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COlOFON

Het thema van de NCR Coöperatiedag was dit jaar 

‘Coöperaties constant in beweging’. Coöperaties 

kunnen in vier ontwikkelingsfasen verkeren; de ex-

pansiefase, de groeifase, de consolidatiefase en de 

terugvalfase. Over dit gedachtegoed van professor 

Gerda van Dijk leest u meer in het interview met 

haar en het komt vanzelfsprekend ook terug in het 

artikel over de Coöperatiedag.

Elke organisatiefase heeft zo zijn eigen kenmerken 

en uitdagingen. De kunst is om te werken aan een 

voortdurend dynamisch evenwicht. Bestuurders, 

toezichthouders, leden en medewerkers hebben hier 

allemaal invloed op. De leden nemen hier vanzelf-

sprekend een bijzondere positie in. De maatschappij 

verandert nogal, dat illustreerde ook futuroloog 

Peter van der Wel op de Coöperatiedag met een in-

dringend kijkje in de toekomst. Coöperaties moeten 

zich voortdurend aanpassen om bestaansrecht te 

houden.

Het is goed om te weten in welke levensfase uw

coöperatie zich bevindt, en welke fase in de toekomst

het best zou passen. De juiste strategie en het juiste 

leiderschap geven richting aan die gewenste ont-

wikkeling. Met de artikelen in Coöperatie hopen we 

een bijdrage te kunnen leveren aan deze coöpera-

tieve dialoog tegen de achtergrond van een steeds 

dynamischere en complexere omgeving.

Cynthia Griffioen
Hoofdredacteur Coöperatie

COÖpERATIEs COnsTAnT 
In BEwEGInG

eDItOrIal
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HET pOTEnTIEEL 
vAn wERKERs-
COÖpERATIEs
sAmEn wERKEn En OnDERnEmEn In 
vLAAnDEREn 

dit rapport is een beschrijving van de praktijk van 

“werkerscoöperaties” in belgië. onze aanduiding 

werknemerscoöperatie komt nog het meest dichtbij. 

ook in nederland zien we steeds meer coöperaties 

ontstaan van vakgenoten die samenwerken in een 

coöperatie. werkerscoöperaties passen prima in de 

netwerksamenleving en nieuwe vormen van werkne-

merschap waarbij een dienstverband niet meer de 

enige optie is. daarnaast stimuleert het onderne-

merschap.

een werkerscoöperatie wordt gekenmerkt doordat 

medewerkers participeren op drie assen: kapitaal, 

besluitvorming en winstverdeling waarbij een vorm 

van gelijkwaardigheid tussen medewerkers als basis 

geldt. de verschijningsvorm is echter zeer divers. 

de context in belgië is anders dan in nederland. 

zo wordt de coöperatie in belgië aangemerkt als 

vennootschap en in nederland als vereniging en 

ook fi scale aspecten wijken erg af. toch is dit een 

interessant rapport voor nederlandse werknemers-

coöperaties. het beschrijft een aantal universele 

vraagstukken, bijvoorbeeld hoe toetreding, zeggen-

schap en participatie in de besluitvorming wordt 

vormgegeven.

het rapport is te downloaden via  

www.samenwerkenenondernemen.be

het boek “de nieuwe voorzitter” van nathalie vrancken 

gaat in op het voorzitten van vergaderingen. het beschrijft 

de veranderende rol van de voorzitter door veranderende 

organisaties en samenwerkingsverbanden. hierdoor wor-

den van de voorzitter andere vaardigheden verwacht. ook 

voorzitters van besturen en raden van commissarissen 

van coöperaties hebben met dit fenomeen te maken.

Aan de hand van vijf o’s (ontregelen, ontsluiten, ontvou-

wen, ontwaren en ontwikkelen) worden tips gegeven hoe 

een vergadering beter kan verlopen, zodat de deelnemers 

meer tot hun recht komen en het maximale resultaat 

bereikt wordt. het boek maakt onderscheid tussen verschil-

lende soorten vergaderingen en ook verschillende typen 

deelnemers.

het is een nuttig en verfrissend boek voor eenieder die 

regelmatig vergaderingen voorzit.
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Samen werken en ondernemen in Vlaanderen 
HET POTENTIEEL  
VAN WERKERSCOÖPERATIES

SAMENWERKEN 
ENONDERNEMEN

DE nIEuwE 
vOORZITTER
DE vIjf O’s vAn suCCEsvOL vOORZITTEn
meer informatie: : vakmedianet, isbn 9789462760301, € 22,95 

www.vakmedianet.nl
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Tijdens het NCR Symposium op 22 september jl. stond 

ledenbinding bij agrarische coöperaties centraal. Op welke 

wijze kan de coöperatieve identiteit en coöperatieve 

structuur bijdragen aan de ambitie en de strategie van de 

organisatie en de leden, en hoe ontwikkel je meer cohesie 

tussen de vereniging en het bedrijf? Na de inleiding van 

Wilbert van den Bosch waarin hij de NCR 4A-strategie 

duidde, was er aandacht voor twee coöperatieve voor-

beelden uit de praktijk. Vincent Hulshof, bestuurslid van 

Topigs, schetste de veranderingen bij zijn coöperatie 

waar meer onderscheid tussen leden en klanten is en 

wordt aangebracht om de ledenbetrokkenheid te vergro-

ten. Igo Janssen, directeur van Horticoop, ging in op de 

revitalisatie van coöperatie Horticoop. De discussie met 

leden moet meer inhoud aan het lidmaatschap geven en 

de band tussen leden onderling versterken. Tenslotte 

liet trendwatcher Angelique Timmer zien wat er in de 

samenleving gebeurt en gaat gebeuren op het gebied van 

maatschappij, technologie, business en duurzaamheid.

nCR BIjEEnKOmsTEn 2016
18 februari NCR Basiscursus Coöperatie 

10 maart NCR Symposium

3 juni  NCR Symposium en alv NCR 

24 november NCR Coöperatiedag

Op www.cooperatie.nl/agenda zijn meer data van 

bijeenkomsten die door NCR worden georganiseerd 

vermeld, er zal per bijeenkomst steeds meer 

informatie beschikbaar zijn.

Op 8 oktober jl. vond het NCR Symposium Ledenbetrok-

kenheid plaats bij FloraHolland. Omdat ledenbetrokken-

heid essentieel is om te kunnen profiteren van de coöpera-

tieve identiteit is NCR in 2014 gestart met een onderzoek 

naar ledenbetrokkenheid bij verschillende coöperaties. 

Daarbij is gekeken naar de inspanningen die coöperaties 

zelf doen op het gebied van ledenbetrokkenheid (fase 1) en 

is er gekeken naar de persoonlijke beleving van de leden 

van deze coöperaties (fase 2). Trienke Elshof en Lisette 

Roodenburg presenteerden tijdens het NCR Symposium 

de resultaten van de tweede fase van het NCR onderzoek. 

Ze constateerden grote verschillen in de beleving van leden 

van dienstverlenende en inkomensafhankelijke coöpe-

raties. In de rubriek Facts & figures op pagina 14 leest u 

meer over de onderzoeksresultaten.

mEDEwERKERs nCR 
Lisette Roodenburg heeft op 15 november jl. NCR ver-

laten. Lisette heeft sinds vorig jaar vele NCR-leden van 

advies voorzien en diverse inleidingen verzorgd bij coöpe-

raties. Daarnaast was ze lid van de adviescommissie NCR 

Code en leidde ze het ledenbetrokkenheidsonderzoek van 

NCR. We danken haar voor alles wat ze in het NCR-net-

werk en als collega heeft gedaan en betekend.

Meer inforMatie?

Meer informatie over NCR-activiteiten en -diensten is te 

vinden op de website www.cooperatie.nl.

n
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nCR sympOsIum 
LEDEnBInDInG

nCR sympOsIum 
LEDEnBETROKKEnHEID

Lisette Roodenburg (links) en Trienke Elshof
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door: Wilbert van den Bosch 

foto’s: Patrick van der Sande
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leiderschAp en
ORGAnIsATIEs
Als
ECOsysTEmEn
Haar presentaties opent ze met een foto van een ruige rotskust van een van de eilanden 

van de Azoren. Foto’s van sloten met helder en plotseling troebel water volgen. En dan 

gaat het naadloos over op verschijnselen in moderne organisaties. Zelfs de processen in 

haar modellen kennen termen uit de biologie: het evenwicht bereik je door afwisselend 

met de wind mee en tegen de wind in te gaan. Op de NCR Coöperatiedag stonden haar 

vier ontwikkelingsfasen centraal. ‘Coöperatie’ ging op zoek naar het verhaal erachter en 

naar Van Dijks visie op coöperatief leiderschap.
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Gerda van Dijk is van jongs af aan gefascineerd door natuurverschijnselen. Haar

studiekeuze was dan ook geen moeilijke. Later is ze haar kennis van ecologie 

gaan toepassen op organisaties. Nu is ze hoogleraar Organisatie Ecologie aan de 

Tilburg University, directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance 

& Leadership aan de VU (Amsterdam) en zelfstandig adviseur. 

