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COLOFON

Coöperatief besturen is niet eenvoudig. Het vraagt 

zowel inhoudelijke kennis van zaken als bijzondere 

vaardigheden. De coöperatieve context is immers 

complex en vele individuele belangen moeten samen-

gebracht worden in een collectief belang.

Professionalisering van bestuur en toezicht is on-

misbaar in de verdere ontwikkeling van de coöpe-

ratie. Niet alleen de bestuurders aan de top moeten 

zich blijven ontwikkelen, dit geldt ook voor andere 

betrokkenen zoals ledenraadsleden. Op die manier 

komt de “countervailing power” goed tot zijn recht 

en is de doorstroom van bestuurlijke talenten beter 

geborgd. Ook de recent geactualiseerde NCR Code 

veronderstelt dat bestuur en raad van commissaris-

sen jaarlijks beoordelen “op welke onderdelen zij 

behoefte hebben aan nadere training of opleiding”.

Om dit goed te kunnen faciliteren is onlangs de NCR 

Coöperatie Academie gestart.  De NCR Coöperatie 

Academie biedt professionele scholing en training 

en richt zich op kennis, vaardigheden en persoonlij-

ke ontwikkeling. Op www.cooperatieacademie.nl

ziet u welke opleidingen voor u relevant kunnen 

zijn. De NCR Coöperatie Academie is van en voor 

coöperaties. En zoals de slogan van de academie al 

aangeeft: Coöperatief leren doe je samen!

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

COöpERATIE EN OpLEIDING

EDITORIAL
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puBLIEK 
LEIDERsCHAp

professionals, managers en bestuurders uit het 

publieke domein, onder aanvoering van gerda van 

Dijk en sophia viet doen verslag van hun refl ecties 

op de werkpraktijk. Die inzichten zijn met enige 

aanpassingen zeer van toepassing op coöperaties.

het begint met de veranderingen die organisaties in 

de 21e eeuw doormaken. meervoudiger, meerduidiger, 

meertaliger. minder geordende structuren, veel meer 

een ‘vloeiend geheel’. welke leiderschapsstijl past 

dan bij welke vraagstukken: simpele, ingewikkelde 

en complexe? het gaat over meervoudige waarden-

afwegingen, verbindingen maken tussen formele en 

informele processen. maar ook over de verschillende 

functies van audit en hoe die anders te organiseren 

bij simpele vragen (boekhouding) en in complexe 

situaties. in de kenmerken van de ‘public entrepre-

neur’ herkennen we die van de coöperatiebestuurder. 

en toezichthouders hebben baat bij de beschrijvin-

gen van het realistische en het constructivistische 

perspectief op besturen. ‘gedeeld leiderschap’ leren 

we van Defensie met hun ‘lead from the front’. Door 

de wederkerigheid tussen leiders en experts zorgvuldig 

te trainen ontstaat een op vertrouwen gebaseerde 

organisatie. vertrouwen in elkaar én moreel vertrou-

wen. is dit ook niet wat het vijfde principe van de 

international cooperative alliance beoogt?

in dit boek van Karin Doms, hanske plenge en hanneke de 

zwart komt de rol van de toezichthouder aan bod. aan de 

hand van 6 dilemma’s wordt het krachtenveld waarin de toe-

zichthouder opereert beschreven. Dilemma’s zoals het om-

gaan met minderheidstandpunten in de raad van commis-

sarissen en de vraag op welk moment kwesties aan de orde 

gesteld moeten worden. Deze dilemma’s staan symbool voor 

de vele andere en gelijksoortige dilemma’s die hedendaagse 

toezichthouders tegenkomen. het zijn herkenbare dilemma’s 

voor toezichthouders en commissarissen van coöperaties. 

vervolgens wordt middels inzichten en methodieken aan de 

toezichthouder concrete handvatten gegeven om met deze 

vraagstukken om te gaan en om “het lastige gesprek” te 

voeren. Daarmee is dit boek ook een praktisch en makkelijk 

leesbaar boek voor de toezichthouder van de coöperatie.
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Karin Doms
Hanske Plenge
Hanneke de Zwart

Dilemma’s uit de praktijk van commissarissen

Platform Innovatie in Toezicht

De zwarte doos 
van de boardroom

De zw
arte doos van de boardroom

Platform Innovatie in Toezicht

Een boek over toezicht. Alweer een boek over toezicht? Nee, dit boek is 
anders: wij laten je meekijken met toezichthouders en de (persoonlijke) 
dilemma’s die ze tegenkomen, we nodigen je uit om met hen mee te  
denken over de beste oplossing. 
En we doen nog meer: we reiken je inzichten en methodieken aan om  
‘het lastige gesprek’ te voeren, met behulp daarvan kun je je vaardig-
heden aanscherpen en steeds bewuster ‘de goede dingen op de goede 
manier’ doen. 
Kortom: met dit boek wordt een grote stap gezet. In plaats van in  
abstrac ties te blijven praten over nieuw toezicht, geven we aan  
de hand van dilemma’s van commissarissen concrete handvatten  
om dat nieuwe toezicht vorm te laten krijgen. 
Een boek voor toezichthouders, commissarissen, bestuurders, leden  
van medezeggenschapsraden en belangencommissies, aankomende 
toezichthouders, oftewel: iedereen!

Met een voorwoord van de minister van OCW, Jet Bussemaker.
“Een gezonde organisatie kan tenslotte niet zonder toezichthouders  
met PIT.”

www.toezichtmetpit.nl

9 789082 377507

ISBN 9789082377507

De zwarte doos van de boardroom
Dilemma’s uit de praktijk van commissarissen

Platform
 Innovatie in Toezicht

PIT_cover_def.indd   1 07-05-15   12:34

DE ZwARTE DOOs vAN 
DE BOARDROOm -
Dilemma’s uit De praKtijK 
van commissarissen

meer informatie: boom lemma, isbn 9789462365834, € 13,50

www.boombestuurskunde.nl

meer informatie: platform innovatie in toezicht, isbn 9789082377507, 

€ 12,50 www.toezichtmetpit.nl 
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Op 17 juni 2015 is de vernieuwde NCR Code voor coöpe-

ratieve ondernemingen gepresenteerd tijdens een NCR 

Symposium in Arnhem. Ruud Galle, voorzitter van de 

commissie die de NCR Code heeft geëvalueerd, lichtte 

de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie 

uit 2011 toe. Het artikel op pagina 9 van deze Coöpe-

ratie gaat hier dieper op in. De invalshoek van notaris 

en commissielid Manon Cremers was wat coöperaties 

kunnen leren van beursgenoteerde ondernemingen en 

vice versa. Hoogleraar en commissielid Peter van der 

Zanden legde de nadruk op control en risicobeheer. 

Tenslotte bezag Matthieu Vanhove, voorzitter van de 

Belgische Nationale Raad voor de Coöperatie, de nieuwe 

NCR Code in internationaal perspectief. 

De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen is in 

een Nederlandse en Engelse versie beschikbaar op 

www.cooperatie.nl/ncr-code. Op deze site kunt u ook 

de bijbehorende digitale checklist downloaden.

Educatie en innovatie zijn van groot belang binnen een 

coöperatie om ervoor te zorgen dat de coöperatie de 

juiste dingen doet en deze dingen ook goed doet. Veel 

coöperaties geven aan dat ze het lastig vinden om het 

opleiden op een juiste manier in te vullen. De NCR 

Coöperatie Academie komt u tegemoet om bij te dragen 

aan uw opleidingsbehoefte op het gebied van kennis, 

vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. De Academie 

biedt dit najaar twaalf nieuwe opleidingen aan! Thema’s 

met betrekking tot strategie, besturing, leiderschap en 

financiën komen aan bod.

Meer informatie en aanmelding

Op www.cooperatieacademie.nl treft u nadere informa-

tie aan en kunt u zich aanmelden. Indien u vragen heeft, 

bel gerust naar 0570 76 00 00 of stuur een e-mail naar 

academie@cooperatie.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer inforMatie?

Meer informatie over NCR-activiteiten en -diensten is te 

vinden op de website www.cooperatie.nl.
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door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Patrick van der Sande
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nieuwe 
energie
IN DE 
COöpERATIE

Gerard van de Haar is manager van de bestuursdienst van Menzis. Sinds 2013 is de 

zorgverzekeraar expliciet bezig met de revitalisatie van de coöperatie. Van de Haar: 

‘Mijn rol is bescheiden, ik zorg alleen maar dat we doen wat we hebben afgesproken.’ 
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Menzis heeft 2,1 miljoen leden. Zij worden vertegenwoordigd door 41 afgevaardigden 

in de ledenraad. De ledenraad fungeert als algemene vergadering. 

Er is een Directieraad o.l.v. bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar die sinds mei 2015 

Roger van Boxtel heeft opgevolgd. De raad van commissarissen wordt voorgezeten 

door Heino van Essen. 

Menzis besteedde het afgelopen jaar ca. 5,4 miljard euro aan zorg. In 2015 heeft de 

zorgverzekeraar 28.000 contracten met zorgaanbieders. De coöperatie geeft vrijwel 

het gehele resultaat terug via de premies om premiestijging te dempen. 

Bij Menzis werken ruim 1.600 medewerkers.

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Patrick van der Sande

Wat Was de directe aan-
leiding voor de herinves-
tering in de coöperatie?
Het begon tijdens een zelfevaluatie 

van de raad van commissarissen 

in 2013. ‘We zijn een coöperatie als 

organisatievorm en we hebben een 

ledenraad’, werd er gezegd. ‘Maar we 

zouden die ondernemingsvorm beter 

kunnen benutten.’ Een redenering die 

je vaker hoort bij oudere gevestigde 

coöperaties.

hoe coöperatief Was 
Menzis voordien?
Verzekeren is iets wat mensen so-

wieso al lang collectief doen. In 1836 

startten Arnhemse artsen met een 

ziekenfonds. Ons fundament is dus 

meer dan 175 jaar oud. Voor Menzis 

en zijn voorgangers is solidariteit 

steeds een leidend principe. Maar we 

betrokken onze leden niet altijd even 

intensief bij de onderneming.

