerden hun eigen bijeenkomst
in ‘t Praathuys

Statuten en
reglementen
NCR biedt haar leden ondersteuning en advies op maat bij het opstellen en wijzigen van
statuten en reglementen. De ondersteuning
kan bestaan uit een korte check van bestaande
statuten, maar kan ook het volledig herzien van
statuten of het opstellen van bijvoorbeeld een
bestuursreglement inhouden.
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BEGELEIDING EN ADVIES
Monitoring NCR Code
De coöperatie staat bekend als een
transparante en democratische onder
nemingsvorm met een strategie gericht op
de lange termijn. Vanwege deze identiteit
verdienen coöperatieve ondernemingen een
eigen governance code, de NCR Code. Deze
Code omvat gedragsregels die de transparantie
en kwaliteit van het bestuur en toezicht van
coöperaties vergroten.
De NCR Code is een hulpmiddel om coöperatief
ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en
professioneel toezicht te verbeteren. De Code
beoogt de kwaliteit van het dagelijks besturen en
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het toezichthouden te bevorderen. De ‘regels’ komen
voort uit de ‘good practices’ van de NCR-leden en
zijn bedoeld ter inspiratie van coöperaties die hun
bestuur en bestuursstructuur willen evalueren
of veranderen. In 2005 werd de Code geïntroduceerd
en deze wordt sindsdien regelmatig herzien zodat
deze aansluit bij de nieuwe trends en ontwikkelingen
op coöperatief en maatschappelijk gebied. In
september 2018 monitorde NCR de Code bij de leden
om een beeld te krijgen in hoeverre zij de NCR Code
naleven. Van de 100 leden met een coöperatieve
ondernemingsvorm zijn 46 leden gemonitord. De
resultaten van de monitoring worden meegenomen
bij de herziening van de NCR Code in 2019.

Foto Menno Ringnalda, Ringnalda Fotografie

NCR-lid uitgelicht

ELLEN PEPER, LID RAAD VAN BESTUUR UNIVÉ
Wat vind je van de samenwerking binnen jouw coöperatie?
“Ik gebruik regelmatig het Afrikaans gezegde: Als je snel wilt gaan, moet je
alleen gaan. En als je ver wilt komen, dan moet je samen gaan. Als Univé
willen wij ver komen en dus samen gaan. In deze continu veranderende
wereld willen wij van betekenis blijven voor onze leden en dat vraagt het
blijven bundelen van alle krachten van alle entiteiten binnen de Univé Formule
(Univé Groep en de 12 Regionale Univé’s). We werken goed samen, wel staan
we voor de uitdaging om tegelijk de regionale diversiteit en eigenheid te
koesteren en de eenheid blijvend te versterken en benutten in het belang
van onze leden.”
17

“Hoe betrokkener
de leden, hoe
bloeiender de
coöperatie”

ONDERZOEK LEDENBETROKKENHEID
Ledenbetrokkenheid staat bij vele coöperaties
op de agenda. Iedereen begrijpt dat betrokken
leden nodig zijn bij een coöperatie. Maar hoe
benut je deze betrokkenheid? En hoe kun je
het meten en eventueel verbeteren?
In het voorjaar van 2018 stelde NCR een nieuwe
release van het ledenbetrokkenheidsonderzoek
beschikbaar. Na aanvullende studie is een ver
nieuwde vragenlijst opgesteld. Deze is middels
logaritmes zodanig vormgegeven dat elke respon
dent direct een profiel van de eigen betrokkenheid
ontvangt. Ook de totaalresultaten worden auto
matisch gegenereerd ten behoeve van de
deelnemende coöperatie. Het onderzoek geeft
een uiteenzetting van de drijfveren van de leden
van de coöperatie, waarna de deelnemende
18

coöperatie een gericht beleid kan ontwikkelen om
de betrokkenheid van de leden te vergroten.
Als een coöperatie jong of klein is, is er per
definitie een hoge betrokkenheid. Naarmate de
coöperatie ouder en groter wordt, zijn er talloze
redenen waarom leden niet vooraan staan. Een
coöperatie moet hier eigenlijk wel werk van maken,
want het feit dat de rechtspersoon eigendom is
van die leden, maakt het onderscheidend ten
opzichte van andere rechtspersonen. Een gedegen
onderzoek dient dan als een goede basis om vanuit
te vertrekken. Twee coöperaties onderzochten in
een pilot-versie van het vernieuwde onderzoek
de betrokkenheid binnen de coöperatie. Een
coöperatie startte aan het eind van het jaar met
het onderzoek.

TEVREDEN,
LOYAAL,
BETROKKEN
Een succesvolle coöperatieve
onderneming kenmerkt zich door
gezonde bedrijfsresultaten én een
vitale vereniging. Deze twee aspecten
zijn onlosmakelijk met elkaar
verweven en beïnvloeden elkaar.
Vitaliteit van de vereniging uit zich
bij leden op drie niveaus:

METEN OP ZES DIMENSIES
Het nieuwe NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is gebaseerd op
6 dimensies: Imperatief, Normatief, Calculatief, Affectief, Vertrouwen
en Reputatie.