Coöperaties zijn verenigingen met een bedrijf. Hun democratische governance 

vertoont parallellen met die van de overheid. Dat is een reden om met haar in 

gesprek te gaan. Daarenboven zijn coöperatieve ondernemingen bedrijven zoals 

andere, met dezelfde ecologische processen en dynamiek…

door: Wilbert van den Bosch 

foto’s: Patrick van der Sande

“Sommige dingen, ook in organisa-

ties, groeien en veranderen vanzelf,” 

zegt prof.dr.ir. Gerda van Dijk, “daar 

is geen management voor nodig. 

Eerlijk gezegd: veel veranderingen 

vinden plaats ondanks het manage-

ment, niet dankzij. De rotsen bij de 

Azoren zijn ontstaan na een vulka-

nische uitbarsting; ondertussen is 

het landschap al weer veranderd. 

Wie ooit gupjes of goudvissen in 

een aquarium had, weet dat het 

water van de ene op de andere dag 

troebel kan worden. Veranderingen 

doen zich op eigen kracht voor. Dat 

gebeurt in de natuur en dat gebeurt 

ook in onze organisaties.”

“Coöperatieve ondernemingen 

hebben bestaansrecht als ze waarde 

creëren voor hun omgeving. Omge-

vingen veranderen continu. Om 

bestaansrecht te houden, moeten 

coöperaties zich dus voortdurend 

aanpassen.”

“Iedereen kent de wet van Darwin,” 

zegt Gerda van Dijk: “degene die 

zich het best aanpast, overleeft. 

Als mensen zijn we dan geneigd 

om allerlei veranderprogramma’s te 

ontwikkelen. Die kunnen nuttig zijn, 

begrijp me goed maar zoals eco-

systemen, kennen organisaties ook 

autonome ontwikkelingen. Een eigen 

dynamiek.”

Hoe ziet u de context 
van coöperatieve onder-
nemingen?
“De veranderingen in onze tijd ty-

peert het Sociaal Cultureel Plan-

bureau met 5 I’s: Individualisering, 

Informalisering, Informatisering, 

Internationalisering en Intensivering. 

Dat zijn grote bewegingen die mensen 

en organisaties raken: sommigen 

doen in volle vaart mee en geven deze 

bewegingen zelf vorm, terwijl anderen 

tegelijkertijd terugtrekkende bewegin-

gen maken. Per saldo zal de ontwikke-

ling doorgaan. De samenleving veran-

dert van hiërarchie, gezag en orde als 

vormende principes naar complexiteit, 

diversiteit en inter-afhankelijkheid.

Als we terugkijken vinden we veran-

dering heel vanzelfsprekend. In de 19e 

eeuw zagen we de verandering van 

een agrarisch gedomineerde econo-

mie naar de industriële revolutie. 

In de 2e helft van de 20e eeuw 

werden dienstverlening en service be-

langrijker dan productie. Nu beschou-

wen we waardecreatie steeds meer 

als een innovatief proces: we creëren 

waarde, samen met leden en klanten. 

Dit gaat gepaard met een toenemende 

complexiteit van onze interne orga-

nisaties. Waar de klant eerst gewoon 

afnemer was van een product dat je 

produceerde, kwam vervolgens zijn 

wens steeds meer centraal te staan en 

zien we nu dat de grenzen tussen de 

organisatie en de buitenwereld fluïde 

worden: netwerken en horizontale 

relaties worden steeds belangrijker. 

Dat vraagt van organisaties dat zij 

openstaan voor de ontwikkelingen in 

hun omgeving. En dat vraagt wat van 

leiderschap.

Alsof dat al niet ingewikkeld genoeg 

is, is het ook nog eens te simpel om 

te denken dat bovenstaande ontwik-

kelingen elkaar netjes opvolgen. Nee, 

ze zijn weliswaar opvolgend ontstaan 

maar ze zijn gemixt aanwezig in onze 

organisaties.”

GERDA vAn DIjK 

Coöperatie
nummER 625 - DECEmBER 2015

“AdAptief leiderschAp 

kAn vAn stijl wisselen 

en de condities creëren om 

moeilijke vrAAgstukken 

op te lossen”
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Wat zijn de consequenties
van de veranderende 
omgeving?
“In de praktijk zijn we geneigd om de 

organisatie als één groot geheel te 

zien en hebben we de neiging om één 

management-logica te laten domine-

ren. Maar de drie geschetste ont-

wikkelingen vragen om verschillende 

logica’s, verschillende talen, verschil-

lende praktijken. Dat vergt veel van 

leiderschap! Heel veel!

Organisatiekunde is een jong vak, 

ontstaan bij de industrialisatie. Sail-

lant detail: de prominente business 

schools zijn gevestigd aan de oost-

kust van de Verenigde Staten: daar 

ontstond de eerste zware industrie 

en het management hiervan. Het 

ingenieurs-denken stond aan de basis 

van het vak en is nog steeds domi-

nant herkenbaar als dat organisaties 

maakbaar, controleerbaar en beheers-

baar zijn. Ondertussen beschouwen 

we organisaties steeds meer als open 

configuraties met hun eigen autono-

me dynamiek. We hebben het over 

netwerken, ketens, platforms. Leiders 

moeten hun interventies dus veel 

meer afstemmen op deze dynamiek en 

op veranderingen die sowieso plaats-

vinden. Dynamiek zoals ze in ecosys-

temen voorkomen. Ecosystemen 

kenmerken zich onder andere door 

het feit dat ze zich in verschillende 

fasen kunnen bevinden. De overgan-

gen gaan steeds heel snel en zijn 

nauwelijks te voorspellen. En dan is 

het geheel ook nog eens meer dan 

de som der delen. We noemen dat 

emergentie. Het systeem heeft eigen-

schappen die niet af te leiden zijn 

van de onderdelen. Dit komt omdat

de relaties tussen die onderdelen, 

de onderdelen zelf ook veranderen.  

Hetzelfde geldt voor onze organisa-

ties: de fysieke omgeving, de financiële

componenten, risicofactoren, de 

praktische en procedurele omstandig-

heden, teamsamenstellingen etc. ze 

beïnvloeden elkaar allemaal weder-

zijds. In coöperaties heb je niet alleen 

de interne dynamiek van het bedrijf 

maar ook de dialoog met de leden.”

en voor coöperatief 
leiderscHap?
“Goed leiderschap kan worden gezien 

als de juiste match tussen leider 

en type vraagstukken. Zo is er een 

onderscheid te maken in tame pro-

blems enerzijds. Dat zijn technische 

vraagstukken die goed management 

vereisen. We snappen het probleem, 

we weten wat we willen en we ont-

werpen een strategie om daar te 

komen. Vervolgens moet de imple-

mentatie zorgvuldig worden 

gerealiseerd. Anderzijds zijn er 

wicked problems. Dat zijn venijnige 

dingen. Dan kun je het probleem niet 

exact definiëren en er is geen zeker-

heid over oplossingsrichtingen. Maar 

één ding is wel zeker: alleen red je 

het niet, de oplossing vraagt samen-

werking tussen verschillende partners. 

Het is misschien altijd wel de essentie 

van co-opereren geweest. Maar het is 

niet eenvoudiger geworden. Wat voor 

soort leiders heb je dan nodig?

Er zijn talloze beschrijvingen van 

leiderschapsstijlen. Wicked problems 

vragen om adaptief leiderschap. Dat is 

leiderschap dat van stijl kan switchen 

en de condities herkent die nodig zijn 

voor het oplossen van het vraagstuk. 

En beter nog: die benodigde

condities kan creëren. Dat vraagt 

om een onderzoekende houding; de 

juiste mensen aan tafel; de compe-

tenties om processen te organiseren, 

de dialoog te faciliteren en ruimte te 

geven aan afwijkingen en diversiteit. 

Het is onmogelijk om alle benodigde 

kwaliteiten in één persoon te vinden. 

Leiderschap wordt meer een kenmerk

van het collectief. De coöperatieve 

principes gaan daar ook van uit. 

Je zou kunnen zeggen dat, mits goed 

uitgevoerd, de coöperatie bij uitstek 

de ondernemingsvorm is waarin 

wicked problems kunnen worden 

getackeld… Lerend vermogen, vertrou-

wen en een veilige omgeving gelden 

als belangrijke voorwaarden!”

INNOvatIe eN CreatIe vrageN eeN ONDerzOekeNDe HOUDINg eN Het 

vermOgeN Om De  jUIste vrageN te stelleN, bIjvOOrbeelD:

- Waar zitten de informele en formele netwerken en relaties die als bron van  

 vernieuwing kunnen dienen?

- In welke levensfase bevinden ze zich?

- En wat zijn de bijbehorende verschijnselen? 

- Met welke grenzen (financieel, fysiek, etc.) moeten we rekening houden?

- Welke leiderschapsaandacht is dus nodig?

- En welk type ondersteuning of interventies is wel of niet effectief?
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ZELfEvALuATIE
rAiffeisens 
vijfde z

De coöperatie kent conform raiffeisens uit-

gangspunten een hoge mate van zelfsturing. 

zelfbeschikking, zelforganisatie, zelffinan-

ciering en zelfbestuur zijn de vier ‘zetten’ 

uit het coöperatief schoolboekje. De NCr 

voegt daar graag een vijfde z aan toe: die

van zelfevaluatie.