Wel namen we de ledenraad heel 

serieus. Aan die ledenraad gaven we 

veel uitleg over het gevoerde beleid. 

Er waren uitgebreide presentaties en 

een vast vragenuurtje. Daarom waren 

er steeds veel Menzis-medewerkers

bij de ledenraadsvergaderingen 

aanwezig. Alles was erop gericht om 

al die vragen zo adequaat mogelijk te 

beantwoorden.

Sommige commissarissen vroegen 

zich in 2013 af wat de toegevoegde 

waarde was van hun aanwezigheid. 

Zo kwam het gesprek op gang en 

bestuursvoorzitter Roger van Boxtel 

omarmde de vernieuwingsprikkel.

Menzis had ook toen al andere 

manieren om met klanten in contact 

te treden: panels en een digitaal 

platform waarop men kan meepraten 

over productontwikkeling. Maar de 

ledenraad werd daarin minder

betrokken. Terwijl dat mensen zijn 

die vaak langer (twee termijnen) 

aan je onderneming zijn verbonden. 

Ze weten wat er speelt want we 

informeren hen goed. We stonden 

voor de puzzel: hoe kunnen we aan 

de leden vragen om naast hun toet-

sende rol, signalen in hun omgeving 

op te pikken en door te leiden?

Konden ledenraadsleden 
die nieuWe rolopvatting 
aan?
Vernieuwingen moet je niet plomp-

verloren lanceren. Eerst hebben we 

RvC/RvB-discussies gehad, o.a. met 

enkele externe deskundigen. En nadat 

we de nieuwe inzichten deelden met 

de voltallige ledenraad hebben we 

een werkgroep ingericht onder het 

motto: Hoe kunnen we samen de 

coöperatie beter laten functioneren? 

Ook de ledenraadsleden vonden hun 

positie vooral formeel: vaststellen van 

de jaarrekening, decharge verlenen 

etc. En als ze signalen gaven: wat 

deed Menzis daar dan mee? Zo werd 

de governance-driehoek voor de 

spiegel gezet. Hoe gaan de verschil-

lende gremia met elkaar om?

hoe Wilden rvB en rvc Met 
de ledenraad oMgaan?
Het binnen brengen van signalen uit 

de rauwe werkelijkheid, zoals Gert 

van Dijk dat noemt, stond voorop.  

Dat betekende dat de vergaderingen

zo moesten worden ingericht dat daar

ruimte voor was. De agenda moest 

dus mede door de leden worden 

ingevuld, niet alleen door het bestuur. 

We hebben een inwerkprogramma 

gemaakt: in het bedrijf maar ook met 

GOvERNANCE 

BusINEss 
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werkbezoeken aan het ministerie 

bijvoorbeeld. We organiseren 

themabijeenkomsten en er is een 

contactpersoon aangesteld die al 

die signalen rubriceert en zorgt voor 

terugkoppeling. We hebben een digi-

taal platform gemaakt waar de leden 

elkaar ook kunnen spreken los van 

de vergaderingen. We zijn de leden 

ook steeds meer gaan betrekken bij 

activiteiten die Menzis al deed en met 

hen samen gaan nadenken over wat 

in hun regio relevant is om te doen.

Ook statutair hebben we de ledenraad 

een extra bevoegdheid toegekend: ze 

stellen de honorering van de commis-

sarissen vast. En als het rooster van 

aftreden aan de orde is, maken we 

gezamenlijk profielen en de zittende 

leden zijn ook betrokken bij het wer-

vingsproces.

Wat is het profiel van een 
goed ledenraadslid?
Dat is van organisatie tot organisatie 

natuurlijk verschillend. In ons geval 

stellen we voorop dat die signalen 

uit de buitenwereld worden binnen-

gebracht. De leden moeten ook een 

zekere mondigheid hebben en de 

vaardigheid om hun bevindingen te 

delen in een groep. En dan natuurlijk 

de bereidheid hebben om verzekerden 

actief te bevragen. Communiceren is 

zeer belangrijk. Steeds meer willen 

we de verzekerden laten zien dat we 

een coöperatie zijn en dat zij ook de 

ledenraad kunnen benaderen met 

hun vragen en opmerkingen.

hoe ziet Menzis het 
resultaat van de 
afgelopen tWee jaar? 
De activiteit van ledenraadsleden is 

enorm toegenomen. We waren bijvoor-

beeld heel blij dat ze participeerden 

in het landelijk onderzoek ‘Stem 

van Verzekerden’ van de Raad voor 

Volksgezondheid en Zorg. Door de 

investeringen in onze governance 

kwam Menzis daar goed uit.

De algemene ledenbetrokkenheid 

neemt toe gezien de exponentiële 

groei van de deelname aan program-

ma’s als MedeMenz, Samen gezond 

en Mijn Omgeving.

Medewerkers en directie ervaren de 

invloed van ‘de rauwe werkelijkheid’ 

als dichtbij, verhelderend en positief. 

Ook de commissarissen zijn tevreden. 

Zij vinden de interactie met de leden-

raad nu veel waardevoller.

en Wat is de volgende 
stap?
Menzis wil naast het inkopen van 

kwalitatief hoogwaardige zorg ook 

haar regierol goed invullen. We willen 

de zorg verbeteren, qua kosten qua 

toegankelijkheid en voor wat betreft 

kwaliteit. Het gaat dan vaak om 

gedragsbeïnvloeding. Dat doe je het 

best samen, in overleg met de mensen. 

De coöperatie biedt daarvoor de beste 

uitgangspunten. We gaan samen ver-

der! Ik laat nog weten hoe.

De coöperatieve zorgverzekeraar Menzis heeft drie labels: naast Menzis ook Ander-

Zorg en Azivo. Menzis profileert zich als dienstverlener, met naast het verzekeren 

van zorg ook zorgadvies, dienstverlening gericht op preventie, en beschikbaarheid en 

kwaliteit van zorg.

Menzis is een landelijk werkende zorgverzekeraar en heeft kantoren in Wageningen 

(hoofdkantoor), Enschede, Groningen en Den Haag. Daarnaast zijn er 3 zorgkantoren 

voor de uitvoering van de Wlz.

pOsITIONERING 

“De rol van leDenraaDsleDen 

is nu veel waarDevoller”
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NCR CODE:
coöperatieve 
governance

Onder regie van NCR is de NCR Code voor coö-

peratieve ondernemingen herzien zodat deze 

beter aansluit bij de nieuwe trends en ontwik-

kelingen op coöperatief gebied. Op 17 juni 2015 

werd door de voorzitter van de NCR Code-com-

missie, prof.dr.mr. Ruud Galle, de herziene 

NCR Code aan de leden van NCR gepresenteerd. 

Tijdens deze presentatie werden diverse herzie-

ningen belicht, zoals diversiteit in het (leden)

bestuur en de raad van commissarissen van een 

coöperatie, een verplichte ledenraad en het ‘pas 

toe of leg uit’-principe.

door: Lisette Roodenburg

foto’s: Patrick van der Sande

Herziening NCR Code

De laatste paar decennia is er grote belangstelling voor 

corporate governance. Doel van een corporate governan-

ce code is om het bestuur en het toezicht op het bestuur 

van een onderneming verder te professionaliseren en een 

nadere invulling te geven aan de wettelijke regels. Het ver-

trouwen in de onderneming wordt vergroot door een goed 

stelsel van ‘checks and balances’. Autoriteit, verantwoor-

delijkheid en toerekenbaarheid spelen een belangrijke rol 

in een corporate governance code. Wie heeft het recht om 

beslissingen te nemen (autoriteit), wie heeft de opdracht 

om een bepaald doel te bereiken (verantwoordelijkheid) en 

aan wie kan een succes of een fout worden toegerekend 

(toerekenbaarheid).

In 2005 heeft NCR vanwege het bijzondere karakter van 

coöperaties een corporate governance code opgesteld 

die speciaal is toegespitst op coöperaties. In 2011 is de 
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code door NCR aangepast en nu in 2015 is de NCR Code 

wederom herzien. Wat is het doel en het belang van een 

governance code voor coöperaties? En welke belangrijke 

wijzigingen zijn er ten opzichte van 2011?

Goede governance is belangrijk voor een coöperatie

Na diverse incidenten en de recente bankencrisis zijn on-

dernemingen zich ervan bewust dat hun ondernemerschap 

transparant en integer moet worden uitgeoefend met dui-

delijke naleving- en toezichtfuncties. Volgens prof.dr. Jean 

Frijns zijn ondernemingen een knooppunt van belangen en 

wordt het succes van een onderneming bepaald door het 

succes in het minimaliseren van transactiekosten aan de 

ene kant en het tijdig kunnen mobiliseren van productie-

middelen aan de anderen kant. Coöperaties zijn onderne-

mingen als alle andere ondernemingen. Maar toch zijn ze 

anders. Waarom? Omdat anders dan bij ‘gewone markton-

dernemingen’ bij een coöperatie het zogenoemde stake-

holders-surplus geldt1. Oftewel de klant-/gebruikersrelatie, 

de medezeggenschapsrelatie en financieringsrelatie vallen 

samen bij één stakeholder; de leden van de coöperatie. 

Coöperaties zijn dus ondernemingen met een achterban.

Er moet een balans worden gezocht tussen coöperatieve 

principes en governance principes. Dat wil zeggen dat 

bestuurders van een coöperatieve onderneming niet alleen 

in de gaten moeten houden dat hun gekozen strategie 

zorgt voor een goede ROI en dat de coöperatie zich op een 

juiste manier in de markt profileert, maar ze moeten ook de 

behoeften van de leden in de gaten houden.