Affectieve
betrokkenheid

Normatieve
betrokkenheid

Calculatieve
betrokkenheid

Imperatieve
betrokkenheid

Ledentevredenheid: een waardevol
startpunt maar niet zo dynamisch;
Vertrouwen

Reputatie

Ledenloyaliteit: gaat verder dan
tevredenheid en uit zich met name in
de transactierelatie;
Ledenbetrokkenheid: de bereidheid
van leden om op één of andere wijze
bij te dragen aan de coöperatie.

De vier dimensies Imperatief, Normatief, Calculatief en Affectief
komen uit de eerdere onderzoeksopzet. Na aanvullende studie
zijn deze dimensies geherdefinieerd. Ook is nadere studie gemaakt
van de determinanten die deze dimensies bepalen. Daarom zijn
de vragenlijsten opnieuw geformuleerd.
In de praktijk bleken de genoemde vier dimensies nog niet voldoende
om zinvolle uitspraken te kunnen doen over de betrokkenheid van
leden bij hun coöperatie. De hypothese dat ook Reputatie (een beeld
in en van de buitenwereld) en Vertrouwen (een innerlijk individueel
gevoel) een grote invloed hebben op ledenbetrokkenheid, is in
pilotonderzoek bevestigd. Deze twee dimensies zijn daarom ook
toegevoegd aan het onderzoek.
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LOBBY EN BELANGENBEHARTIGING
Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van
het Bruto Binnenlands Product. Ruim 90%
van deze coöperatieve omzet is bij NCR
aangesloten. Dat geeft NCR positie om
coöperaties te vertegenwoordigen in (politieke)
beleidsvorming en het maatschappelijke debat.
Het gaat hierbij om het behartigen van de
collectieve belangen, het representeren van
coöperatief Nederland en het uitdragen van
het coöperatief gedachtengoed. Zowel in
binnen- als buitenland.
Deze functie wordt steeds belangrijker. De
coöperatie is een belangrijke ondernemingsvorm
waar ondernemingen of individuen samenwerken
in een bedrijf. Deze ondernemingsvorm vraagt
om specifieke regelgeving, bijvoorbeeld in de
besturing of financiering van de coöperatie. NCR
merkt in de dagelijkse contacten met overheden,
onderwijs en kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties dat kennis en begrip over de werking
van de coöperatie versterkt dient te worden. Dat
is randvoorwaardelijk om goede condities voor
coöperatief ondernemen te hebben en te houden.
Ook op internationaal niveau behartigt NCR het
belang van (Nederlandse) coöperaties. NCR is
aangesloten bij Cooperatives Europe en International
Cooperative Alliance (ICA) en lid van de Europese
koepel van land- en tuinbouwcoöperaties Cogeca.
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Officieel bezoek Koninklijk Paar
Rijnland-Palts
In de ochtend van woensdag 10 oktober worden
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
bij de Staatskanselarij van Rijnland-Palts in
Mainz ontvangen door minister-president
Malu Dreyer en haar echtgenoot Klaus Jensen.
Na een nadere kennismaking volgt een lunch,
waarbij de minister-president en de Koning
een toespraak houden. De lunch staat in het
teken van “Raiffeisen 200 jaar”. F.W. Raiffeisen
werd in 1818 geboren in de deelstaat en is één
van de grondleggers van de coöperatieve gedachte. Hij startte een boerenleenbank vanuit
het idee dat door collectieve inzet duurzame
verbeteringen mogelijk zijn. Tijdens de lunch
gaan Ralf Barkey, bestuursvoorzitter van het
Genossenschafts-Verband der Regionen, en
professor Tine de Moor, hoogleraar sociale en
economische geschiedenis in Utrecht, in op de
coöperatieve gedachte anno 2018.

“De erfenis van Raiffeisen is
relevant en vruchtbaar tot op de
dag van vandaag. Sterker nog: zij
inspireert steeds meer mensen.”

21
Foto ANP

Toespraak
van de Koning
bij de lunch
aangeboden
door ministerpresident
Malu Dreyer van
Rijnland-Palts te
Mainz.
Toespraak
| 10-10-2018 |
De toespraak is
uitgesproken
in het Duits.
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THEMAJAAR 2018
DE COÖPERATIEVE DIALOOG

De coöperatie is een vereniging met een bedrijf,
ten behoeve van de leden. Het onderscheidende
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.
‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel
van leden van coöperaties een belangrijk punt.
Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR
Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan.
Door getrapte governancestructuren ligt het
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zwaartepunt van
ledeninvloed echter
bij een (relatief) klein
deel van de leden.
Door de ledeninvloed
en de ledenbetrokken
heid te vergroten via
innovatie in meningsen besluitvorming,
versterken we de
verenigingskant van de coöperatie. Bovendien zorgt
het voeren van de coöperatieve dialoog voor betere
en meer gedragen besluiten. In het themajaar 2018
maakten NCR-leden kennis en experimenteerden ze
met het voeren van een goede coöperatieve dialoog.