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Nationale Beeldbank

Een nieuwe wet bestuur en toezicht is in aantocht. Die 

gaat bepalen dat de governance-eisen die nu al formeel 

aan vennootschappen worden gesteld ook van toepassing 

worden op de rechtspersonen die die verplichting tot 

op heden nog niet kenden, waaronder de coöperatie. De 

wetgever wil dat aan alle rechtspersonen dezelfde eisen 

worden gesteld. In de praktijk zien we dat veel coöperaties 

al vrijwillig aan deze verplichtingen voldoen. Onder andere 

omdat ze zich conformeren aan de NCR Code. Een perio-

dieke evaluatie van het functioneren van de governance is 

een vereiste voor ‘goed bestuur’ in de ruime betekenis van 

het woord. We bedoelen dan: functioneringsgesprekken 

met bestuurders, met toezichthouders en met de ledenver-

tegenwoordiging. In dit artikel spreken we alleen over de 

zelfevaluatie van toezichthouders.

G
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Zelf en/of met een derde

Zelfevaluatie van toezichthouders moet minimaal jaar-

lijks plaatsvinden. Bij voorkeur om het andere jaar met 

een externe gespreksleider. Zelfdiscipline draagt bij aan 

evenwichtige zelfevaluaties. Niettemin: “vreemde ogen 

dwingen”, zegt het spreekwoord. De externe gesprekslei-

der brengt zijn/haar eigen ervaringen in, heeft een eigen 

methodiek, kan doorvragen op feiten en kan non-verbale 

communicatie expliciet maken. Hierdoor kunnen sluime-

rende kwesties en interne taboes bespreekbaar worden 

gemaakt, eventuele omissies in het toezicht worden 

onderkend en mogelijke tunnelvisie wordt vermeden.

Lastige taak

Toezichthouden is een serieuze activiteit; en helemaal 

complex als je het moet doen over een vereniging met een 

bedrijf: de coöperatie. De commissie Halsema noemde 

het in 2014: “het voeren van het lastige gesprek”. Van de 

commissaris wordt immers zowel een betrokken als een 

kritische en onafhankelijke houding gevraagd.

Een toezichthoudend orgaan is alleen verplicht voor 

organisaties die onder het structuurregime vallen. Veel 

coöperaties kiezen er vrijwillig voor, uit oogpunt van 

‘checks and balances’. Onder het structuurregime vallen 

die vennootschappen en coöperaties die meer dan 100 

medewerkers hebben en een geplaatst kapitaal van meer 

dan 16 miljoen euro.

Een raad van toezicht of commissarissen heeft, afhanke-

lijk van het governance-model dat in de betreffende coö-

peratie wordt gehanteerd, twee of drie voorname taken:

a. Toezicht houden op het werk van het bestuur en op de 

gang van zaken in de coöperatieve onderneming. Dat wil 

zeggen: zowel op het bedrijf als op de kwaliteit van de 

interacties in de vereniging;

b. Het bestuur met advies terzijde staan, gevraagd en 

ongevraagd;

en afhankelijk van het model:

c. Formeel of praktisch werkgeverschap van het bestuur.

Het reilen en zeilen op al deze factoren dient in de zelf-

evaluatie aan de orde te worden gesteld.

Inrichting van toezicht

• De inrichting van goed toezicht begint met het formu- 

 leren van de taken en bevoegdheden in het model   

 dat de coöperatie hanteert. Dit dient in de statuten te  

 zijn verankerd. Procuratie kan ook in een reglement  

 worden vastgelegd.

• Vervolgens is een profielschets van de raad als geheel  

 een onmisbaar document, aangevuld met profielschet- 

 sen van de individuele leden van de raad. Niet ondenkbaar  

 is het dat er behoefte is aan een toezichthouder met  

 meer dan gemiddelde expertise op het gebied van   

 financiën of op andere relevante gebieden. De NCR  

 Code geeft aan dat het ter voorkoming van tunnelvisie

 verstandig is om minimaal één of enkele externe 

 commissarissen aan te stellen.

• De werving en selectie van toezichthouders dient op  

 een zorgvuldige wijze plaats te vinden. Men kan een  

 selectiecommissie instellen. Deze kan bestaan uit 

 leden van de coöperatie, bij voorkeur – ter objectivering  

 van het proces – aangevuld met een externe adviseur.

• Voor de praktijk van de raad van commissarissen blijken  

 een toezichtvisie, een toetsingskader en een informatie-

 protocol bijzonder praktische instrumenten.

De Hoe-vraag

De zelfevaluatie gaat over het beoordelen van de transpa-

rantie en verantwoording inzake de hoofdtaken (toezicht, 

advies en werkgeverschap) en over de taak- en rolop-

vatting: hoe zien de commissarissen zich in verhouding 

tot bedrijf, vereniging, bestuur, leden? Zijn ze zichtbaar 

voor de leden? En aanspreekbaar op hun rol? Naarmate 

het toezicht beter is georganiseerd, staat de Hoe-vraag 

centraal.
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Meestal starten we een zelfevaluatie met de bespre-

king van bovengenoemde procedurele zaken en met het 

vaststellen van de feiten: uit hoeveel mensen bestaat 

de raad? Zijn de zittingstermijnen vastgelegd en is er 

een rooster van aftreden? Zijn de nevenfuncties bekend 

en aan het papier toevertrouwd? Gaat niemand van de 

raadsleden over zijn/haar quotum heen? In welke mate 

is er sprake van diversiteit? Hoe vaak komt de raad bij-

een? Zijn er commissies in de raad (audit, remuneratie, 

coöperatie)? Hoe is de ‘attendance’ en de inzet? Is de le-

gitimatie goed geregeld? Hoe verloopt de accountantsbe-

noeming? En de bepaling van de vergoedingen? Passen 

die binnen de kaders van de wet normering topinkomens 

en de branchecodes?

Team en individuele leden

Dan is het belangrijk te toetsen hoe de raad als team 

functioneert en hoe de hierboven beschreven taken in de 

praktijk worden ingevuld. En beschouwen we kritisch de 

relaties van de raad met alle relevante stakeholders.

Vervolgens is het functioneren van de voorzitter en 

dat van de overige leden van de raad aan de orde. Bij 

voorkeur wordt er aan elk lid van de raad individueel tijd 

besteed zodat voor een zelfevaluatie toch al snel twee á 

drie uur moet worden uitgetrokken.

Ook zijn contextontwikkelingen in de binnen- en buiten-

wereld een agendapunt. Hier gaat het om het bredere 

denkkader en de visie van de toezichthouders. 

Het onderwerp Permanente Educatie – zowel individueel 

als collectief – en aandachtspunten naar de toekomst 

toe, besluiten zo’n zelfevaluatie.

Dynamisch evenwicht

De commissie Halsema noemt toezichthouden “het 

voeren van het lastige gesprek”. In toenemende mate 

is er aandacht voor de bijzondere rol van het interne 

toezicht. Welke speelruimte heb je, wanneer moet je 

de grens opzoeken? In de coöperatie is toezichthouden 

extra gecompliceerd omdat er sprake is van twee 

entiteiten: de vereniging en het bedrijf. Niet alleen de 

‘board room dynamics’ zoals professor Rienk Goodijk 

dat noemt, zijn dan spannend maar ook de wijze waarop 

de ledendialoog wordt vormgegeven. Governance 

in de coöperatie is het permanent zoeken van dyna-

misch evenwicht. Zelfevaluaties zijn ankerpunten op 

die trektocht.

“ZELfEvALuATIE vAn 
TOEZICHTHOuDERs 

mOET mInImAAL
jAARLIjKs 

pLAATsvInDEn. 
BIj vOORKEuR Om 
HET AnDERE jAAR 
mET EEn EXTERnE 
GEspREKsLEIDER.”

urgentIe

Recent sprak de Ondernemingskamer zich uit over de kwestie Meavita. Commissaris Loek 

Hermans werd niet alleen als functionaris genoemd maar ook als persoon bekritiseerd. 

Voor goed functionerende toezichthouders klinkt het vreemd maar bij Meavita waren er 

geen afspraken over vergaderfrequentie van de commissarissen, er waren geen profi e-

len, er waren geen evaluatiemomenten, er waren niet de juiste mensen aangesteld en 

de voorzitter verzweeg belangrijke informatie voor zijn collega’s. Het gevolg is dat de 

rechter een hard oordeel uitsprak. Zelfevaluatie had dit mogelijk kunnen voorkomen.
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stek in de gelegenheid is om de identiteit van de organisatie 

te bewaken en te koersen met een langetermijnvisie. Twee 

zeer belangrijke aspecten om de continuïteit te borgen.

VALKUILEN

Een interne voorzitter dient niettemin valkuilen te omzeilen. 

Zo is er de valkuil van het eigen belang dat het organisatie-

belang zou kunnen overstijgen. ‘Een interne voorzitter moet 

over zijn eigen schaduw heen kunnen kijken’, stelt Gerard. 