De coöperatie is in essentie een democratische rechts-

vorm; de zeggenschap is in handen van de leden. Maar 

gelet op de uiteenlopende mate van betrokkenheid bij de 

coöperatie kan de zeggenschap binnen de coöperatie sterk 

variëren wat problemen kan opleveren met de governan-

ce. In het algemeen vindt men het niet acceptabel dat een 

minderheid besluiten neemt die ten koste gaan van een 

eventuele meerderheid. Effectieve communicatie is dus 

essentieel want leden kunnen alleen hun zeggenschap 

uitoefenen als zij over alle relevante informatie beschikken 

(transparantie). Als een lid door financieringsverplichtingen 

en/of leverings-/afnameverplichtingen afhankelijk is van 

de positie van de coöperatie in de markt dan zal zijn/haar 

betrokkenheid bij belangrijke onderwerpen zoals strategie 

en investeringen groot zijn. Deze wederkerigheid moet het 

ondernemerschap van de bestuurders niet gaan belemme-

ren. De balans tussen coöperatieve principes en governan-

ce principes is essentieel en de NCR Code probeert deze 

balans te reguleren.

marktpositie transparantie

democratie onafHankelijkHeid

ledenbetrokkenHeid/
WederkerigHeid

eXpertise

COöpERATIEvE 
pRINCIpEs

GOvERNANCE 
pRINCIpEs

Figuur 1 - n.a.v. “Enlightened co-operative governance” door EY Canada

Een governance code voor coöperaties

In 2011 heeft de NCR Code-commissie aangegeven dat eens 

in de drie jaar de NCR Code wordt geëvalueerd en dat de 

uitkomsten kunnen leiden tot een verbetering van de NCR 

Code. Toen in 2014 de NCR Code door de commissie werd 

geëvalueerd bleek dat de aard van de Code gewijzigd moest 

worden. Om de coöperatieve economie verder te profes-

sionaliseren is ervoor gekozen om, zoals bij de Neder-

landse Corporate Governance Code voor beursgenoteerde 

bedrijven ook het geval is, een uitleg te verlangen indien 

een principe of een regel van de NCR Code niet wordt 

toegepast. Dit is naar mening van de commissie van deze 

tijd. Hoewel er geen sanctie rust op het niet-nakomen van 

deze regel, is de verwachting dat het de kracht van de code 

versterkt omdat bij geen uitleg of ondeugdelijke uitleg een 

en ander kan leiden tot vragen ook vanuit de achterban van 

de coöperatie.
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Een andere trend die duidelijk naar voren komt in de 

herziene NCR Code is de toenemende aandacht voor 

diversiteit. De samenstelling van een bepaald orgaan van 

de coöperatie behoort professioneel te gebeuren en deze 

samenstelling wordt mede bepaald door het gekozen 

bestuursmodel van de coöperatie. In de inleiding van de 

NCR Code wordt daarom dan ook veel aandacht besteed 

aan de verschillende bestuursmodellen bij een coöperatie. 

Om de eenzijdigheid in de samenstelling van de organen 

van de coöperatie te doorbreken en te voorkomen, heeft 

de commissie ervoor gekozen om een streefquotum op te 

nemen van minimaal 30% vrouwen/mannen in het bestuur 

en de raad van commissarissen.

Verder heeft de commissie ervoor gekozen om de betrok-

kenheid/wederkerigheid als coöperatief principe vast te 

leggen in de NCR Code door het instellen van een 

ledenraad wanneer gedurende een periode van drie 

opeenvolgende jaren 1) het ledenaantal meer dan 500 

personen is en/of 2) de opkomst bij de algemene leden-

vergadering gedurende deze periode lager is dan 50% 

van het aantal leden van de coöperatie.

De NCR Code is een hulpmiddel om coöperatief onderne-

merschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht

te verbeteren. De ‘regels’ komen voort uit de ‘good prac-

tices’ van de NCR-leden en zijn bedoeld ter inspiratie van 

coöperaties die hun bestuur en bestuursstructuur willen 

evalueren of veranderen. De NCR Code brengt dus een 

balans tussen coöperatieve principes en goede governance 

principes.

De NCR Code biedt in de inleiding uitgebreide infor-

matie over de verschillende bestuurlijke modellen 

bij een coöperatie om zodoende de gebruiker van de 

NCR Code inzicht te geven in coöperatief onderne-

merschap.

Onderstaand een kort overzicht van de meest funda-

mentele wijzigingen:

- De aard van de code is gewijzigd; er wordt  

 nu een uitleg verlangd bij niet-naleving van enig  

 principe of regel van de code (zgn. ‘pas toe of  

  leg uit’-principe) (Regel 2.1.1).

- NCR zal tweejaarlijks monitoren op naleving van  

 de NCR Code (Regel 2.1.2).

- In de inleiding wordt informatie verstrekt  

 over de verschillende bestuurlijke modellen van

 een coöperatie. Dit wordt gedaan om de   

 gebruiker inzicht te verlenen en hangt nauw  

 samen met een nieuwe regel die onder bepaalde  

 voorwaarden de aanwezigheid van een leden- 

 raad veronderstelt (Regel 5.2.4.1).

- Diversiteit in de samenstelling van zowel het  

 bestuur – gekozen dan wel benoemd – als in de  

 raad van commissarissen: ten minste 30% van  

 de zetels wordt bezet door vrouwen, en ten  

 minste 30% door mannen (Regel 3.2.2.3 en  

 Regel 4.2.2.2).

- De regels rondom tegenstrijdig belang alsmede

 betrokkenheid van de accountant bij de alge-

 mene jaarvergadering zijn behoudens een  

 kleine aanpassing/wijziging in overeenstemming  

 gebracht met de nieuwe wettekst en de laatste  

 versie van de Nederlandse code voor beursge-

 noteerde ondernemingen (Regels 3.2.5, 4.2.5,  

 en 5.2.3.1).

De NCR Code met checklist is beschikbaar op de 

website: www.cooperatie.nl/ncr-code

ENKELE 
WijZigingen

“DE NCR CODE: 
DE BALANs TussEN 

COöpERATIEvE pRINCIpEs 
EN GOvERNANCE 

pRINCIpEs”

1 Prof.dr. J. Frijns, ‘Corporate governance voor marktonderne-

mingen en coöperaties’, in: Prof.dr.mr. R.C.J. Galle, Handboek 

Coöperatie, Dordrecht: Convoy 2012.
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Dat laatste is geen vanzelfsprekendheid leert een snelle 

gang langs de coöperatieve besturen en toezichthoudende 

organen in Nederland. Het aantal vrouwen in die ‘gremia’ 

groeit wel – in vergelijking met de NCR Index Coöperatie 

Vrouwen van 2013 – maar is nog steeds beperkt. Reden 

voor o.a. FrieslandCampina en de coöperatieve rundveever-

beteraar CRV om extra aandacht aan de betrokkenheid van 

vrouwen bij de coöperatie te besteden. Overigens vormen 

coöperaties geen uitzondering ten opzichte van andere 

ondernemingsvormen. Opmerkelijk is wel dat coöperaties 

met een traditioneel besturingsmodel relatief meer vrouwen 

in vertegenwoordigende organen kennen dan de coöperaties 

met benoemde bestuurders (directiemodel of RvC+model).

TWEE LANDEN, TWEE STANDPUNTEN

Het debat over vrouwen in topfuncties is al enkele decennia 

oud en de resultaten zijn nog niet op het gewenste niveau. 

In deze rubriek ‘Versus’ de verschillen in visie van twee 

ministers: de Duitse minister Manuela Schwesig die een 

voorstander is van het instellen van een harde verplichting 

vROuwENQuOTum
bussemaKer wil 
meer, schwesig 
maaKt wet

jET BussEmAKER
Mevrouw dr. Jet Bussemaker is op 5 november 2012 benoemd 

tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het 

kabinet-Rutte-Asscher. Eerder was zij onder meer Tweede 

Kamerlid en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport.

Geïnspireerd door de Wet Bestuur en Toezicht stelt de 

in juni gepresenteerde nieuwe NCR Code in de artikelen 

3.2.2.3 en 4.2.2.2 ‘dat besturen en raden van commissaris-

sen zullen streven naar een gemengde samenstelling onder 

meer met betrekking tot geslacht en leeftijd’. In de praktijk 

wordt daarmee bedoeld dat er minimaal 30% mannen in die 

organen zitting zouden moeten hebben. En 30% vrouwen…

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Ministerie van OCW en BMFSFJ

OCW-minister Jet Bussemaker: 

“Een quotum is een 
paardenmiddel maar ook 

in 2015 en 2016 
zal de druk toenemen 

opdat meer vrouwen in 
topfuncties komen”
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en de Nederlandse minister Jet Bussemaker die een meer 

gedifferentieerde aanpak verkiest.

WETTELIJK VASTGELEGD IN DUITSLAND

De Duitse Bondsraad heeft in maart van dit jaar ingestemd 

met een wet die al eerder door de Bondsdag was aange-

nomen: vanaf 1 januari 2016 moet 30% van de leden van 

raden van toezicht van honderd grote Duitse bedrijven 

vrouw zijn. Dat dit nog maar een eerste stap is, blijkt uit de 

strategie die minister Manuela Schwesig ontvouwt: eerst 

de grootste ondernemingen dan het MKB en intussen zullen 

overheidsorganisaties het goede voorbeeld moeten tonen. 

Dit ingevoerde quotum laat zien ‘dat het de politiek ernst is’ 

met de gelijkberechtiging. ‘Dat is het belangrijkste signaal 

van deze wet’, aldus de minister. Ze vindt dat haar land 

sinds de Duitse éénwording veel waardevolle zaken heeft 

geregeld en voegt dit vrouwenquotum met trots aan het rijtje 

toe. ‘Duitsland speelt een voorbeeldrol in de internationale 

gemeenschap’, stelt ze.

Mevrouw Schwesig vindt de gelijkberechtiging van mannen 

en vrouwen in leidende posities ‘een historisch stap’. Het gaat 

niet om bevoordeling van vrouwen en al helemaal niet over 

een strijd tussen mannen en vrouwen, benadrukt ze, maar het 

gaat om het afbouwen van benadeling. 

Het veelgehoorde statement dat de vrouwelijke kandida-

ten voor topfuncties er niet zouden zijn, ontkracht ze met 

te wijzen op het grote aantal afgestudeerde vrouwen aan 

universiteiten en hogescholen. Een trend die ook in Nederland 

al jarenlang zichtbaar is. En de stelling dat dit onderwerp een 

elite-thema zou betreffen, ondergraaft ze met een voorbeeld. 