Praatpot & Inspiratie
waaier De Coöperatieve
Dialoog

Gesprek op voeten
tijdens de ALV
Aan de hand van verschillende methodieken
werd kennisgemaakt met manieren om met
coöperatieleden te komen tot menings- of besluitvorming. Deelnemers raken bekend met de
methoden en kunnen vervolgens beter inschatten op welke manier het in de eigen coöperatie
toepasbaar is. Tijdens de ALV van NCR in april
werd via een “gesprek op voeten” en het “world
café” de dialoog gevoerd over de strategie van
NCR. Enerzijds kunnen NCR-leden op deze
manier sturing geven aan de koers van hun
vereniging en anderzijds worden er inspiratie en
handvatten geboden om binnen de eigen coöperatie aan de slag te gaan.

NCR besteedde in 2018 veel aandacht aan het
thema De Coöperatieve Dialoog. De coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de verschillende
belangen, rollen en kwaliteiten die er binnen
de coöperatie te vinden zijn. Door deze dialoog
goed in te richten kan er een kwalitatieve verbetering komen in het menings- en besluitvormingsproces in de coöperatie.
Op www.cooperatie.nl staat een dossier met
filmpjes, grondslagen, methodieken, praktijkvoorbeelden en artikelen. Om coöperaties te
ondersteunen om direct aan de slag te gaan
zijn er hulpmiddelen ontwikkeld. De Inspiratie
waaier biedt voorbeelden van werkvormen.
En met de NCR Praatpot kan aan de hand van
vragen over visie, governance, betrokkenheid
en toekomst het coöperatieve gesprek gevoerd
worden.
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De Nationale Coöperatiedag 2018
Brug slaan tussen belangen,
rollen en kwaliteiten

De Nationale
Coöperatiedag is
hét netwerk- en
kenniscongres
voor coöperatief
Nederland. Met
toonaangevende
sprekers en voorbeelden uit de coöperatieve
praktijk. Tijdens deze dag ontmoeten
bestuurders, toezichthouders, directieleden,
coöperatieprofessionals, ledenraadsleden,
leden en andere betrokkenen elkaar.
Kennis delen en ontmoeten
Hoe zorg je dat je als coöperatie je leden betrokken
houdt, samen betere besluiten neemt en meer
draagvlak krijgt voor genomen besluiten? Met een
coöperatieve dialoog.
Hoe deze precies werkt en wat dat vraagt, stond
centraal tijdens De Nationale Coöperatiedag 2018
op 22 november. Natuurlijk is het jaarcongres
voor coöperatief Nederland ook het moment
voor ontmoeting en het delen van kennis. Place
to be dit jaar was DeFabrique, een oude lijnolieen mengvoederfabriek tussen de Utrechtse en
Amsterdamse weilanden.
Hier namen 250 coöperanten van 62 verschillende
coöperaties deel aan een interactief programma met
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aandacht voor de verschillende rollen en belangen
die er zijn binnen de coöperatie. Tijdens de op
maat gesneden deelsessies experimenteerden
bestuurders, commissarissen, voorzitters,
directeuren, senior managers, ledenraadsleden,
jongerenraadsleden en medewerkers met ver
schillende werkvormen om met elkaar een coöpera
tieve dialoog te voeren. En ontdekten ze hoe ze via
de dialoog een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan hun coöperatie.

Leren van anderen: Danielle Braun
Tijdens het plenaire deel van de dag nam organisatieantropoloog Danielle Braun de deelnemers mee
op reis over de hele wereld om uiteindelijk weer te
belanden in de spelonken van de eigen coöperatie.
Ze bracht in beeld hoe we kunnen leren van wat
we al weten. Hoe je als coöperatie kunt leren van
gebruiken en rituelen van verre vreemde volken.
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OPLEIDINGEN & TRAININGEN
NCR Coöperatie Academie
Voor het goed functioneren van een coöperatie is het belangrijk dat bestuurders, toezichthouders
en ledenraadsleden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Veel coöperaties
investeren daarom in het opleiden van de mensen in het coöperatieve bestuur en toezicht.
Standaard-opleidingen voldoen echter vaak niet, omdat een coöperatieve onderneming op veel
punten anders functioneert dan een ‘gewone’ onderneming. Daarom biedt de NCR Coöperatie
Academie een breed aanbod aan opleidingen en trainingen speciaal voor de coöperatie.