‘Ook is er de valkuil van tunnelvisie omdat we het in deze 

branche altijd zo deden. Dan is het tijd om de tegeltjeswijs-

heid te laten gelden’, lacht Van Tilburg: ‘Niemand dacht dat 

het kon. Tot er iemand kwam die dat niet wist.’

‘Een externe voorzitter zou zo’n frisse wind kunnen zijn. 

Hij heeft geen last van historische belemmeringen. Noch 

in de creativiteit en de strategie noch in de onderlinge 

verhoudingen. Hij stelt de vragen met de onbevangenheid 

van een kind. Niet geremd door conventies. Heilige huisjes 

ziet hij niet staan en onderlinge verhoudingen kunnen 

worden opgeschud omdat er een andere energie in de groep 

komt.’

InTERn Of 
EXTERn  
voorzitter-
schAp?

GERARD vAn TILBuRG
gerard van tilburg heeft meer dan 40 jaar ervaring in coöperatief 

werken. hij heeft talrijke functies bekleed in de landbouwwereld 

en ook maatschappelijk is hij actief ‘in school en kerk’, zoals hij dat 

noemt. lange tijd was gerard bestuurder bij de rabobank, o.a. als 

voorzitter van de rabobank noordoostpolder-urk en als kringvoor-

zitter. nu is hij vice-voorzitter van de raad van beheer van cosun en 

nog steeds actief in de akkerbouwmaatschap die de suikerbieten 

teelt.

De coöperatie is een zelfsturende organisatie. Van origine 

worden de rollen in de governance ingevuld door de leden 

zelf. Inmiddels kennen we talloze varianten. In Versus laten 

twee ervaren bestuurders hun licht schijnen over de keuze 

voor een interne (afkomstig uit de leden) of een externe 

voorzitter.

‘De keuze voor intern of extern voorzitterschap biedt geen 

van beiden een garantie op succes’, stelt Gerard van Tilburg. 

‘Anders geformuleerd: succes is afhankelijk van de persoon, 

de situatie en de invulling van de governance door anderen 

om de voorzitter heen. Een voordeel van de interne voorzit-

ter is zijn betrokkenheid op de business. Hij1 snapt de tucht 

van de markt want hij is daar zelf partij. Tevens kent hij de 

belangen van de leden van de coöperatie en de eventuele 

verschillen daarin en is hij bekend met de cultuur van de 

sector. Je zou kunnen zeggen dat er een soort vanzelfspre-

kendheid uitgaat van een interne voorzitter. Zijn geloof-

waardigheid staat in de plus omdat hij ‘één van ons is’. Dat 

kan zijn draagvlak bij de leden ten goede komen’. Al deze 

aspecten dragen ertoe bij dat een interne voorzitter bij uit-

door: Wilbert van den Bosch

foto’s: Patrick van der Sande



13

Coöperatie
nummER 625 - DECEmBER 2015

BUSINESS

‘Een nadeel van een externe voorzitter is echter dat hij de 

business minder goed kent’, stelt Hans Blom. ‘Ook kan zo’n 

voorzitterschap te belangrijk zijn voor iemands carrière. 

Maar een positieve reden om een externe voorzitter te be-

noemen, kan zijn of haar bijzondere kennis van zaken zijn. 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de verhoudingen in de gover-

nance. De twintig MEE-organisaties in Nederland overwegen 

om coöperatie te worden. Voor velen van ons is dat nieuw. 

Wat betekent het precies? Wat zijn de rollen van bestuur, 

toezicht en zeggenschap? Hoe zorg je dat het bestuur ener-

zijds slagvaardig blijft en zich anderzijds laat disciplineren 

door de leden? Dat vraagt om ervaring, om iemand die het 

coöperatieve spel elders al eens heeft gespeeld.’

NEUTRAAL

‘In algemene zin geldt dat elke coöperatie ook een politiek 

systeem is waarin vanuit deelbelangen permanent aansla-

gen worden gepleegd op het collectieve belang. Een externe 

voorzitter heeft de handen vrij om deze uitholling aan de 

kaak te stellen. Hij heeft de mentale vrijheid om de ware 

aard van belangentegenstellingen te doorgronden en kan diverse 

partijen neutraal raadplegen. Dan wordt een brug slaan tussen 

de opponenten makkelijker.

Het is de externe voorzitter die de coöperatie bij haar eigen 

les kan houden. Hij kan gedoe aan de orde stellen en de coö-

peratie tot revitalisatie brengen. Bij een extern voorzitterschap 

neemt het risico af dat er in de coöperatie thema’s ontstaan 

die ‘too hot to handle’ zijn. De spreekwoordelijke olifant in de 

kamer zou juist wel kunnen worden gezien.

De coöperatie moet aan zo’n externe voorzitter de geformali-

seerde én emotioneel gedreven opdracht verstrekken alsmede 

het mandaat geven om zijn positieve energie te wijden aan 

het scheppen van een transitional space. Daarin kunnen zaken 

worden gedaan en kan de coöperatie als geheel én haar 

diversiteit aan leden, zich in een lerende organisatie permanent

ontwikkelen.’

HAns BLOm
hans blom studeerde aan de sociale Academie en later arbeids- en 

organisatiepsychologie aan de universiteit van leiden. hij begon zijn 

loopbaan bij de overheid: gemeenten breda en rotterdam, en het 

ministerie van crm. hans heeft diverse ervaringen in de governance 

van organisaties: als directeur van de stichting sociaal geriatrisch 

gerontologisch centrum rotterdam; als bestuurder van mee plus 

en als toezichthouder bij diverse stichtingen. momenteel staat hans 

mede aan de wieg van de op te richten coöperatie mee nl.

DE VOORZITTER VAN DE COÖPERATIE IS DÉ KEY PLAYER IN:

1. het bevorderen en borgen van ieders participatie op een  

 ‘veilige’ manier;

2. het met elkaar netjes spelen van het democratische spel  

 en het bewerkstelligen van consensus zodat de coöpera- 

 tie voortgang boekt;

3. het vergroten van de individuele en de collectieve   

 effectiviteit en veranderbaarheid;

4. het faciliteren van duurzaamheid en continuïteit van de

  coöperatie; 

5. het inspireren en aanjagen van de voor het voortbestaan

  benodigde innovatie;

6. het bewaken van de grenzen van het systeem en ook het  

 (doen) toestaan van de overschrijding ervan, en het be- 

 waken van binnendringing van buitenaf.

1 Waar in dit artikel ‘hij’ wordt genoemd, wordt ‘hij/zij’ bedoeld
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HOE BETROKKEN ZIJN LEDEN?

Factoren Type betrokkenheid Intentie tot gedrag

Nederland kent een groot aantal coöperaties. Van oude bekende tot pas opgerichte coöperaties. Het lidmaatschap van een coöpera-
tie lijkt niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Loyaliteit ten opzichte van de coöperatie en daarmee de ledenbetrokkenheid lijkt 
onder druk te staan. Wanneer een lid niet langer gelooft of vertrouwen heeft in de meerwaarde van de coöperatie komen deze 
relaties onder spanning. Ledenbetrokkenheid is essentieel om te kunnen profiteren van de coöperatieve identiteit. Met andere 
woorden, om het bedrijf van de coöperatie in stand te houden zijn betrokken leden nodig.

Het onderzoek van NCR is gebaseerd op het theoretische model hieronder, met daarin de factoren die de verschillende typen 
ledenbetrokkenheid beïnvloeden. Het model veronderstelt dat alle typen ledenbetrokkenheid van invloed zijn op het voornemen om 
lid te blijven van de coöperatie. De calculatieve en imperatieve betrokkenheid gaan over de behoefte, de noodzaak om lid te zijn van 
de coöperatie om van de voordelen te kunnen profiteren. Affectieve ledenbetrokkenheid gaat over de wens om lid te zijn van de 
coöperatie vanuit een sociaalpsychologische verbondenheid met de coöperatie en de normatieve betrokkenheid is een weerspiege-
ling van waarden en normen (verplichting) van het lid om het lidmaatschap bij de coöperatie te continueren. Normatieve betrokken-
heid en affectieve betrokkenheid samen zorgen dat een lid bereid is tot extra inspanningen voor de coöperatie.

Theoretisch model

Methodologie fase 1 & 2

De respondenten

Achtergrond

Het onderzoek is onderverdeeld in twee fasen. In de eerste fase is geïnventariseerd welke inspanningen de coöperatie zelf doet om
de verschillende typen betrokkenheid te stimuleren. In de tweede fase is door middel van een ledenenquête onderzocht in welke
mate de leden zich betrokken voelen bij hun coöperatie.

In totaal hebben 1049 respondenten (als lid van één van de 15 deelnemende coöperaties) aan het onderzoek meegewerkt. De 
respondenten in cijfers:

Inkomensafhankelijke en dienstverlenende coöperaties
In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen inkomensafhankelijke en dienstverlenende coöperaties. Een inkomensafhankelijke 
coöperatie is een coöperatie waarbij het lid (voor een deel) de coöperatie nodig heeft voor zijn inkomensvoorziening. Dit zijn vooral 
coöperaties die iets (een product) afnemen van een lid. Een dienstverlenende coöperatie is gedefinieerd als een coöperatie die een 
dienst verleent aan een lid, dit zijn vooral coöperaties die iets verkopen aan een lid.