In haar toespraak voor de Bondsdag wees ze op een grote 

Duitse zorginstelling (178.000 medewerkers) met 2/3 vrouwe-

lijk personeel uit alle sociale lagen maar niet 1 vrouw in het 

bestuur noch in de raad van toezicht!

Deze Duitse wet regelt het derde niveau op het gebied van 

gelijkberechtiging. Het eerste niveau betrof eerder het combi-

neren van een beroep met familiezorg; het tweede niveau de 

gelijke honorering van vrouwen en mannen in gelijke ar-

beidssituaties. En dat het nodig is om zulke zaken te regelen, 

mANuELA sCHwEsIG
 Mevrouw Manuela Schwesig is sinds december 2013 Bundesminis-

terin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. daarvoor was zij

5 jaar minister in de duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

Bundesminister Manuela Schwesig: 

“Gelijkberechtiging van 
vrouwen kan niet zonder de 
betrokkenheid van mannen”
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blijkt uit het feit ‘dat nog altijd driekwart van de werkende 

vrouwen in Duitsland klaagt over ongerechtigheid’, citeert 

de minister een recent onderzoek.

NOG GEEN VERPLICHTING IN NEDERLAND

Nederlandse bedrijven moeten net als Duitse ook meer 

vrouwen in de top aanstellen, stelt minister Jet Bussema-

ker van o.a. emancipatiezaken maar: ‘Ik vind een quotum 

een paardenmiddel’. In Dagblad Trouw zei zij eerder: ‘Ik 

zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het te voorko-

men. Maar als er in het bedrijfsleven niets verandert, zal 

ook in Nederland de politieke druk toenemen om met een 

verplichting te komen.’

De minister hoopt dat het quotum in Duitsland voldoende 

waarschuwing biedt voor bedrijven om actie te onderne-

men. In 2015 en 2016 moeten ‘noemenswaardige stappen’ 

worden gezet. Het gaat de minister om het benutten van al 

het talent dat we in Nederland hebben. Bedrijven met meer 

diverse teams hebben een andere besluitvorming, andere 

perspectieven, zijn innovatiever en dit zal zich uiteindelijk 

ook vertalen in de financiële resultaten.

Ook professor Mijntje Lückerath benadrukte in 2013 dit 

bedrijfseconomische argument op de NCR-conferentie 

‘Coöperatie zoek(t) Vrouw’. Uit Lückerath’s, Female Board 

Index 2015, blijkt dat het aandeel vrouwen in raden van 

commissarissen in Nederland is gestegen van 20 procent 

naar 21,3 procent. Het aandeel vrouwelijke bestuurders 

steeg van 6,7 naar 7,8 procent.

‘Het gaat maar langzaam vooruit’, vindt Lückerath. ‘Boven-

dien is er te weinig aandacht voor diversiteit als factor in 

de langetermijncontinuïteit van de onderneming.’ Om de 

40 procent in 2020 te halen die Europa zich tot doel heeft 

gesteld, moet ‘er nog een hele weg worden afgelegd’.

Minister Bussemaker heeft samen met VNO-NCW-voorzit-

ter Hans de Boer het initiatief genomen voor een database 

met honderden capabele vrouwen. In mei kondigde ze 

onder druk van de Kamer aan die database vanaf oktober 

aan de markt over te laten. Het agenderen van Bussemaker 

in plaats van het quoteren, heeft o.a. als resultaat dat 

er meer maatwerk en zelfregulering ontstaan.

Zo stimuleert de Stichting Talent naar de Top onder 

voorzitterschap van oud-Rabobank-toezichthouder 

Sybilla Dekker bedrijven een charter te ondertekenen. 

Het Charter Talent naar de Top is een publiek commitment, 

een code met heldere afspraken voor het realiseren van 

m/v diversiteit aan de (sub)top. Ondertekenaars worden 

door de Stichting geholpen in het behalen van zelf gestel-

de doelen. ‘Die differentiatie in aanpak past beter bij het 

thema diversiteit dan een gedwongen maatregel,’ aldus de 

Nederlandse minister.

Een Europese richtlijn 
verplicht bedrijven 

in Europa om in 2020 
40 procent vrouwen
in de top te hebben
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Wilbert van den Bosch is 

als coöperatie adviseur in 

dienst getreden bij NCR. 

Wilbert (54) is jarenlang als 

zelfstandig adviseur betrok-

ken geweest in diverse 

adviesopdrachten voor 

coöperaties op het terrein 

van onder andere gover-

nance en strategie. Hierin 

heeft hij naast de bestuurlijke structuur ook veel aan-

dacht voor de onderlinge bestuurlijke verhoudingen en 

rolopvattingen. Naast zijn advieservaring brengt Wilbert 

ook jarenlange bestuurservaring mee, onder andere als 

voorzitter van diverse coöperaties.

Op 8 oktober 2015 zal na de alv van NCR een symposium 

plaatsvinden over ledenbetrokkenheid. NCR is vorig jaar 

gestart met een groot onderzoek. In de eerste fase zijn 

de inspanningen van coöperaties zelf op de verschillende 

niveaus van ledenbetrokkenheid getoetst. In de tweede 

fase, die bijna is afgerond, staan de ervaringen van leden 

van de coöperatie centraal: in hoeverre voelen zij zich 

betrokken en welke factoren zijn daarbij van belang? 

De resultaten geven de deelnemende coöperaties meer 

inzicht in de relatie met hun leden: heeft hun inzet op het 

gebied van ledenbetrokkenheid de gewenste gevolgen? 

NCR-leden hebben een uitnodiging ontvangen voor deze 

bijeenkomst die bij FloraHolland locatie Naaldwijk zal 

plaatsvinden.
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Bron: Cooperatives and employment - a global report,
CICOPA & Desjardins Group, 2014

Coöperatieve werkgelegenheid

G20 landen

EUROPA

AFRIKA

AZIË

AMERIKA

Totaal: 1,7 mln

Totaal: 0,7 mln

Totaal: 0,04 mln*

Totaal: 1,9 mln

Brazilië

Canada

Mexico

VS

China

India

Indonesië

Japan

Zuid-Korea

Producent-leden
Medewerkers
Werknemers-leden

Duitsland

Italië

RuslandTurkije

VK

EU

Australië

Totaal: 
162,7 mln

Totaal: 
39,4 mln

Totaal: 
0,5 mln

Totaal: 
5,4 mln

Totaal: 
2,8 mln

Totaal: 2,6 mln

Totaal: 2,5 mln

Totaal: 1,3 mlnTotaal: 2,6 mln

Totaal: 0,4 mln

Totaal: 7,6 mln

Totaal: 0,06 mln*

OCEANIË

Per continent Per G20 land*

Verdeling coöperatie-
leden naar type:

Aantal mensen dat voor 
een coöperatie werkt:

Aantal mensen dat voor 
een coöperatie werkt:

250 miljoen
8,73% van

de werkende
bevolking

26,4 miljoen
werknemers en

werkende leden van
een coöperatie 

Karakteristiek voor werkgelegenheid bij coöperaties 
blijkt de hoge baanzekerheid en veerkracht.

Deze veerkracht wordt versterkt door:

het netwerk van coöperaties

ondersteunende instellingen (zoals NCR)

gerichte wetgeving en beleid vanuit de overheid

223,6 miljoen
zelfstandige producenten

die producten via een
coöperatie vermarkten

Gegevens van 74 landen, samen 75% van de wereldpopulatie. 

Wereldwijd

Coöperaties in cijfers

234 miljoen
12% van

de werkende
bevolking

Verdeling coöperatie-
leden naar type:

20 miljoen
werknemers en

werkende leden van
een coöperatie 

214 miljoen
werknemers in

het werkveld van
een coöperatie

16,0 mln

7,2 mln

Producent-leden
Medewerkers
Werknemers-leden

6,2 mln

0,1 mln

220,7 mln

Frankrijk

Totaal: 1,5 mln

Argentinië

Totaal: 0,4 mln

* Gebaseerd op gedeeltelijke informatie.

Nederland maakt geen deel uit 
van de G20 en is daarom niet in 
dit onderzoek meegenomen. 

Het aantal medewerkers in 
dienst bij Nederlandse 
coöperaties is circa 160.000 FTE.

WERKGELEGENHEID COÖPERATIES
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Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft de wereld te maken met ongekende 

werkloosheid: in 2013 zaten ruim 200 miljoen mensen zonder werk. Binnen coöperaties is de werk-

gelegenheid de afgelopen jaren echter stabiel, ook tijdens de recente economische crisis.  

door: Carmen Heukers

infographic: Ymke Pas
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Bron: Cooperatives and employment - a global report,
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Arjan: “De omstandigheden veranderen snel in de zuivelsector. 

Zelfstandig werd het voor ons erg lastig om een concurrerende 

melkprijs te kunnen realiseren. Daar hadden we een sterke 

partner voor nodig. Deze hebben we gevonden in het Duitse 

DMK. Samen hebben we een betere productportfolio en kunnen 

we profiteren van schaalvoordelen. Voor DOC Kaas was de 

fusie dus noodzakelijk.”

Martin: “Genetica is ons kapitaal. Door de fusie kunnen we nog 

sneller genetische vooruitgang boeken dan dat we het zelfstan-

dig zouden kunnen. Het productportfolio van beide coöperaties 

sluit goed aan en op mondiaal niveau geldt dat ook voor onze 

markten. Tenslotte merkten we al snel dat we ook in filosofie 

en cultuur elkaar vonden.”

sAmEN COöpEREREN:  
fusies van 
coöperaties
Een fusie tussen coöperaties is geen uitzondering meer. Bijna alle grote coöperaties 

in Nederland zijn resultaten van fusies tussen twee of meer coöperaties. Wat zijn de 

succesfactoren bij een fusie van coöperaties en wat betekent het voor de ledenbinding? 