Basiscursussen
Basiscursus Coöperatie
Drie maal per jaar verzorgt de Academie een
eendaagse Basiscursus. Een cursus speciaal
voor beginnende ledenraadsleden, bestuurders
en medewerkers coöperatiezaken.
In 2018 namen 62 cursisten hieraan deel. Voor
één coöperatie is de Basiscursus incompany
verzorgd.

Basiscursus Coöperatie voor
energiecoöperaties
Speciaal voor energiecoöperaties werd een
eigen Basiscursus ontwikkeld. Deze cursus
is 3 keer door de Academie verzorgd, met in
totaal circa 75 deelnemers.

28

Pop-up Labs
Pop-up Labs zijn gericht op uitwisseling over
thema’s die meerdere NCR-leden bezig houden.
In deze kennissessies worden functiegenoten
van verschillende coöperaties uitgenodigd om
een specifiek thema uit te diepen en om een
onderling netwerk te laten ontstaan. Op 13 juli
2018 ontmoetten ledenraadbegeleiders elkaar
tijdens een Pop-up Lab in ’t Praathuys in Houten.

Incompany
programma
Een groot aantal NCR-leden organiseerde
een Incompany cursus. Maatwerkcursussen
waarbij is ingespeeld op de context van de
betreffende coöperatie. De belangrijkste
doelgroep was de ledenraad. Onderwerpen
die aan de orde kwamen zijn governance,
de ontwikkeling van een coöperatiestrategie,
financiële sturing van de coöperatie, gespreksen vergadervaardigheden en dialoogvormen.

Verdiepingscursussen
Voor bestuurders, toezichthouders, ledenraadsleden
en medewerkers die méér willen: coöperatieve
kennis verdiepen en persoonlijke vaardigheden
aanscherpen. In 2018 stonden de volgende cursussen
geprogrammeerd:
Meer rendement halen uit uw gesprekken
Financiële sturing van coöperaties
Effectief functioneren in de ledenraad
	
Effectief functioneren als bestuurder of
toezichthouder
	
Workshop ‘Leden meer betrokken krijgen,
hoe werkt dat?’

Expertprogramma
Speciaal voor ervaren bestuurders, directeuren en
startende voorzitters die willen groeien in hun rol. Die
vaardigheden willen aanscherpen of via intervisie het
‘zijn’ van hun coöperatie beter willen doorgronden.
	Driedaagse cursus ‘Voorzitters in coöperaties’,
voor beginnende en al enigszins ervaren
voorzitters van coöperatiebesturen, raden van
toezicht, ledenraden of districten. In deze cursus
ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden
voor het goed vervullen van het ‘ambacht’ van
het voorzitter-zijn in een coöperatieve context.
De cursus is in de winter 2017/2018 door ons
verzorgd, met 6 deelnemers uit 5 coöperaties.
	Voor directieleden en bestuurders en
commissarissen vinden jaarlijks de Peer Groups
plaats. Dit zijn intervisiebijeenkomsten waarbij
in kleine groepen met functiegenoten op allerlei
facetten van die functie in de coöperatie wordt
ingegaan. In 2018 namen 8 personen, van
7 coöperaties, hieraan deel.
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PUBLICATIES EN PRODUCTEN
Coöperatie

Coöperatie. Magazine voor bestuurders,
management en toezichthouders van
coöperaties, en andere geïnteresseerden.
Verschijnt 4 x per jaar, oplage 1500 exemplaren.

Praatpot en
Inspiratiewaaier
NCR Ledenboek 2018
Jaarlijks actueel overzicht van coöperaties die
aangesloten zijn bij NCR.
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Aansluitend op het themajaar, waarbij De Coöpe
ratieve Dialoog centraal staat, zijn hulpmiddelen
ontwikkeld om de dialoog binnen een coöperatie
eenvoudiger te kunnen voeren. In de Inspiratiewaaier
worden theorieën en methoden kort toegelicht.
De Praatpot is te gebruiken voor een vliegende
start van het coöperatieve gesprek.

Film

Het coöperatieve
landschap in Nederland
Coöperaties zijn van alle tijden. Veel grote
coöperaties ontstonden al meer dan 100 jaar
geleden. Veelal kleinschalig en op lokale of
regionale schaal gestart en in de loop der jaren
uitgegroeid tot grote landelijk opererende coöperaties. Coöperaties zijn actief in steeds meer
economische sectoren en ook in het publieke
domein. Gezamenlijk zijn zij goed voor achttien
procent van ons Bruto Binnenlands Product.
De korte film ‘Het coöperatieve landschap in
Nederland’ schetst een beeld van het belang
van coöperaties in én voor Nederland. De film
is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en
Spaans. Te bekijken op het Youtube kanaal van
NCR.