84% man

16% vrouw

Geslacht

Duur
lidmaatschap

Leeftijd

 Activiteit binnen coöperatie

Affectief
Vanuit gevoel

Voornemen om
lid te blijven van

coöperatie

Bereidheid tot
extra inspanningen

voor coöperatie

Calculatief
Financieel gedreven

Imperatief
Geen alternatief

Normatief
Waarden en normen

a. Coöperatieve identiteit
b. Belang bij coöperatie
c. Persoonlijke kenmerken
d. Organisatorische structuur
e. Ervaringen met coöperatie

a. Waarden en normen in familie
    en cultuur
b. Waarden en normen in organisatie
c. Aandacht voor coöperaties

a. Prestatie onderneming
b. Sociale kosten

a. Persoonlijke omstandigheden
b. Geen alternatieven

10% bestuurlijk actief

48% langer
dan 20 jaar lid

32% 40-50 jaar

52% > 50 jaar

4% < 30 jaar

12% 30-40 jaar

Fase 1: Inspanning door coöperaties Fase 2: Beleving van leden
89 enquêtevragen (26 respondenten), 14 juli - 30 september ‘14 Online enquête (1049 respondenten, 19% respons), juni ‘15

Deelnemers: Deelnemers:
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Omdat ledenbetrokkenheid essentieel is voor de coöperatieve identiteit en deze bij coöperaties 

onder druk lijkt te staan, is NCr in 2014 een onderzoek gestart naar ledenbetrokkenheid bij 

coöperaties. De belangrijkste resultaten worden hier in beeld gebracht.  

door: Carmen Heukers en Lisette Roodenburg

infographic: Ymke Pas

Coöperatie
sAmEn gAAn we VeRDeR

14



15

Coöperatie
Nummer 625 - december 2015

HOE BETROKKEN ZIJN LEDEN?

Factoren Type betrokkenheid Intentie tot gedrag

Nederland kent een groot aantal coöperaties. Van oude bekende tot pas opgerichte coöperaties. Het lidmaatschap van een coöpera-
tie lijkt niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Loyaliteit ten opzichte van de coöperatie en daarmee de ledenbetrokkenheid lijkt 
onder druk te staan. Wanneer een lid niet langer gelooft of vertrouwen heeft in de meerwaarde van de coöperatie komen deze 
relaties onder spanning. Ledenbetrokkenheid is essentieel om te kunnen profiteren van de coöperatieve identiteit. Met andere 
woorden, om het bedrijf van de coöperatie in stand te houden zijn betrokken leden nodig.

Het onderzoek van NCR is gebaseerd op het theoretische model hieronder, met daarin de factoren die de verschillende typen 
ledenbetrokkenheid beïnvloeden. Het model veronderstelt dat alle typen ledenbetrokkenheid van invloed zijn op het voornemen om 
lid te blijven van de coöperatie. De calculatieve en imperatieve betrokkenheid gaan over de behoefte, de noodzaak om lid te zijn van 
de coöperatie om van de voordelen te kunnen profiteren. Affectieve ledenbetrokkenheid gaat over de wens om lid te zijn van de 
coöperatie vanuit een sociaalpsychologische verbondenheid met de coöperatie en de normatieve betrokkenheid is een weerspiege-
ling van waarden en normen (verplichting) van het lid om het lidmaatschap bij de coöperatie te continueren. Normatieve betrokken-
heid en affectieve betrokkenheid samen zorgen dat een lid bereid is tot extra inspanningen voor de coöperatie.

Theoretisch model

Methodologie fase 1 & 2

De respondenten

Achtergrond

Het onderzoek is onderverdeeld in twee fasen. In de eerste fase is geïnventariseerd welke inspanningen de coöperatie zelf doet om
de verschillende typen betrokkenheid te stimuleren. In de tweede fase is door middel van een ledenenquête onderzocht in welke
mate de leden zich betrokken voelen bij hun coöperatie.

In totaal hebben 1049 respondenten (als lid van één van de 15 deelnemende coöperaties) aan het onderzoek meegewerkt. De 
respondenten in cijfers:

Inkomensafhankelijke en dienstverlenende coöperaties
In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen inkomensafhankelijke en dienstverlenende coöperaties. Een inkomensafhankelijke 
coöperatie is een coöperatie waarbij het lid (voor een deel) de coöperatie nodig heeft voor zijn inkomensvoorziening. Dit zijn vooral 
coöperaties die iets (een product) afnemen van een lid. Een dienstverlenende coöperatie is gedefinieerd als een coöperatie die een 
dienst verleent aan een lid, dit zijn vooral coöperaties die iets verkopen aan een lid.

84% man

16% vrouw

Geslacht

Duur
lidmaatschap

Leeftijd

 Activiteit binnen coöperatie

Affectief
Vanuit gevoel

Voornemen om
lid te blijven van

coöperatie

Bereidheid tot
extra inspanningen

voor coöperatie

Calculatief
Financieel gedreven

Imperatief
Geen alternatief

Normatief
Waarden en normen

a. Coöperatieve identiteit
b. Belang bij coöperatie
c. Persoonlijke kenmerken
d. Organisatorische structuur
e. Ervaringen met coöperatie

a. Waarden en normen in familie
    en cultuur
b. Waarden en normen in organisatie
c. Aandacht voor coöperaties

a. Prestatie onderneming
b. Sociale kosten

a. Persoonlijke omstandigheden
b. Geen alternatieven

10% bestuurlijk actief

48% langer
dan 20 jaar lid

32% 40-50 jaar

52% > 50 jaar

4% < 30 jaar

12% 30-40 jaar

Fase 1: Inspanning door coöperaties Fase 2: Beleving van leden
89 enquêtevragen (26 respondenten), 14 juli - 30 september ‘14 Online enquête (1049 respondenten, 19% respons), juni ‘15

Deelnemers: Deelnemers:

Coöperatie
nummER 625 - DECEmBER 2015

15



1616

Agrarisch en niet-agrarisch

Een ruime meerderheid van de leden van coöperaties (87%) vindt het belangrijk om gehoord te worden.

Een goede manier om je stem te laten horen is via de ALV, maar wordt deze dan ook veel bezocht? Het onderzoek toont aan van 
niet. Opvallend is dat 34% van de leden van agrarische coöperaties en 61% van de leden van niet-agrarische coöperaties de afgelo-
pen 3 jaar niet naar een ledenvergadering o.i.d. is geweest. 45% van de leden ouder dan 50 jaar is de afgelopen 3 jaar zelden tot 
nooit naar een ledenvergadering o.i.d. geweest. Bij niet-agrarische coöperaties is er een sterke toename in afwezigheid naarmate 
men ouder is. De leden van agrarische coöperaties die een bestuurlijke rol vervullen zijn ruim aanwezig tijdens ledenvergaderingen. 
Naarmate de coöperatie groter is qua omzet neemt het aantal aanwezigen tijdens een ledenvergadering toe. Naarmate de coöpera-
tie meer fte’s in dienst heeft neemt het aantal aanwezigen tijdens een ledenvergadering af. Dus een ledenvergadering voelt voor de 
leden wellicht niet als de plek om gehoord te worden.   

Slechts 12% van de coöperaties beoordeelt de betrokkenheid met een 8 of hoger. Een greep uit de uitkomsten:

Leden van coöperaties opgericht 
tussen 1921-1989 beoordelen hun 
betrokkenheid met gemiddeld een 7.

Dienstverlenende en inkomensafhankelijke coöperaties verschillen in betrokkenheid ...

... zo zijn de leden van inkomensafhankelijke coöperaties trotser

Advies van leden

Gehoord worden is voor veel leden belangrijk ...

... maar de algemene ledenvergadering wordt weinig bezocht 

Coöperaties geven zichzelf een 6,3 voor hun ledenbetrokkenheid ...