Een gesprek met vertegenwoordigers van drie coöperaties die recent tot een fusie besloten 

hebben: Arjan Schimmel (voorzitter Raad van Commissarissen DOC Kaas), Martin Bijl 

(algemeen directeur Topigs Norsvin) en Dick Kroot (algemeen directeur Voergroep Zuid).

door: Arjen van Nuland

foto’s: Patrick van der Sande

Wat Was de aanleiding om te 
fuseren? 
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Dick: “Voor alle drie de fusiepartijen was de uitgangspositie anders. 

De aanleiding voor de fusie is op de eerste plaats continuïteit op de 

langere termijn. Het gemeenschappelijke belang zat vooral in aanvul-

lende markten en producten, zodat we samen onze kostprijs konden 

verlagen. Verder naast kostprijsverlaging ook het vergroten van kennis 

en kunde zodat we in totaliteit meer voor onze leden kunnen bete-

kenen en beter op de veranderende behoefte van de leden kunnen 

inspelen.”

Dick: “Coöperaties hebben de ledenfocus met elkaar gemeen en dat ze 

gericht zijn op de lange termijn. Qua cultuur zitten ze veel dichter bij 

elkaar dan andere ondernemingsvormen. Ze zijn dus veel gemak-

kelijker samen te voegen.”

Martin: “Daarnaast is een fusie ook financieel aantrekkelijker dan 

bijvoorbeeld een overname. Als je een bedrijf overneemt vraagt dat 

stevige investeringen, terwijl een fusie dezelfde voordelen kan opleve-

ren zonder dat je daar een investeringsbedrag hoeft in te brengen.”

Martin:  “Bij ons is de “thuismarkt” buiten de fusie gehouden, dus 

merken de leden het ook minder direct. Los van de fusie hebben wij 

dit jaar besloten om een traject te starten om de ledenbetrokkenheid 

te versterken. Vandaag de dag moet je extra inspanningen leveren 

om leden te laten voelen en ervaren dat coöperatie Topigs hun eigen 

coöperatie is.”

Arjan: “Het gevaar dat grotere coöperaties een grotere afstand 

naar de leden hebben bestaat wel degelijk. Je zult dat nooit hele-

maal kunnen voorkomen en de tijd en de markt vragen nu eenmaal 

om grotere verbanden. Maar wij hebben ervoor gekozen om binnen 

de fusie onze onderliggende coöperatieve structuur binnen DOC 

Kaas in stand te houden en ook deze naam en identiteit te behouden. 

Onze leden blijven lid van de coöperatie DOC Kaas.”

Arjan:

“Een fusie van 
coöperaties 

kent veel meer 
emotie dan een

fusie van andere 
ondernemingen”

Martin:

“Stakeholder-
management 

is enorm 
belangrijk 

bij een fusie 
van een 

coöperatie”Dick:

“Je moet de 
hete hangijzers 
zo snel mogelijk 

benoemen en 
daarover 

beslissingen 
nemen”

Waarom een fusie met een andere 
coöperatie?

Hoe Zorg je ervoor dat de toenemende
scHaalgrootte niet leidt tot vervreem-
ding van de leden?
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Arjan Schimmel is voorzitter van 

dOC Kaas. In mei 2015 hebben de 

leden-melkveehouders van dOC 

Kaas akkoord gegeven op de fusie 

met de duitse dMK Group. dOC 

Kaas wordt daarmee een dochter-

onderneming van dMK. de coöpe-

ratie dOC Kaas krijgt zeggenschap 

in de gefuseerde onderneming 

door een aandeel in dMK Group 

en wordt met één lid vertegen-

woordigd in de raad van commis-

sarissen van dMK en met twee 

leden in de algemene vergadering 

van aandeelhouders.

ARjAN 
sCHImmEL

dick Kroot is algemeen directeur 

van Voergroep Zuid. Voergroep 

Zuid is een leverancier van 

voeders en agroproducten in 

Zuid-Nederland. de nieuwe 

coöperatie is het resultaat van 

een fusie in 2015 van de drie 

coöperaties Boerenbond deurne, 

Isidorus-Nederpeel en Boeren-

Bond Helden.

DICK KROOT
 

Dick: “Tijdens het fusietraject moet je steeds keuzes maken wat je 

communiceert en met wie. In deze afwegingen hebben wij ervoor 

gekozen om liever te veel te communiceren dan achteraf het verwijt te 

krijgen dat we te weinig gecommuniceerd hebben.”  

Arjan: “Wij hebben in 2011 ook een fusie met DMK voorgesteld aan 

onze leden. Dat is toen niet goedgekeurd door de leden. Een belang-

rijke les voor ons was dat je meer tijd voor het proces moet nemen en 

leden heel goed in dit proces mee moet nemen. Cruciaal hierin is de 

communicatie. Wij hebben dat nu in kleine groepen met leden gedaan. 

Dat vraagt veel tijd, maar levert goede gesprekken met leden op en 

uiteindelijk ook draagvlak.”

Martin: “Coöperaties kennen veel meer stakeholders dan andere or-

ganisaties. Deze moeten allemaal op de juiste wijze en op het juiste 

moment bij het fusieproces betrokken worden. Dat vraagt speciale 

aandacht voor “stakeholdermanagement”. Dat vond ik best lastig en 

vraagt steeds om alertheid.” 

Arjan: “Er zit veel meer emotie in het fusieproces. Het gaat niet alleen 

om ondernemingen die samengaan, maar om historie en om gevoelens 

van verbinding. Ik merkte bij alle betrokkenen dat het veel dieper ging 

dat een zakelijke beslissing. De coöperatie zit in je hart en zo’n ingrij-

pende beslissing als een fusie raakt je ook als mens.”

Dick: “Voor veel betrokkenen is zo’n fusieproces iets dat je niet vaak 

meemaakt in je loopbaan. Het zijn erg belangrijke maar ook ingewik-

kelde processen. Voor mij was het belangrijk om te onderkennen dat 

je externe ondersteuning nodig hebt. Dat kan uitgelegd worden als een 

zwakte omdat je hulp nodig hebt, maar ik zie dat eerder als een kracht 

dat je weet wat je zelf kunt en wat niet.” 

Hoe betrek je de leden bij de fusie? 

Waarin verscHilt een fusie van coöperaties 
met die van andere bedrijfsvormen?

Wat vond je in je eigen rol Het  
moeilijkst in Het fusieproces?
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Martin Bijl is algemeen directeur

van Topigs Norsvin. de varkens-

fokkerijorganisatie is het 

resultaat van een fusie in 2014 

tussen Topigs International en 

het Noorse Norsvin International, 

waarvan respectievelijk coöpe-

ratie Topigs en coöperatie 

Norsvin meerderheidsaandeel-

houder zijn. de binnenlandse 

activiteiten in Nederland en 

Noorwegen zijn buiten de fusie 

gehouden en de onderliggende 

coöperaties blijven zelfstandig 

bestaan.

mARTIN BIjL  

Arjan: “In ons fusieproces is ook door andere marktpartijen be-

hoorlijk rumoer gemaakt onder onze leden. Het bestuur en de Raad 

van Commissarissen hadden gekozen voor DMK als fusiepartner 

en onze motieven en argumenten werden ter discussie gesteld. Dat 

vond ik erg vervelend, omdat je je er niet goed tegen kunt verweren.”

Dick: “Ik vind het vooral belangrijk dat de hete hangijzers zo snel 

mogelijk op tafel komen en dat daar een beslissing over valt. Dat 

zijn bijvoorbeeld zaken als de nieuwe naam en de invulling van de 

voorzitter- en directiefunctie. Als je dat niet doet, dan blijft dat in 

het proces boven de tafel hangen.”

Wat voor tips Heb je voor coöpera-
ties die Willen fuseren?

DOC KAAs

Kerngegevens 2014

Netto-omzet: € 558 miljoen

Aantal leden: 1.210

Aantal medewerkers (fTE): 218

TOpIGs

Kerngegevens 2014

Netto-omzet: € 109 miljoen

Aantal leden: 1.550

Aantal medewerkers (fTE): 473

vOERGROEp ZuID

Kerngegevens 2014

Netto-omzet: € 308 miljoen

Aantal leden: 833

Aantal medewerkers (fTE): 335

Oprichtingsdatum: 1 juni 2015 21
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Het woord valt weer in de politiek: coöperatie. Dat is niet vreemd. 

De samenleving verandert namelijk in een snel tempo. Er is om die 

reden een hernieuwde bezinning nodig over de verhouding tussen 

overheid, markt en samenleving. Een bezinning ook op de vraag 

hoe we in deze snel veranderende tijd solidariteit organiseren. Het 

woord ‘coöperatie’ zou wat de ChristenUnie betreft in deze discus-

sie een sleutelwoord moeten zijn. Het is een woord dat naadloos 

aansluit bij de christelijk-sociale traditie waarin de ChristenUnie 

staat, maar ook een woord dat verbindend kan werken naar andere 

politieke stromingen. Het is denk ik niet voor niets dat we als 

ChristenUnie op dit moment met de PvdA in de Tweede Kamer 

werken aan een initiatiefnota over de coöperatiemaatschappij. 

Deze nota zal in het najaar naar buiten komen. 

Als ChristenUnie zien we de coöperatie als een samenwerkingsver-

band waarin mensen hun talenten inbrengen en daarvan wederzijds 

profiteren. Zo ontstaat de coöperatiemaatschappij in het samenspel 

tussen verschillende maatschappelijke verbanden: mensen, gemeen-

schappen, organisaties, ondernemers en overheden. Zij hebben, zoals 

Wouter Beekers (directeur Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie) 

in zijn boek ‘Coöperatiemaatschappij. Solidariteit organiseren in de 

eenentwintigste eeuw’ terecht heeft aangegeven, hun eigen ver-

antwoordelijkheid en inbreng. In dat samenspel kunnen directe en 

indirecte solidariteit samengaan en elkaar versterken. Het biedt ook 

een alternatief voor het denken in de vaak harde tegenstelling tussen 

‘verzorgingsstaat’ en ‘participatiesamenleving’. Het gaat namelijk om 

overheid én samenleving. Ik kijk uit naar het komende politieke jaar 

als deze discussie mede vanwege de initiatiefnota ChristenUnie/PvdA 

in de Tweede Kamer een extra impuls zal krijgen.