Ontwikkeling
coöperatieplatform
Achter de schermen wordt in 2018 hét nieuwe online
coöperatieplatform ontwikkeld. Een platform dat de
NCR website vervangt en leden de mogelijkheid geeft
om kennis te halen en te delen. Het is een innovatief
en compleet platform: de ingang voor alles wat de
coöperatie raakt. www.coöperatie.nl

Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen 850 geïnteresseerden
een nieuwsbrief met nieuws uit de coöperatieve
wereld.
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NCR-lid uitgelicht

MENSO TIJSSEN, VOORZITTER AGRUNIEKRIJNVALLEI
Welke bijdrage kun jij leveren aan het welslagen van de coöperatie?
“Als voorzitter vind ik het erg belangrijk dat de democratie binnen de
coöperatie goed werkt. Als AR hechten we veel waarde aan onze structuur
met directe zeggenschap van leden. Op onze Algemene Vergadering kunnen
zij hun mening direct kenbaar maken. Ook kunnen alle leden zelf stemmen
over belangrijke strategische beslissingen van onze coöperatie.
Als de omvang van de coöperatie toeneemt blijft het een belangrijk
aandachtspunt om de zeggenschap van de leden goed te borgen. Om de
coöperatie te laten welslagen is er maar een ding belangrijk en dat is
toegevoegde waarde leveren voor je leden.”
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
NCR werkt samen met een aantal nationale en internationale organisaties. Van deze
samenwerking profiteert het hele netwerk en kunnen we elk ook onze doelstellingen beter
bereiken.

Cogeca is de Europese koepel van coöperaties in de
land- en tuinbouw. Cogeca behartigt de Europese
belangen voor deze sector en zorgt voor afstemming
tussen lidstaten. Vertegenwoordigers van NCRleden hebben zitting in de verschillende sectorale
werkgroepen en NCR is vertegenwoordigd in het
presidium van Cogeca.

Agriterra steunt boerenorganisaties in hun strijd
tegen armoede, met inzet van deskundigen uit de
Nederlandse agrarische wereld en met geld van
Nederlandse overheid. Sterke landbouworganisaties
en coöperaties – boergenoteerde bedrijven – leiden
tot meer democratie, economische groei en spreiding
van inkomen. Agriterra focust op economische
ontwikkeling en werkt nauw samen met het
Nederlandse landbouwbedrijfsleven.

Cooperatives Europe verenigt coöperatieve
ondernemingen in Europa. Namens 84 koepel
organisaties, zoals NCR, uit 33 Europese landen uit
alle sectoren wordt het coöperatieve businessmodel
in Europa gepromoot. De leden van Cooperatives

Europe vertegenwoordigen 141 miljoen individuele
coöperatieleden van 176.000 coöperaties. De
coöperaties samen bieden werkgelegenheid aan
4,7 miljoen Europese burgers. Cooperatives Europe
is de Europese regio van ICA.
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COÖPERATIE

De leden van NCR

Duurzame
Energieproductie
Pluimveehouderij
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HET LEDENBESTAND IN 2018
Leden uitgelicht
Voor een aantal leden van NCR was 2018
een bijzonder jaar.
Zo vierden verschillende coöperaties een
jubileum en werden nieuwe coöperaties
opgericht.
Met meer dan 100 NCR-leden zijn
veel mijlpalen te benoemen,
een paar bijzonderheden uitgelicht.
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Jubilea
65 jaar Zevij-Necomij
50 jaar abflexkracht
45 jaar Agrico
25 jaar Sanidrõme
15 jaar Kubus

Nieuwe leden

Opzeggingen

In 2018 verwelkomde NCR zes nieuwe leden:
CKZ
DAK Intermediairscollectief
De Mossel Compagnie
De Volharding Uitvaartzorg
Fekoskan
Koel & Co

Coöperaties Oikocredit International, SURF,
VerbindDrenthe en Peppelhout beëindigden
per 31december 2018 het lidmaatschap.

Oprichting Energie Samen
In mei 2018 is Energie Samen opgericht, een
samenwerking van organisaties die allemaal
ontstaan zijn vanuit lokale en coöperatieve
duurzame energie-initiatieven. De coöperatie
heeft vijf leden: ODE Decentraal, REScoopNL,
Ecode, Hoom en PAWEX (Windunie) en is de
brancheorganisatie voor duurzame energieinitiatieven van burgers.

Ledenraad voor Royal FloraHolland
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 31
mei 2018 stemden de leden van Royal FloraHolland
met een meerderheid van 79% in met de invoering

van een Ledenraad per 1 januari 2019. De nieuwe
structuur – waarbij de ALV komt te vervallen –
verbetert de kwaliteit van besluitvorming binnen
de coöperatie. Voor een statutenwijziging was een
meerderheid van stemmen nodig.