... leden geven een halve punt meer, zij komen uit op een 6,8

Helemaal eens‘Ik vind het belangrijk om gehoord te worden’ Helemaal oneensEens OneensNeutraal

AffectiefType betrokkenheid: Calculatief NormatiefImperatief

6 of lager

Agrarisch

Niet-agrarisch

Totaal

Gemiddelde: 6,4

42%

43%

14%

42%

12%

11%

Gemiddelde: 6,1

Gemiddelde: 6,3

8 of hoger

44%

43%

8%

3% 2%
< 40 jaar 40-50 jaar > 50 jaar Totaal

46%

43%

7%

2% 2%

Dienstverlenende coöperaties Inkomensafhankelijke coöperaties

43%

44%

10%

1% 2%

44%

44%

8%

2% 2%

67%

% coöperaties met een omzet < € 100 
mln dat deze beoordeling geeft

58%

% coöperaties dat tussen 1921 
en 1989 is opgericht dat deze 
beoordeling geeft

43%

% coöperaties met > 1000 fte’s 
dat deze beoordeling geeft

Een 6 of lager

17%

% coöperaties met een omzet> € 500 
mln dat deze beoordeling geeft

50%

% coöperaties dat na 1990 is 
opgericht dat deze beoordeling geeft

25%

% coöperaties met < 100 fte’s dat 
deze beoordeling geeft

Een 8 of hoger

Agrarisch en niet-agrarisch
6 of lager

Agrarisch

Niet-agrarisch

Gemiddelde: 6,9

31%

36%

32%

40%

Gemiddelde: 6,6

8 of hoger

34%

% leden van coöperaties met een omzet 
< € 100 mln dat deze beoordeling geeft

Een 6 of lager

74%

% bestuurlijk actieve leden van 
agrarische coöperaties dat deze 
beoordeling geeft

38%

% leden van coöperaties met een omzet 
> € 500 mln dat deze beoordeling geeft

Een 8 of hoger

Tussen een 7 en een 8 

Leden van coöperaties met < 100 fte’s 
in dienst beoordelen hun betrokken-
heid met gemiddeld een 7,3

% leden dat gehoord worden 
belangrijk vindt:

% leden dat zeggenschap 
belangrijk vindt:

% leden dat altijd/vaak naar 
ledenbijeenkomsten gaat:

% leden dat gehoord worden 
belangrijk vindt:

% leden dat altijd/vaak naar 
ledenbijeenkomsten gaat:

% leden dat zeggenschap 
belangrijk vindt:

82%

12%

53% 80%

90%

57%

Er zijn grote verschillen in beleving van leden van dienstverlenende en inkomensafhankelijke coöperaties. Over het algemeen 
moeten dienstverlenende coöperaties zich meer inspannen om de leden betrokken te houden. Deze inspanningen worden echter 
door de leden niet als zodanig beleefd. Calculatieve betrokkenheid is dominanter waardoor een lid de coöperatie verlaat zodra hij 
meer voordelen bij anderen ziet. 

Totaal

33%

37%

Gemiddelde: 6,8

Fase 1: inventarisatie 
van de inspanningen 
van coöperaties:

Fase 2: inventarisatie 
bij de leden:

Fase 1: inventarisatie 
van de inspanningen 
van coöperaties:

Fase 2: inventarisatie 
bij de leden:

Trots (affectief)
Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

% leden dat trots is op zijn lidmaatschap:

31%

50%

Plichtsgevoel (normatief)
Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

% leden dat het als zijn plicht voelt om lid te blijven: 

55%

24%

Beste prijs/dienst (calculatief)

Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

Lock-in (imperatief)

Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

% leden dat geen andere optie ziet dan lid te blijven (lock-in):% leden dat vindt dat zijn coöperatie de beste prijs/dienst levert: 

57%60%

42% 25%

Een groter percentage van de
winst uitkeren aan de leden

Blijven luisteren naar de leden

Ga zo door!

Doorgaan met de
nieuwsbrieven

Blijf bij je coöperatieve
grondslag en behandel alle

leden hetzelfde

Hoe groter, hoe meer afstand

Meer persoonlijk contact
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Agrarisch en niet-agrarisch

Een ruime meerderheid van de leden van coöperaties (87%) vindt het belangrijk om gehoord te worden.

Een goede manier om je stem te laten horen is via de ALV, maar wordt deze dan ook veel bezocht? Het onderzoek toont aan van 
niet. Opvallend is dat 34% van de leden van agrarische coöperaties en 61% van de leden van niet-agrarische coöperaties de afgelo-
pen 3 jaar niet naar een ledenvergadering o.i.d. is geweest. 45% van de leden ouder dan 50 jaar is de afgelopen 3 jaar zelden tot 
nooit naar een ledenvergadering o.i.d. geweest. Bij niet-agrarische coöperaties is er een sterke toename in afwezigheid naarmate 
men ouder is. De leden van agrarische coöperaties die een bestuurlijke rol vervullen zijn ruim aanwezig tijdens ledenvergaderingen. 
Naarmate de coöperatie groter is qua omzet neemt het aantal aanwezigen tijdens een ledenvergadering toe. Naarmate de coöpera-
tie meer fte’s in dienst heeft neemt het aantal aanwezigen tijdens een ledenvergadering af. Dus een ledenvergadering voelt voor de 
leden wellicht niet als de plek om gehoord te worden.   

Slechts 12% van de coöperaties beoordeelt de betrokkenheid met een 8 of hoger. Een greep uit de uitkomsten:

Leden van coöperaties opgericht 
tussen 1921-1989 beoordelen hun 
betrokkenheid met gemiddeld een 7.

Dienstverlenende en inkomensafhankelijke coöperaties verschillen in betrokkenheid ...

... zo zijn de leden van inkomensafhankelijke coöperaties trotser

Advies van leden

Gehoord worden is voor veel leden belangrijk ...

... maar de algemene ledenvergadering wordt weinig bezocht 

Coöperaties geven zichzelf een 6,3 voor hun ledenbetrokkenheid ...

... leden geven een halve punt meer, zij komen uit op een 6,8

Helemaal eens‘Ik vind het belangrijk om gehoord te worden’ Helemaal oneensEens OneensNeutraal

AffectiefType betrokkenheid: Calculatief NormatiefImperatief

6 of lager

Agrarisch

Niet-agrarisch

Totaal

Gemiddelde: 6,4

42%

43%

14%

42%

12%

11%

Gemiddelde: 6,1

Gemiddelde: 6,3

8 of hoger

44%

43%

8%

3% 2%
< 40 jaar 40-50 jaar > 50 jaar Totaal

46%

43%

7%

2% 2%

Dienstverlenende coöperaties Inkomensafhankelijke coöperaties

43%

44%

10%

1% 2%

44%

44%

8%

2% 2%

67%

% coöperaties met een omzet < € 100 
mln dat deze beoordeling geeft

58%

% coöperaties dat tussen 1921 
en 1989 is opgericht dat deze 
beoordeling geeft

43%

% coöperaties met > 1000 fte’s 
dat deze beoordeling geeft

Een 6 of lager

17%

% coöperaties met een omzet> € 500 
mln dat deze beoordeling geeft

50%

% coöperaties dat na 1990 is 
opgericht dat deze beoordeling geeft

25%

% coöperaties met < 100 fte’s dat 
deze beoordeling geeft

Een 8 of hoger

Agrarisch en niet-agrarisch
6 of lager

Agrarisch

Niet-agrarisch

Gemiddelde: 6,9

31%

36%

32%

40%

Gemiddelde: 6,6

8 of hoger

34%

% leden van coöperaties met een omzet 
< € 100 mln dat deze beoordeling geeft

Een 6 of lager

74%

% bestuurlijk actieve leden van 
agrarische coöperaties dat deze 
beoordeling geeft

38%

% leden van coöperaties met een omzet 
> € 500 mln dat deze beoordeling geeft

Een 8 of hoger

Tussen een 7 en een 8 

Leden van coöperaties met < 100 fte’s 
in dienst beoordelen hun betrokken-
heid met gemiddeld een 7,3

% leden dat gehoord worden 
belangrijk vindt:

% leden dat zeggenschap 
belangrijk vindt:

% leden dat altijd/vaak naar 
ledenbijeenkomsten gaat:

% leden dat gehoord worden 
belangrijk vindt:

% leden dat altijd/vaak naar 
ledenbijeenkomsten gaat:

% leden dat zeggenschap 
belangrijk vindt:

82%

12%

53% 80%

90%

57%

Er zijn grote verschillen in beleving van leden van dienstverlenende en inkomensafhankelijke coöperaties. Over het algemeen 
moeten dienstverlenende coöperaties zich meer inspannen om de leden betrokken te houden. Deze inspanningen worden echter 
door de leden niet als zodanig beleefd. Calculatieve betrokkenheid is dominanter waardoor een lid de coöperatie verlaat zodra hij 
meer voordelen bij anderen ziet. 

Totaal

33%

37%

Gemiddelde: 6,8

Fase 1: inventarisatie 
van de inspanningen 
van coöperaties:

Fase 2: inventarisatie 
bij de leden:

Fase 1: inventarisatie 
van de inspanningen 
van coöperaties:

Fase 2: inventarisatie 
bij de leden:

Trots (affectief)
Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

% leden dat trots is op zijn lidmaatschap:

31%

50%

Plichtsgevoel (normatief)
Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

% leden dat het als zijn plicht voelt om lid te blijven: 

55%

24%

Beste prijs/dienst (calculatief)

Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

Lock-in (imperatief)

Dienstverlenende coöperaties

Inkomensafhankelijke coöperaties

% leden dat geen andere optie ziet dan lid te blijven (lock-in):% leden dat vindt dat zijn coöperatie de beste prijs/dienst levert: 

57%60%

42% 25%

Een groter percentage van de
winst uitkeren aan de leden

Blijven luisteren naar de leden

Ga zo door!

Doorgaan met de
nieuwsbrieven

Blijf bij je coöperatieve
grondslag en behandel alle

leden hetzelfde

Hoe groter, hoe meer afstand

Meer persoonlijk contact

17

Coöperatie
nummER 625 - DECEmBER 2015



18

Coöperatie
samen gaan we verder

R
O

n
D

 D
E

 TA
f

E
L

Solvency II 

Solvency II is het nieuwe Europese, risico-gebaseerde toe-

zichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in 

werking treedt. Solvency II bestaat in de kern uit drie ‘pijlers’. 