COÖPERATIE-
MAATSCHAPPIJ

ARIE sLOB  

Voorzitter Tweede Kamerfractie 

ChristenUnie

Tvm:
jaar oprichting: 1962

Aantal leden: ca. 5.000

Aantal medewerkers: 390 fTE

premie-omzet: € 250 miljoen

Bestuursmodel: Zandloper

Ledenraad:  ja

CALL fOR ACTION:
jaar oprichting: 2010

Aantal leden: 30

Aantal medewerkers: 0 fte

Omzet: € 0,8 miljoen

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  Nee

REQuIEm: 
jaar oprichting: 2012, offi ciële start 

 op 1 januari 2013

Aantal leden: ca. 60

Aantal medewerkers: 0 fte

Omzet: € 275.000

Bestuursmodel: Traditioneel

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

Wat zijn – to the point – 

de antwoorden van Arjan Bos 

(TVM verzekeringen), Mark Rouffaer 

(Call for Action) en Rob IJntema 

(Requiem)?
T

O
 T

H
E

 p
O

IN
Tfoto: Rufus de Vries/ChristenUnie

door: Carmen Heukers

foto’s: Patrick van der Sande
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ARjAN BOs – CEO Tvm vERZEKERINGEN
Coöperatie TVM biedt verzekeringsoplossingen voor 

transport over de weg, het water en de automotive 

branche en is in 1962 opgericht door een groep transport-

ondernemers. Merken van TVM zijn: TVM verzekeringen, 

TVM Belgium, SON Scheepsverzekeringen en Noord 

Nederland Schepenverzekering. Arjan Bos is CEO van 

TVM en beantwoordt de vragen.

ONZE LEDEN 
hebben een gezicht
en een verhaal
ALs u mAAR AAN ÉÉN pROjECT ZOu mOGEN 

wERKEN, wELK pROjECT ZOu HET DAN ZIjN?

Hier hoef ik niet lang over na te denken. 75% van onze 

leden had de voorkeur voor een maatschappelijk thema 

met betrekking tot de verkeersveiligheid. We hebben een 

nieuw project opgezet met de bedoeling om het gedrag 

van een vrachtwagenchauffeur te beïnvloeden, met als 

doel om het aantal schades fors te verminderen. Wij willen 

met innovaties de chauffeurs assisteren bij het rijgedrag

en dat in de gaten houden. dit kan door technische toe-

passingen zoals de desk cam en de irisscan. Ook is het 

mogelijk om het brandstofverbruik te meten en zuiniger 

rijgedrag te bevorderen. Uit statistieken blijk dat wanneer 

een chauffeur zuiniger rijdt, hij ook veiliger rijdt en min-

der schade veroorzaakt.

wAT Is ECHT KENmERKEND vOOR uw COöpERATIE?

Echt kenmerkend voor TVM is de betrokkenheid van onze 

achterban. dat vertaalt zich in ‘ken je klant, weet wat 

de klant doet en wat hem beweegt en wat zijn zorgen en 

ontwikkelingen zijn’. Als verzekeraar spelen wij hierop 

in en sparren wij hierover met onze leden. Veel van onze 

leden zijn familiebedrijven en daarom is het ook belang-

rijk voor ons om bij de jongere generatie aan te haken. 

Onze klanten hebben allemaal een gezicht en een verhaal. 

Wij zorgen voor een goede ledenbetrokkenheid door het 

organiseren van leden- en relatiedagen, het inventarise-

ren van verzekeringsbehoeftes, veel telefonische contac-

ten en het verspreiden van nieuwsbrieven. Onze klanten 

zijn erg tevreden met de betrokkenheid vanuit TVM. Ik 

ben ervan overtuigd dat concurrenten minder kennis en 

betrokkenheid hebben bij de transporteurs. Wij focussen 

ons volledig op dit terrein en denken dat we daarom ook 

hier de beste in zijn. 

wAT vIND u HET mOEILIjKsT ALs DIRECTEuR?

Wat actueel is in mijn functie, is de snelheid van verande-

ring van wet- en regelgeving en om wijzigingen goed en 

snel genoeg te implementeren in de organisatie. dit is een 

groter onderdeel geworden van de bestuurstaken en vergt 

veel aandacht en coördinatie; ik besteed hier steeds meer 

tijd aan.
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mARC ROuffAER – DIRECTEuR 
CALL fOR ACTION
Call for Action is een dienstencoöperatie. Een full service 

online bureau dat bestaat uit 30 zelfstandige onderne-

mers, die hun individuele expertise bij Call for Action 

gebundeld zien in een full service propositie. Geen werk-

nemers, maar leden. Geen kantoor en überhaupt: geen 

spullen. Alles in de cloud. drie vragen aan Marc Rouffaer, 

die samen met Allard Janssen en 28 anderen Call for 

Action oprichtte.

EÉN ONDERNEmING 
vAN 30 eigenzinnige 
zelfstanDigen
ALs u mAAR AAN ÉÉN pROjECT ZOu mOGEN, wELK 

pROjECT ZOu HET DAN ZIjN?

Een project waar ik graag aan zou werken is een project door 

onze coöperatie, voor een andere coöperatie, waarbij we binnen 

de organisatie van onze opdrachtgever bijdragen aan het coö-

peratieve werkproces. We werken weliswaar voor verschillende 

coöperaties, maar dan is alle effort gericht op hun doelgroepen. 

Wij zouden ze graag helpen bij het verbeteren van de leden-

communicatie met onze kennis van cross channel doelgroep-

management. Hierbij kijken wij naar hoe je een gevarieerde 

groep belanghebbenden raadpleegt. Mij lijkt het mooi als wij die 

samenwerking, bijvoorbeeld richting een ledenplatform, zouden 

kunnen orkestreren. We hebben in samen-

werking met 30 bedrijven en professionals tooling ontwikkeld 

waarmee je multi-stakeholdergroepen kunt consulteren.

wAT Is ECHT KENmERKEND vOOR uw COöpERATIE?

Onze leden zijn intrinsiek gemotiveerd om samen als team 

iets moois te maken. Zij halen die motivatie uit de lol van het 

samenwerken: ouderwetse arbeidsvreugde. de leden vinden 

het fi jn om over de schutting van hun eigen vakgebied heen 

te kijken en waarde aan elkaars expertise toe te voegen. de 

hele team-keten te overzien en de eigen rol daarin te kennen. 

Verder hebben we alleen senior mensen met veel ervaring, 

waardoor ieder afzonderlijk in het belang van het project en 

namens het team kan spreken en handelen. daar hoeven bij 

ons geen account- of andere managementlagen tussen. de 

leden van Call for Action nemen als ondernemer rendements-

verantwoordelijkheid voor hun aandeel in een project. Zij 

snappen het welbegrepen eigenbelang van de teamsamen-

werking en van een goede, trouwe klantrelatie. dat vinden 

wij de kern van onze coöperatie en die wordt door onze leden 

volledig gedragen.

wAT vINDT u ALs DIRECTEuR HET mOEILIjKsT?

Het is niet de coöperatievorm die het mij moeilijk maakt, 

integendeel. Wat ik moeilijk vind is om altijd vóór de markt 

uit te weten wat een slimme opdrachtgever gaat willen of, 

nog leuker, dat tijdig aan te reiken. Wij verenigen 30 eigen-

zinnige zelfstandigen in één onderneming die één richting 

op moet gaan. Wij zijn nu in ons zesde jaar en ik denk dat ik 

wel kan zeggen dat het onderhand voor iedereen voelt als 

één bedrijf, als ons bedrijf.
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LANDELIjK LEDEN-
NETwERK van 
groot belang
ALs u mAAR AAN ÉÉN pROjECT ZOu mOGEN 

wERKEN, wELK pROjECT ZOu HET DAN ZIjN?

Voor een coöperatie die de belangen van 60 zelfstandige 

uitvaartondernemers behartigt is de ontwikkeling van digitale 

oplossingen van groot belang. Voor ons zou het speerpunt zijn 

een gemeenschappelijke, landelijke digitale portal te ontwik-

kelen waar consumenten online een uitvaart kunnen regelen. 

de mogelijkheden van de site worden uitgebreider dan die van 

de sites die er op dit moment al zijn. 

wAT Is ECHT KENmERKEND vOOR uw COöpERATIE?

Kenmerkend voor de Requiem Coöperatie is de unieke samen-

stelling van de groep ondernemers, onze leden. Onder onze 

leden zijn kleine uitvaartondernemers die 50 uitvaarten 

verzorgen tot de grootste met zo’n 1500 uitvaarten per jaar. 

Ze vormen een landelijk dekkend netwerk, zonder overlap 

van gebieden, waardoor de leden onderling geen concurrentie 

van elkaar ervaren. de coöperatieleden ervaren de contac-

ten met collega-ondernemers als zeer positief; het netwerk 

heeft een grote toegevoegde waarde. Voor de oprichting van 

de coöperatie was het zo dat ondernemers vaak op de gok 

een collega elders in het land belden voor support, zonder de 

desbetreffende ondernemer te kennen. Uitvaartzorg is een 

buitengewoon precaire vorm van dienstverlening en dan is het 

van groot belang je collega te kennen zodat de uitvoering van 

diensten in lijn is met de wijze waarop je die zelf uitvoert.

wAT vINDT u ALs BEsTuuRsLID HET mOEILIjKsT?

Aangezien de Requiem Coöperatie geen betaalde medewer-

kers kent, worden alle taken in hoofdzaak door bestuursleden 

verricht. Alle bestuursleden zijn uitvaartondernemer en lid 

van de coöperatie. Het moeilijkst vind ik het om de ‘petten’ 

van penningmeester en collega-uitvaartondernemer geschei-

den te houden. dat zijn twee totaal verschillende rollen die 

wel eens botsen. 

Een tweede belangrijk punt is dat ik als bestuurslid het 

grote geheel dien. dan worden soms besluiten genomen die 

coöperatiebreed goed zijn maar niet altijd aansluiten op de 

belangen van de onderneming waar ik in dienst ben. Het laat 

onverlet dat het een eer is om mee te mogen werken aan de 

professionalisering en ontwikkeling van de uitvaartbranche op 

landelijk niveau. Een gemeenschappelijk doel nastreven waar 

alle leden voordeel uithalen is een kostbaar goed!