Ledenraad VGZ wijzigt statuten
Op 8 oktober 2018 keurde de Ledenraad een
belangrijke wijziging van de statuten van Coöperatie
VGZ goed. Ook kiest de Ledenraad voortaan zijn
eigen onafhankelijke voorzitter. De Ledenraad boog
zich afgelopen jaar in een intensief traject over
zijn toekomstige rol en een nieuwe missie werd
vastgesteld. Om deze missie effectief te kunnen
waarmaken heeft de Ledenraad besloten zijn
structuur, omvang en werkwijze te wijzigen.
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Het NCR-bestuur
Het bestuur van NCR wordt gevormd door
voorzitters of directieleden van NCR-leden.

(Her)benoemingen
Tijdens de ALV op 19 april 2018 is Dirk de
Lugt, voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun,
herbenoemd als voorzitter van NCR. Ook Rien
van Doorn, voorzitter Raad van Commissarissen
Koninklijke FruitMasters, is herbenoemd als
vicevoorzitter van NCR. Tijdens deze vergadering is
Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank,
benoemd als bestuurslid en is Inge de Vries,
directeur-bestuurder bij Coöperatie Boer en Zorg,
tevens benoemd als bestuurslid. Op de ALV van
11 oktober werd Fred Bosch, algemeen directeur
Coop Supermarkten, herbenoemd.

Samenstelling
NCR-bestuur per
31 december 2018:

Dirk de Lugt
Voorzitter NCR
Voorzitter Raad van
Beheer Royal Cosun
DATUM AANTREDEN: 2014
DATUM AFTREDEN
VOLGENS HET ROOSTER:

2022

Aankondiging aftreden
Op 31 december 2018 heeft Joost Heideman,
voorzitter Raad van Bestuur en CEO Univé, afscheid
genomen als bestuurder van NCR, als gevolg van
zijn afscheid bij Univé.
Hiermee is er een vacature in het bestuur ontstaan
die in de eerste ALV van 2019 ingevuld wordt.

Rien van Doorn
Vicevoorzitter NCR
Voorzitter Raad van
Commissarissen
Koninklijke FruitMasters
DATUM AANTREDEN: 2013
DATUM AFTREDEN
VOLGENS HET ROOSTER:
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2020

Wiebe Draijer
Bestuurslid NCR

Monique Sweep
Bestuurslid NCR

Voorzitter groepsdirectie
Rabobank
DATUM AANTREDEN: 2018

Directeur Deltawind
DATUM AANTREDEN: 2016

DATUM AFTREDEN

VOLGENS HET ROOSTER: 2020

DATUM AFTREDEN

VOLGENS HET ROOSTER: 2022

Fred Bosch
Bestuurslid NCR

Inge de Vries
Bestuurslid NCR

Algemeen directeur Coop
Supermarkten
DATUM AANTREDEN: 2014

Directeur-bestuurder
Coöperatie Boer en Zorg
DATUM AANTREDEN: 2018

DATUM AFTREDEN

DATUM AFTREDEN

VOLGENS HET ROOSTER: 2022

VOLGENS HET ROOSTER: 2022

Frans Keurentjes
Bestuurslid NCR

Joost Heideman
Bestuurslid NCR

Voorzitter Bestuur
FrieslandCampina
DATUM AANTREDEN: 2017

Voorzitter Raad van
Bestuur en CEO Univé
DATUM AANTREDEN: 2017

DATUM AFTREDEN

DATUM AFTREDEN

VOLGENS HET ROOSTER: 2021

VOLGENS HET ROOSTER: 2021*

* Treedt vervroegd af in verband met
zijn vertrek bij Univé
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NCR, de organisatie
NCR is een netwerkorganisatie en heeft veel kennis in huis over coöperatief ondernemen.
Uit wetenschappelijke studies én uit de dagelijkse praktijk van onze leden. Van de nieuwste
inzichten over good governance van coöperaties tot best practices over ledenbetrokkenheid.
Een ervaren en gespecialiseerd team ondersteunt de leden. Met onze onafhankelijke en
kritische blik bestuderen we coöperatieve thema’s. Dit gebeurt vraaggericht en naar aanleiding
van actuele thema’s, maar we zoeken ook antwoorden op de uitdagingen van de toekomst.

Team van coöperatie-professionals
NCR bestaat uit een team van coöperatieprofessionals die vele jaren ervaring hebben met
coöperatief ondernemen. Zo begeleiden en coachen
wij bestuurders en toezichthouders van coöperaties
op het gebied van good governance, financiering,
internationalisering en ledenbetrokkenheid.
Voor specifieke coöperatievraagstukken biedt
NCR ook advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan
het begeleiden bij de invoering van een nieuwe
bestuursstructuur, het ontwikkelen van nieuwe
vormen van ledenfinanciering of een passende
bestuursvergoeding.