De eerste pijler betreft de solvabiliteitseisen voor verzekeraars. 

De tweede pijler focust op de governance binnen een verzeke-

raar, waaronder eisen die worden gesteld aan de geschiktheid 

van bestuurders, commissarissen en de ‘sleutelfuncties’. De 

derde pijler reguleert de transparantie en bevat rapportage-

verplichtingen voor verzekeraars aan de toezichthouder en 

publiek. In Nederland geldt voor kleine verzekeraars die niet 

onder de reikwijdte van de Solvency II-richtlijn vallen het Sol-

vency II-Basic regime. Voor de allerkleinsten zal een vrijstelling 

gelden.

Solvency II heeft als doel om te borgen dat de verzekeraar 

zowel op korte als lange termijn aan zijn verplichtingen kan 

voldoen, zoals het betalen van claims aan polishouders of het 

doen van uitkeringen aan pensioengerechtigden. Toezichthou-

ders krijgen daarnaast ook beter inzicht in het reilen en zeilen 

van de verzekeraar en kunnen dus eerder ingrijpen. In meer 

algemene zin heeft Solvency II ook tot doel om het algehele 

vertrouwen in de financiële sector te versterken.

sOLvEnCy II: nieuwe 
eisen voor (onderlinge) 
verzekerAArs
Net als de Basel-richtlijnen voor de bankensector, wordt ook de verzekeringsbranche met 

aangescherpte regelgeving geconfronteerd. Op 1 januari 2016 treden de Solvency II-regels 

in werking. In deze Europese richtlijn worden eisen gesteld aan de solvabiliteit van verze-

keraars, maar daarnaast zijn er ook nog andere verplichtingen. Vier betrokkenen bespreken 

de gevolgen hiervan: Tom Boerema (EOC), Alphons van der Voorn (Donatus), Antoine van 

Bijsterveldt (DNB) en Michiel Claassen (Lauxtermann Advocaten).

door: Arjen van Nuland

foto’s: Patrick van der Sande
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Wat IS eIgenlIjk de aanleIdIng voor 
Solvency II en Wat zIjn de 
belangrIjkSte veranderIngen?

Van Bijsterveldt:“Solvency II is een voortzetting van bestaande Eu-

ropese regelgeving. De belangrijkste verandering betreft de manier 

waarop de vereiste solvabiliteit wordt berekend. En verder vereist 

Solvency II dat verzekeraars belangrijke processen goed beschrijven 

en kunnen controleren. En tot slot is de groep van de te toetsen perso-

nen uitgebreid. Niet alleen bestuurders en toezichthouders worden nu 

op hun geschiktheid getoetst, maar ook van medewerkers in sleutel-

posities en in het tweede echelon moet DNB nu de betrouwbaarheid 

toetsen.”

Claassen: “In Nederland komen veel kleine verzekeraars onder het 

Solvency II-Basic regime. Hiermee worden de Solvency-beginselen 

naar evenredigheid op kleine verzekeraars toegepast. Alleen voor de 

allerkleinsten geldt een vrijstelling.” 

Wat betekenen deze veranderIngen 
voor onderlInge verzekeraarS?

Van der Voorn: “Voor Donatus zit de grootste verandering in de aan-

passing van de administratieve processen. Veel bestaande processen 

moeten nu nader geadministreerd worden, zodat ze ook geaudit kun-

nen worden. Daarmee worden ook de risico’s die wij als verzekeraar 

lopen beter in beeld gebracht, al zorgt het ook voor extra administra-

tieve rompslomp.”

Boerema: “Op het eerste oog lijkt het al snel op nog meer regeldruk, 

maar het heeft ook zeker zijn waarde. Het dwingt je om nog kritischer 

naar je eigen processen te kijken waardoor de risico’s afnemen. Een 

aandachtspunt echter is de proportionaliteit: de eisen moeten in ver-

houding staan met de omvang en complexiteit van de verzekeraar.”

IS voldoende rekenIng gehouden Met 
kleIne onderlInge verzekeraarS?

Claassen: “Er zijn lichtere regimes geformuleerd voor kleinere 

verzekeraars. Toch maak ik me zorgen over de toetredingsdrempel 

die nu opgeworpen wordt voor nieuwe initiatieven. We zien dat op 

vele terreinen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan: broodfond-

sen, peer-2-peer financiering, crowdfunding en kredietunies. 

Van der Voorn:

“De nieuwe regels 
brengen onze 
risico’s beter 

in beeld, 
maar zorgen 

ook voor
 administratieve 

rompslomp”
Van Bijsterveldt:

“Naast de 
individuele toets 

kijken we als DNB 
ook naar hoe 

het collectief is 
samengesteld”

Claassen:

“De 
toetredingsdrempel 

voor kleine 
onderlinge 

verzekeraars 
wordt te hoog” Boerema:

“De tijd dat 
toezichthouder

bij een verzekeraar 
een erebaan was, 

ligt gelukkig 
definitief 

achter ons”
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Deze ontwikkelingen worden ook door de politiek toegejuicht maar voor 

kleine onderlinge verzekeraars wordt het door de bureaucratisering bijna 

onmogelijk om nog van start te gaan.” 

Van der Voorn: “Wil je als kleine onderlinge verzekeraar opereren dan moet 

je actief zijn in een niche. Dat kan zijn een bepaalde sector of beroeps-

groep, maar bijvoorbeeld ook een bepaalde regio. Deze focus, in combi-

natie met een overzichtelijk businessmodel, biedt nog steeds perspectief. 

Zonder die focus zal het voor deze kleine verzekeraars erg lastig worden.”

 

Wat zIjn de gevolgen van de 
SchaalvergrotIng?

Boerema: “Een van de kenmerken van kleinschaligheid is de sociale con-

trole. Door de betrokkenheid ligt het aantal claims lager en is de omvang 

ervan ook kleiner. Schaalvergroting brengt het risico van een claimcultuur 

met zich mee.”

Van der Voorn: “Ik denk dat onderlinge verzekeraars over het algemeen 

ook coulanter zijn. Bij twijfel wordt toch vaker in het voordeel van het lid 

beslist. Het belang van het lid staat bij een onderlinge immers centraal.”

Claassen: “Ook bij grote verzekeraars wordt wel geprobeerd de sociale 

samenhang vorm te geven. Zo geeft een aantal verzekeraars een deel van 

de winst terug aan de leden en profiteert iedereen als er minder wordt 

geclaimd.” 

Wat betekent de beStuurderStoetS 
voor jullIe?

Van der Voorn: “Wij hebben een Raad van Commissarissen met 5 leden. 

We hebben onlangs 4 nieuwe commissarissen benoemd. De door ons 

geselecteerde kandidaten zijn door ons zelf voorbereid op de toetsing 

van DNB, onder andere over nieuwe Solvency-regels. Dat bleek prima te 

werken. De lat ligt best hoog, maar met goede kandidaten en een goede 

voorbereiding zijn er weinig problemen.”

Boerema: “Ook wij hebben onze interne toezichthouders zelf voorbereid 

op de geschiktheidstoets. En na deze goedkeuring houdt het natuurlijk niet 

op. Je moet blijven investeren in kennis, onder andere door studiedagen te 

organiseren. De tijd dat de functie van toezichthouder bij een verzekeraar 

een erebaan was, ligt definitief achter ons en dat is maar goed ook. Het is 

een functie die hoge kwalificaties vereist.”

Alphons van der Voorn is directie-

voorzitter van Donatus. Donatus 

(sinds 1852) is een onderlinge 

brand- en ongevallenverzekeraar 

voor kerkelijke instellingen en mo-

numenten. Donatus heeft 14.000 

leden. 

Naast het tweehoofdige bestuur 

(directie) heeft Donatus een Raad 

van Commissarissen van 5 perso-

nen en een ledenraad met 13 leden.

In 2014 bedroegen de premie-in-

komsten circa 30 miljoen euro. 

ALpHOns vAn 
DER vOORn

Tom Boerema is directeur/be-

stuurder van eOC. eOC Scheeps-

verzekeringen is de specialist 

in scheepsverzekeringen voor 

de beroepsvaart, pleziervaart, 

passagiersvaart en wonen op het 

water. eOC heeft 4.500 leden. 

Naast een tweehoofdig bestuur/

directie heeft eOC een Raad van 

Commissarissen van 7 personen 

en een Raad van Advies met 

10 leden. In 2014 bedroegen de 

premie-inkomsten van eOC circa 

27 miljoen euro.

TOm BOEREmA



21

Coöperatie
Nummer 625 - december 2015

kan een reSultaat zIjn dat de lat te 
hoog lIgt voor eIgen leden en zo ja IS 
dat erg?

Boerema: “Wij hebben een Raad van Commissarissen met 7 personen, 

waarvan 3 ook als polishouder lid van EOC zijn. Dat vinden we echt een 

pre, omdat zij de belangen van de leden helder naar voren kunnen bren-

gen. Echter, de complexiteit van onze branche brengt met zich mee dat je 

eigenlijk niet meer zonder professionals in de Raad van Commissarissen 

kunt. Bij ons brengen deze 4 commissarissen kennis in rond risicoma-

nagement en financieel beheer. Deze combinatie van interne en externe 

leden in de Raad van Commissarissen werkt voor ons goed.