ROB IjNTEmA – BEsTuuRsLID REQuIEm
de Requiem Coöperatie is het landelijke netwerk van 

lokale uitvaartbedrijven. Waarbij het behalen van inkoop-

voordeel en het bij verzekeraars, zonder uitvaartacti-

viteiten, aan kunnen bieden van een landelijk netwerk 

van uitvaartbedrijven een belangrijk doel is. Met deze 2 

speerpunten draagt de coöperatie bij aan het zelfstandig 

kunnen blijven van de ‘kleinere’ lokale ondernemer. Rob 

IJntema, bestuurslid van Requiem, geeft antwoord op de 

drie vragen.
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Toen het team van coöperatie&be-

stuur van Rabobank Nederland na 

de vorige governance-aanpassingen 

meer wilde weten over de betrokken-

heid van leden en die van ledenraads-

leden in het bijzonder, vroegen we 

Frits Spangenberg van het onder-

zoeksbureau Motivaction ons daarin 

te begeleiden. Ik was voorzitter 

geweest van de Commissie Evalua-

tie Bestuursmodellen en we hadden 

geconstateerd dat in de loop der jaren 

(decennia) de motivatie achter het 

lidmaatschap was veranderd. 

Betrokkenheid is tweerichtingsver-

EEN STRATEGIE  
VOOR LEDEN-
BETROKKENHEID?
Elk coöperatielid heeft eigen drijfveren om 

lid te zijn van een coöperatie. Er zijn vier 

categorieën leden te onderscheiden als het 

gaat om betrokkenheid. Bij elk ledenprofi el 

past een andere strategie om hen bij de coö-

peratie betrokken te houden.

door: Wilbert van den Bosch keer en we wilden weten wat de 

ervaringen waren van de leden en 

ledenraadsleden zelf. Daarom deden 

we zowel kwantitatief (ledenenquê-

tes) als kwalitatief (vraaggesprekken) 

onderzoek. De resultaten waren 

interessant en bruikbaar.

EEN NORMAALVERDELING IN 

LEDENBETROKKENHEID?

Maar achter deze resultaten doemden 

nieuwe vragen op. Als een coöperatie 

een onderneming van, voor en door 

leden is, wanneer is een coöperatie 

dan ‘normaal’? ‘Bij ons komt maar 

BIJDRAGERS (3-15%)

‘I want to be part of this’

Rationeel + Uitdaging

GEBRUIKERS (60-80%)

‘I’ll reap the benefi ts’

Rationeel + Zekerheid

Mensen die ontwikkelingen binnen 

coöperatie willen volgen

Mensen zonder extra behoeften 

COMPANY ENGAGEMENT 
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S

TO
M

ER
 E

N
G

A
G

EM
EN

T



27

Coöperatie
NummER 624 - sEpTEmBER 2015

10% van de leden naar de Algemene 

Ledenvergadering,’ klaagde iemand. 

‘Bij een X-aantal leden, hoe groot is 

dan de vijver van potentiële leden-

raadsleden?’, vroeg een toezicht-

houder. ‘Wij hebben enkele leden 

die altijd tegen zijn. Is dat bij andere 

coöperaties ook zo?’ Et cetera.

Zijn niet alle coöperaties anders, 

zoals ook alle mensen anders zijn, 

vroegen we ons af. Of zou er iets 

universeels zijn? Ongeacht of je in de 

bloemenbusiness zit, de scheepvaart, 

varkens of detailhandel? 

We gingen onze bevindingen verge-

lijken met die van anderen: Gartner 

Online Community-onderzoek, het 

longitudinaal mentality onderzoek 

van Motivaction, trendanalyses en 

bestuursstijlenonderzoek. Hoewel 

de vergelijking nog niet wetenschap-

pelijk is getoetst, levert die een 

interessant beeld op.

VIER CATEGORIEËN LEDEN

In figuur 1 hebben we Gartners CRM 

Quadrant en Motivaction-bevindin-

gen samengevoegd. Op de ene as 

staat de organisatiebetrokkenheid 

en op de andere as de klant- (of lid-)

betrokkenheid. De mate van emo-

tionele betrokkenheid rechts in het 

kwadrant is groter dan links. En de 

mate waarin mensen naar zeker-

heid zoeken is in de onderste helft 

van het kwadrant groter dan in de 

bovenste.

1. Beginnend linksboven in het kwa-

drant: de bijdragers. Dit zijn mensen 

die er graag bij willen horen en 

desgevraagd ook een bijdrage willen 

leveren. Desgevraagd!

2. Rechtsboven de creatieven, de 

scheppers. Zij voelen zich mentaal 

eigenaar van de coöperatie en ze 

zijn ook in staat om nieuwe dingen 

te bedenken die goed zijn voor het 

collectief. Ze zijn met innovatie be-

zig en laten dat uit zichzelf weten.

3. Rechtsonder de opportunisten of 

de criticasters: ze zijn lid maar uiten 

een structurele ontevredenheid. Hun 

betrokkenheid blijkt bijvoorbeeld uit 

het jaarlijks terugkerende gemopper 

op de ALV.

4. Linksonder: de gebruikers. We 

zullen verderop zien dat dit de groot-

ste groep is. Belangrijk dus voor het 

voortbestaan van de coöperatie. Ze 

zitten er calculatief in: ‘ik pluk de 

voordelen’. ‘Welbegrepen eigenbe-

lang’, om het in oorspronkelijk-coöpe-

ratieve termen te zeggen.

EEN BEPERKT AANTAL LEDEN 

DRAAGT ACTIEF BIJ

Uit het online-community-onderzoek 

van Gartner blijkt dat de normaalver-

delingen die Rogers in de jaren ’60 al 

vond (Diffusion of Innovations) nog 

steeds min of meer kloppen. De per-

centages zijn geen harde wiskunde 

maar ervaringsgegevens. Ze kunnen 

van coöperatie tot coöperatie ver-

schillen. Zeker is dat het aantal leden 

dat actief bijdraagt aan de coöperatie 

per definitie beperkt is. (En daarmee 

bijvoorbeeld ook het aantal leden 

dat standaard naar de ALV komt.) 

Dat wil overigens niet zeggen dat de 

meerderheid van de ledengroep de 

coöperatie niet waardevol zou vinden. 

In tegendeel! En zij zijn ook van grote 

waarde voor de coöperatie, al was 

het alleen maar door het volume van 

hun business. Interessant is dat leden 

zich onder invloed van situationele 

factoren en de tijd door de catego-

rieën heen kunnen bewegen. Leden-

betrokkenheid is dus geen statisch 

geheel.

bij elk ledenprofiel
 Hoort een passende 

strategie

BIJDRAGERS (3-15%)

‘I want to be part of this’

Rationeel + Uitdaging

GEBRUIKERS (60-80%)

‘I’ll reap the benefi ts’

Rationeel + Zekerheid

CREATIEVEN (0-3%)

‘I want to own this’

Gevoelsmatig + Uitdaging

OPPORTUNISTEN (10-20%)

‘Since I am here’

Gevoelsmatig + Zekerheid

Mensen die outside in denken

Mensen die hun onvrede uiten of 

‘toevallig’ langskomen
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NAAR EEN STRATEGISCHE 

AANPAK

Het Motivaction-onderzoek leverde een 

viertal strategieën op, gebaseerd op 

de zojuist geschetste ledenprofielen. 

Differentiatie is het codewoord!

Een goed ontwikkelde CRM-strategie 

kan ervoor zorgen dat de grote groep 

linksonder in het kwadrant tevreden is 

over de coöperatie. In deze strategie 

zorgt de coöperatie ervoor dat het aan-

bod aan de leden zo passend mogelijk is. 

Om de leden rechtsonder voor de coö-

peratie te behouden, is het van belang 

dat zij adequaat worden geïnformeerd 

en dat bij hen informatie wordt opge-

haald. Met tijdige en afdoende infor-

matie-uitwisseling kan hun scepsis 

worden gekanaliseerd tot een 

productieve tegenkracht. We noemen 

dit de Poll-strategie. 

De creatieven rechtsboven zijn gebaat

bij een actieve Netwerk-strategie. Zo

kan optimaal worden voldaan aan hun

behoefte om externe trends en ontwik-

kelingen te vertalen naar organisatie-

belangen. 

Het in de managementliteratuur veel-

geprezen co-creatie werkt goed in de

groep linksboven: de bijdragers. Veel-

al ligt het initiatief daartoe dan bij de 

coöperatie zelf maar op de uitnodiging 

wordt maar zelden niet ingegaan. We 

noemen dit een Wiki-strategie. 

Als we complexiteit als een gegeven 

accepteren, dan accepteren we ook 

diversiteit in motivaties van leden. 

Die diversiteit is waarschijnlijk niet 

persoons- maar situatie-gebonden. 

Eén persoon kan in coöperatie A een 

bijzonder actief lid zijn en in coöpera-

tie B alleen een gebruiker. De diverse 

groepen leden vragen om diverse 

leiderschapsstijlen en een dito com-

municatiemanagement. 

Over leiderschap valt veel te zeggen. 

Het spreekt voor zich dat de aanvoer-

der van de strategie geloofwaardig 

moet zijn. Dat vraagt om ofwel een 

grote persoonlijke flexibiliteit ofwel 

om gedeeld leiderschap.