Leren van elkaar
Naast onze eigen team werken wij samen met
externe specialisten (zoals notarissen en fiscalisten),
zowel in specifieke vakgebieden als rondom thema’s.
Door de jaren heen is er een netwerk ontstaan.
Hierdoor weten we uit ervaring dat deze specialisten
kennis van zaken hebben in de coöperatieve context.
Ook maakt NCR gebruik van de kennis en ervaring
van de NCR-leden zelf. Wij brengen onze leden graag
in contact met andere leden zodat zij ervaringen
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kunnen uitwisselen. Ten slotte werkt NCR samen met
andere (koepel) organisaties en brancheverenigingen.
Dit zorgt ervoor dat de coöperatieve belangen
behartigd worden en verbinding met de leden gelegd
kan worden.

Arjen van Nuland
Directeur

Wilbert van den Bosch Marijke Flamman
Senior coöperatie
Senior coöperatie
adviseur
adviseur

Wendy Vorstenbosch
Adviseur
communicatie

Dorien Groen
Secretariaat

Karlijn van der Velden
Coöperatie adviseur

Cynthia Griffioen
Coöperatie
adviseur

Martijn den Ouden
Projectmedewerker

Bart van Leerdam
NCR Coöperatie
Academie

Carola Kempink
Coöperatie adviseur
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De jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018 (na bestemming saldo van baten en lasten)
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Geldmiddelen

2018
€

€

916.873
185.818
1.102.691

944.785
191.700
1.136.485

53.158
471.887

50.362
471.649

525.045
Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Schulden op lange termijn
Hypotheek
Schulden op korte termijn
Diverse schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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2017
€

522.011
1.627.736

2018
€

€

€

886.163
238.055
1.124.218

1.658.496

2017
€

€

879.758
238.055
1.117.813
26.478

17.246

301.655

341.659

175.385

181.778

1.627.736

1.658.496

Staat van baten en lasten over 2018
Begroting

Rekening van
Rekening van
baten en lasten baten en lasten
2018
2018
2017
€
€
€

Baten
Bijdragen leden
Interest en koersresultaat
Overige inkomsten

Lasten
Personeelskosten
Contributies en bijdragen voor organisaties
Voorlichting
Onderwijs en promotie
Huisvestingskosten
Reis- en verblijfkosten
Vergaderkosten
Porti en telefoon
Advieskosten en werkzaamheden derden
Kantoorbenodigdheden
Automatisering
Onderzoek
Accountantskosten
Representatiekosten
Afschrijvingen
Rente hypotheek
Diversen

Saldo

995.000
5.000
150.000

1.007.780
(1.005)
155.537

1.115.200
4.572
152.266

1.150.000

1.162.312

1.272.038

655.000
57.000
115.000
10.000
30.000
20.000
25.000
7.000
50.000
25.000
35.000
30.000
8.000
4.000
65.000
10.000
4.000

684.916
56.990
149.356
5.192
56.581
24.002
10.000
3.816
36.961
17.991
30.911
14.483
10.440
2.565
39.912
9.984
1.807

616.818
56.990
169.834
10.769
90.851
24.078
10.616
3.422
25.864
61.343
38.011
63.460
9.155
3.374
38.970
11.373
334

1.150.000

1.155.907

1.235.262

0

6.405

36.776
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018
De inkomsten van NCR bestaan met name uit
een zogenaamde vaste en variabele contributie.
De vaste contributie – gebaseerd op de omvang
van de coöperatie – werd in vijf jaar tijd (20142018) met gemiddeld 30% teruggebracht, in
3 delen van 10%. In 2018 is de derde en laatste
daling van 10% toegepast. Ten opzichte van
2017 is de vaste contributie in 2018 hierdoor
ruim € 100.000 lager.
De ledendiensten vormen de variabele contributie-inkomsten. Voor deze individuele begeleiding
en advisering van leden wordt een vergoeding ge
hanteerd. In 2018 heeft NCR 24 leden bijgestaan
in adviestrajecten. Dat varieert van kleine adviezen
over bestuurlijke vergoedingen tot begeleiding bij
fusie en veranderingen van bestuurlijke structuur.
Ook werden in 2018 veel trainingen en (incompany)
cursussen verzorgd.
In 2018 bestond ongeveer 15% van de inkomsten
uit de variabele contributie. Dat aandeel zal in de
komende jaren nog beperkt toenemen, maar
het accent ligt en blijft liggen op de collectieve
ledenactiviteiten.
De personeelskosten zijn in 2018 gestegen ten
opzichte van 2017. Deels door uitbreiding van
de organisatie, maar ook door extra inzet van
specialisten in de flexibele schil om langdurige
ziekte op te vangen.
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De aard en hoogte van de huisvestingskosten zijn de
afgelopen jaren veranderd, doordat NCR in maart
2017 vanuit het gehuurde kantoor in Utrecht naar
een kantoor in eigendom in Houten verhuisde. In
2017 leidde dat nog tot eenmalige uitgaven in onder andere kantoorbenodigdheden die in 2018 niet
terugkwamen.
De werkelijke uitgaven in 2018 lagen goed in lijn
met de begroting. Het financieel resultaat bedraagt
€6.405. Dat is wat hoger dan het begrote resultaat
van nihil.
Door dit positieve resultaat wordt de algemene reserve van NCR versterkt tot € 886.163. Daarnaast
beschikt NCR over een bestemmingsreserve
Coöperatie Onderzoek en Onderwijs (€ 238.055).
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor specifieke
projecten en initiatieven die kennis rondom coöperatief ondernemen versterkt en het opleiden van
NCR-leden stimuleert.

NCR-lid uitgelicht

NILS DEN BESTEN, VOORZITTER RVC AB MIDDEN NEDERLAND
Wat is de belangrijkste reden om je aan te sluiten bij de coöperatie?
“Aanvankelijk was dat natuurlijk “hulp bij ziekte”. Maar in de loop der tijd
zien we de bedrijven van de leden groeien, en dus minder kwetsbaar worden
voor een individuele ziekte. En opschuiven naar grotere bedrijven. Hierdoor
is het ledenbelang meer opgeschoven naar continuïteit. Soms is dat nog
steeds bij ziekte, maar vaak zit het belang om lid te zijn in de zekerheid van de
beschikbaarheid van personeel en de nadruk op kwaliteit. Zeker in tijden van
personeelskrapte is het goed om een partner te hebben die het ledenbelang
voorop zet.”
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Blik op de toekomst
In opdracht van het NCR-bestuur heeft in 2018 een strategische heroriëntatie plaatsgevonden.
Samen met de leden is gekeken naar de coöperatieve vraagstukken die zij ervaren of voorzien
en de rol van NCR hierin.
De coöperatie was, is en blijft een ondernemingsvorm
die een waardevolle bijdrage levert aan grote maat
schappelijke vraagstukken, zoals versterking van
het ondernemerschap, economische inclusie van
bevolkingsgroepen en duurzaamheid.

Kenniscentrum
NCR fungeert als kenniscentrum voor
coöperatief ondernemen in Nederland. Door zijn
gespecialiseerde kennis heeft het een unieke en
waardevolle propositie voor de leden. Deze komen
zowel in advisering als in opleidingen tot waarde.
Maar ook het netwerk tussen de leden en het
verbinden van ervaringen tussen coöperatoren is
relevant. Dit is de basis van de dienstverlening van
NCR en dient de komende jaren zoveel mogelijk
versterkt te worden.

Ontwikkelingen coöperatieve veld
Er is een aantal ontwikkelingen zichtbaar in het
coöperatieve veld.
De revival van de coöperatie zet zich door met veel
nieuwe coöperaties als gevolg; in nieuwe sectoren en
in andere verschijningsvormen. Dit kan inspirerend
zijn voor bestaande coöperaties en draagt ook bij
aan positieve beeldvorming rondom coöperaties.
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Bij (grote) gevestigde coöperaties komt steeds
vaker de bestaanszekerheid onder druk te staan.
Toenemende schaal en/of complexiteit zetten het
collectief onder druk. Bij sommige coöperaties
lijkt een nieuwe invulling van het lidmaatschap
nodig en bij andere een herformulering van de
coöperatiestrategie. Er lijkt voor veel coöperaties
een punt bereikt waarop een herontdekking en
revitalisatie nodig is om krachtig door te groeien
naar de volgende levensfase. Coöperaties willen
door NCR ondersteund worden in deze tocht.
Parallel hieraan zien we de condities voor
coöperatief ondernemen verslechteren door onder
andere vennootschapsgeoriënteerde wetgeving en
maatschappelijke onbekendheid met coöperatief
ondernemen. Het is van belang om het geluid
van coöperaties te vergroten, zodat het draagvlak
toeneemt en de kaders verbeteren.

De opdracht
Bovengenoemde ontwikkelingen zorgden voor
de volgende accenten in de dienstverlening en
activiteiten van NCR:
	De dienstverlening rond kennis en opleiding
blijft de basis en wordt de komende jaren verder
versterkt;

	Het stimuleren van nieuwe coöperaties;
	Het versterkt inzetten op de coöperatieve
dialoog van de gevestigde coöperaties om hen
te ondersteunen in de doorontwikkeling naar
de volgende levensfase;
	Door storytelling de bekendheid voor coöperatief
ondernemen vergroten.
In 2019 bestaat NCR 85 jaar. Het coöperatieve
landschap is in al die jaren enorm veranderd.
Ook NCR heeft een aantal stevige veranderingen
ondergaan om coöperaties te blijven ondersteunen
bij hun uitdagingen en ontwikkelingen.Met deze
strategische accenten zijn we ook de komende jaren
van toegevoegde waarde voor het Nederlandse
coöperatief bedrijfsleven
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