BIJDRAGERS (3-15%)

‘I want to be part of this’

Rationeel + Uitdaging

Wiki-strategie: verbeteren 

co-creatie met leden

GEBRUIKERS (60-80%)

‘I’ll reap the benefi ts’

Rationeel + Zekerheid

CRM-strategie: verbeteren 

aanbod aan leden

CREATIEVEN (0-3%)

‘I want to own this’

Gevoelsmatig + Uitdaging

Netwerk-strategie: verbeteren

initiatie door leden

OPPORTUNISTEN (10-20%)

‘Since I am here’

Gevoelsmatig + Zekerheid

Poll-strategie: verbeteren 

informatie naar en over leden

Mensen die outside in denken

Externe oriëntatie van Leiderschap 

en Ontwikkelgericht

Mensen die ontwikkelingen binnen 

coöperatie willen volgen

Interne oriëntatie van Leiderschap en 

Ontwikkelgericht

Mensen die hun onvrede uiten of 

‘toevallig’ langskomen

Externe oriëntatie van 

Leiderschap en Beheergericht

Mensen zonder extra behoeften 

Interne oriëntatie 

van Leiderschap en Beheergericht

COMPANY ENGAGEMENT 
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Doel van de EU is het bevorderen van 

de economische activiteiten en de 

ontwikkeling daarvan harmoniseren 

binnen de Gemeenschap. Sinds 1957 

zijn er vele ontwikkelingen geweest 

die de Europese harmonisatie na-

streven op diverse (rechts)gebieden. 

Naast de formele weg van wetgeving 

zijn er ook initiatieven die harmo-

nisatie van wetgeving via Europese 

werkgroepen stimuleren. Zo ook op 

coöperatief terrein. De ‘Principles 

of European Cooperative Law 

(PECOL)’ is hiervan een voorbeeld.

DOELsTELLING pECOL

De PECOL is opgesteld door een 

groep academici uit zeven verschil-

lende EU-lidstaten met als specialisa-

tie coöperatierecht. Wat zijn Princi-

ples? Principles hebben hetzelfde 

model als Amerikaanse Restatements 

en bestaan uit systematisch geor-

dende artikelen met na elk artikel 

commentaar. In het commentaar 

worden voorbeelden genoemd maar 

er wordt ook verwezen naar het recht 

in diverse EU-landen. Uitgangspunt 

voor het opstellen van de Principles 

is drieledig. Ten eerste om een een-

vormige definitie vast te stellen voor 

het begrip ‘coöperatieve identiteit’. 

Het tweede uitgangspunt is dat de 

Principles kunnen dienen als model-

wetgeving. En het derde uitgangspunt 

is dat de Principles kunnen dienen 

als middel om meer kennis te krijgen 

over het coöperatierecht en het debat 

erover te stimuleren.

Op 9 juni jl. presenteerde de groep 

een draft versie van de PECOL1. In de 

inleiding wordt aangegeven dat de 

Principles een andere status hebben 

dan de welbekende ICA Principes.  

De ICA Principes vormen een lei-

draad voor de handel en wandel van 

coöperaties. De PECOL daarentegen 

beschrijft de regels omtrent het 

coöperatierecht. Het eerste hoofdstuk 

bevat principes over de definitie en 

doelen van een coöperatieve identiteit.
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COöpERATIEvE IDENTITEIT – 

wINsTOOGmERK

De PECOL definieert de coöperatie

als een rechtspersoon die een eco-

nomische activiteit uitoefent zonder 

winstoogmerk. De Nederlandse 

wetgever definieert de coöperatie 

als een bedrijf dat ten behoeve van 

de leden wordt uitgeoefend. Het gaat 

de Nederlandse wetgever om het 

materiële voordeel; als lid van de 

coöperatie moet je beter af zijn dan 

wanneer je alleen handelt. Het ‘beter 

af zijn’ kan op verschillende manieren 

worden bereikt, ook door de uitkering 

van winst. In het commentaar van de 

PECOL wordt aangegeven dat in wet-

geving van diverse Europese landen 

de term ‘not for profit’ wordt gehan-

teerd als duidelijk onderscheid tussen 

de coöperatie en niet-coöperatieve 

ondernemingen.

Wanneer we kijken naar de ontwik-

kelingen van de juridische vorming 

van de coöperatie als rechtspersoon 

in Nederland speelt winstverdeling 

onder leden juist een centrale rol2. 

In de huidige Nederlandse wetge-

ving is winst verdelen onder leden 

expliciet toegestaan. Bij productie- of 

verwerkingscoöperaties is het meest 

voorkomende systeem van winstver-

deling de zogenoemde nabetalingen. 

In de praktijk worden deze nabetalin-

gen niet aangemerkt als winstuitke-

ring. Dergelijke nabetalingen worden 

als prijscorrecties gezien. Veel 

productie- of verwerkingscoöperaties 

opereren vanuit het kostendekkings-

beginsel. De coöperatie zelf heeft 

geen profijt van de transacties met de 

leden; de resultaten van de economi-

sche activiteiten vloeien terug naar 

de leden. Dit is anders bij investe-

“ALs LID vAN DE COöpERATIE 
moet je beter af zijn Dan 

wanneer je alleen hanDelt”

ringscoöperaties, daar is geen sprake 

van een kostendekkingsbeginsel. De 

behaalde resultaten van deze coöpe-

ratie, zoals dividend, vormen de winst 

van de coöperatie vanwege haar 

goede investeringen/beleggingen. Het 

zal de bedoeling zijn dat deze winst 

wordt uitgekeerd aan haar leden. Een 

simpele definiëring ‘not for profit’ lijkt 

dus niet te passen binnen de bedoe-

ling van de Nederlandse wetgever.

COöpERATIEvE IDENTITEIT – 

mutual Of general INTEREsT

Een ander opvallend punt in de defi-

niëring van de coöperatieve identiteit 

in de PECOL is dat er twee typen 

coöperaties worden genoemd; de 

mutual cooperative en de general 

interest cooperative. Een ‘general 

interest’ coöperatie heeft volgens 

de PECOL als doel om door middel 

van economische activiteiten in de 

behoeften van de gemeenschap te 

voorzien. In tegenstelling tot 

Frankrijk, Engeland en Italië is dit 

type in Nederland onbekend. Het 

commentaar benadrukt dat een gene-

ral interest coöperatie niet verplicht 

is om het bedrijf uit te oefenen in het 

belang van haar leden. Er wordt dus 

afstand genomen van ‘enig materieel 

voordeel voor leden van de coöpe-

ratie’. Hiermee lijkt het materiële 

voordeel van het samenwerken van 

tussen de lidstaten zijn echter groot 

en daarmee ook de wijze waarop de 

coöperaties vormgegeven worden. 

PECOL brengt het debat over harmo-

nisering tot stand. Echter, er is nog 

een lange weg te gaan ook omdat de 

eenvormige definitie van coöperatieve 

identiteit in de PECOL op een aantal 

punten haaks staat op de Nederlandse 

definitie.

de Nederlandse wetgever wederom 

opzijgezet, maar ook de ledenbin-

ding die zo kenmerkend is voor een 

coöperatie.

Europa is al belangrijk voor de 

Nederlandse coöperaties en wordt 

steeds belangrijker. Veel coöperaties 

opereren over de landsgrenzen of 

hebben te maken met een Europees 

speelveld. De (culturele) verschillen 

1 http://www.euricse.eu/wp-content/

uploads/2015/04/PECOL-May-2015.pdf

2 In 1874 werd de Amerongse Credit 

Vereeniging koninklijke erkenning 

geweigerd omdat zij jaarlijks winst 

uitkeerde aan haar leden wat strijdig 

werd geacht met de wettelijke regeling 

van verenigingen. Dit leidde tot de 

eerste coöperatieve wetgeving in 1876. 
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NIEuwE LEDEN 
NCR

in de coöperatie surf werken 

nederlandse universiteiten, hoge-

scholen, universitaire medische 

centra, onderzoeksinstellingen 

en mbo-instellingen samen aan 

ict-innovatie voor onderwijs en 

onderzoek. surf zorgt ervoor dat 

studenten, docenten en onderzoe-

kers onder gunstige voorwaarden 

kunnen beschikken over de best 

mogelijke ict-voorzieningen. 

De coöperatie surf bestaat uit 

het bureau van de coöperatie 

(surf-bureau) en 3 werkmaat-

schappijen: surfmarket, surfnet 

en surfsara.

suRf

coöperatie local2local Kromme-

rijnstreek u.a. is een initiatief 

gericht op de voedselmarkt in 

de regio utrecht. De coöperatie 

richt zich op het verkorten van 

de voedselketen en wil eerlijk 

en gezond lokaal voedsel in de 

regio bereikbaar maken: lokale 

ondernemers voor lokale consu-

menten. l2l levert één op één 

aan grote bedrijven en via uit-

giftepunten rechtstreeks aan de 

consument bij hem om de hoek.

LOCAL2LOCAL

nautilus organic is een vooraan-

staande biologische akker-, fruit- 

en tuinbouwcoöperatie met leden 

verspreid door heel nederland.

 al meer dan 25 jaar telen de 

leden biologische of biologisch-

dynamische groente, fruit en aard-

appelen. De coöperatie speelt in 

op de toenemende vraag naar ge-

zonde, lekkere en veilige voeding 

van de hoogst mogelijke kwaliteit,

 en werkt hiervoor samen met 

een toenemend aantal relaties

in binnen- en buitenland.

NAuTILus 
ORGANIC
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www.cooperatieacademie.nl

Vrijblijvend de programmagids aanvragen?
Mail naar academie@cooperatie.nl of bel 0570 760000

“Je idealen omzetten in concrete 
daden die zinvol zijn, daar is 
scholing voor nodig.”
Siward Zomer, 

voorzitter coöperatieve vereniging De Windvogel

NCR Coöperatie Academie opleidingen 

Lobbyen en netwerken

Effectief creëren van draagvlak bij leden

Financiële sturing voor niet-fi nanciële bestuurders 

Governance & Bestuurlijk functioneren

Leergang Voorzitters van coöperaties

Zicht op internationaal ondernemen

Fiscale aspecten van de coöperatie

Bestuursstijlen en persoonlijk leiderschap

Strategische keuzes van coöperaties

Functioneren in de ledenraad

Vergaderen binnen een coöperatieve context

De kunst van het vragen stellen

“Meerwaarde door coöperaties 
wordt gecreëerd door in te spelen 
op markt en maatschappij. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat 
bestuurders kennis en netwerk 
blijven ontwikkelen. 
Scholing helpt hierbij.”

Johan Huitink, voorzitter RvC AgruniekRijnvallei

NCR Coöperatie Academie

Coöperatief leren 
doe je samen
Coöperatief leren 
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