Daarnaast hebben we een Raad van Advies met daarin de representan-

ten van onze leden. Deze valt niet onder de toetsingseis van DNB.”

Van der Voorn: “De ledeninbreng is erg belangrijk. Deze hebben wij niet 

in de Raad van Commissarissen, maar is via onze ledenraad georgani-

seerd.” 

Van Bijsterveldt: “Deze punten begrijpt DNB natuurlijk ook. Wat mis-

schien geruststellend werkt: naast de individuele toets kijken we als 

DNB ook naar hoe het collectief is samengesteld. Niet van elk afzonder-

lijk lid vragen we dat ze expert zijn op het gebied van Solvency II. Het 

ontbreken van bepaalde Solvency II-expertise kan prima door andere 

toezichthouders in het collectief worden afgevangen en omgekeerd.”

In hoeverre IS het een verSterkt belang 
alS je zoWel lId/polIShouder bent van 
de verzekeraar alS toezIchthouder? 
of kan dat zelfS een tegengeSteld 
belang betekenen?

Van Bijsterveldt: “Nee, een tegengesteld belang kun je dat niet noemen. 

Zowel de commissarissen als DNB komen op voor de belangen van de 

verzekerden. Bij onderlinge verzekeraars zijn dat de leden. De kracht van 

leden-commissarissen is dat ze de ledenoriëntatie inbrengen. Maar ook 

voor hen geldt de toets op geschiktheid. Het ledenbelang of het belang 

van de polishouder is namelijk niet het enige belang dat gediend moet 

worden.” 

Antoine van Bijsterveldt werkt 

als toezichthouder bij De Neder-

landsche Bank. Als projectleider 

is hij betrokken geweest bij de 

implementatie van Solvency II. 

Voorheen is hij werkzaam ge-

weest in diverse directiefuncties 

bij Delta Lloyd. 

AnTOInE vAn
BIjsTERvELDT

Michiel Claassen is advocaat bij 

Lauxtermann Advocaten. Hij is 

gespecialiseerd in het financiële 

recht. In het kader van finan-

cieel toezicht ondersteunt hij 

financiële ondernemingen, zoals 

verzekeraars, bij compliance-

vraagstukken en staat hij ze bij 

in (bezwaar)procedures tegen

De Nederlandsche Bank (DNB) 

of de AFM.

Zijn ingezonden brief in het 

Financieele Dagblad (10 augus-

tus 2015) over de impact van 

Solvency II voor kleine onderlinge 

verzekeraars resulteerde onder 

andere in Kamervragen.

mICHIEL 
CLAAssEn
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Veelvuldig stellen journalisten mij de vraag: “Waarom bent u niet 

gaan werken bij SHV?” Alhoewel ik mijn hele leven zeer betrokken 

ben geweest en nog steeds ben bij ons familiebedrijf, voelde ik 

de drang en ambitie om zelf iets op te bouwen en koos voor het 

ondernemerschap. Dit jaar vieren wij alweer het 40-jarig jubileum 

van BCD Group, ook een familiebedrijf.

Familiebedrijven zijn essentieel voor de Nederlandse economie: ze zijn 

verantwoordelijk voor 49% van de werkgelegenheid en realiseren circa 

53% van het BNP. Eén van de redenen hiervoor is dat familiebedrijven 

zich bijna altijd focussen op de lange termijn. Deze bedrijven worden 

niet geplaagd door het zogenaamde kwartaal denken van sommige 

beursgenoteerde bedrijven. Bavaria, uitgeroepen tot beste familiebe-

drijf ter wereld, geeft ook het goede voorbeeld. De jury prees dit bedrijf 

vanwege de investeringen die zij doen om de komende generaties bij 

het bedrijf te betrekken. Familiebedrijven worden opgebouwd voor de 

volgende generaties. En dat is tevens een belangrijke parallel tussen 

familiebedrijven en coöperaties; iedere ontwikkeling roept de vraag op 

of deze op lange termijn in het belang is van de leden. De coöperatie is 

een middel om de gezamenlijke doelstellingen van de leden – onder-

nemers, consumenten, organisaties of overheden, óf een combinatie 

daarvan – te verwezenlijken.

Heb je ooit gehoord van een buitensporige bonuscultuur bij familiebe-

drijven? Ook bij coöperaties is dit praktisch ondenkbaar en dit verklaart 

mede de toegenomen belangstelling voor coöperaties. Bedrijven én 

coöperaties opbouwen is geen sprint, maar een marathon… en wel voor 

de next, next generation.

NeXt, 
NeXt 
geNeratION

jOHn fEnTEnER vAn 
vLIssInGEn   

(1939) groeide op binnen het 

familiebedrijf SHV, dat in 1896 

werd opgericht. In 1975 startte 

hij zijn eigen bedrijf: BCD Group. 

Om het Nederlandse familiebe-

drijf te ondersteunen, riep hij in 

2012 Stichting Familie Onderne-

ming in het leven.

wInDunIE:
jaar oprichting: 2001

Aantal leden: 225 

Aantal medewerkers: 23 fte

Omzet: € 127 miljoen

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  nee

LOCAL2LOCAL:
jaar oprichting: 2014

Aantal leden: 50

Aantal medewerkers: 0

Omzet: Ca. € 150.000

Bestuursmodel: Traditioneel

Ledenraad:  nee

ACCOn Avm:
jaar oprichting: 1917

Aantal medewerkers: 1.000

Omzet: € 100 miljoen

Rechtsvorm: stichting

Ledenraad:  nee

C
O

L
u

m
n

22

DrIe bestUUrDers 
eN tOezICHtHOUDers 
vaN COÖPeratIes 
krIjgeN DrIe vrageN 
vOOrgelegD.

Wat zijn – to the point – 

de antwoorden van Jacqueline 

Tuinenga (Windunie), Anton van 

Garderen (Local2Local) en Peter 

Feijtel (Accon avm)?
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foto: BCD Group

door: Carmen Heukers

foto’s: Patrick van der Sande
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jACQuELInE TuInEnGA – BEsTuuRsLID 
wInDunIE
Doel van de Coöperatie Windunie is sinds 2001 “samen 

meer rendement halen uit windmolens”. Dit gebeurt 

door beter beheer, de beste stroomcontracten en door 

de ontwikkeling van windparken om zo bij te dragen aan 

de transitie naar duurzame energie. Windunie heeft ruim 

225 leden. Dit zijn windmolenparken en windmolenaars. 

Gezamenlijk vertegenwoordigen ze ruim 400 MW aan 

opgesteld vermogen waarmee 20% van alle windenergie 

in Nederland wordt geproduceerd. Jacqueline Tuinenga is 

bestuurslid van Windunie en beantwoordt de vragen.

DE GROOTsTE 
pRODuCEnT vAn 
windenergie op lAnd
wELKE pERsOOn (uIT DE COÖpERATIEvE wERELD) 

vInDT u HET mEEsT InspIREREnD?

Dit is een moeilijke vraag. Je kent meestal niet alle kanten 

van een persoon. Ik heb ooit de fi lm “Invictus” gezien over 

het leven van Nelson Mandela. De manier waarop hij in het 

leven staat, na alles wat hij heeft meegemaakt, is heel bij-

zonder. Hoe hij eenheid in een verdeeld land heeft bereikt 

is fenomenaal. 

wAT vInDT u BELAnGRIjK AAn EEn COÖpERATIE?

Wat ik erg belangrijk vind is de invloed van de leden. Als lid 

denk je wellicht dat jouw invloed niet groot is maar ik kan 

je verzekeren dat dit wel degelijk zo is. Zeker als de coöpe-

ratie niet zo groot is. Wij hebben 225 leden, dat is een 

redelijk aantal maar goed te overzien. We proberen met 

alle leden contact te onderhouden door bezoeken van onze 

adviseurs en contacten via bestuursleden. Als bestuur 

willen we ook goed benaderbaar zijn. Gezien de opkomst op 

de ledenvergaderingen waar zo’n 25% van de leden trouw 

aanwezig is en door het organiseren van ledenbijeenkom-

sten denk ik dat we daarin slagen.

wELKE 5 KERnwOORDEn vATTEn uw COÖpERATIE 

HET BEsTE sAmEn?

Voor mij zijn de vijf kernwoorden: betrokken, ondernemend, 

zelfstandig, collectief en onbekend. Betrokken, omdat het 

juist onze ambitie is om windprojecten te ontwikkelen in lo-

kaal eigendom betekent dat, dat de omgeving en vooral de 

lokale grondeigenaren betrokken zijn. Maar ook de betrok-

kenheid van de leden bij de activiteiten van de coöperatie, 

en bij de coöperatie zelf. Ondernemend betekent voor mij 

dat onze leden, vrijwel zonder uitzondering agrariër, niet 

van het afwachtende maar van het ondernemende type 

zijn. Ze grijpen kansen als die zich aandienen. De derde, 

zelfstandig, betekent dat dankzij eigen investeringen van 

het collectief Windunie de werkzaamheden en service kan 

uitbreiden. We benaderen de markt om collectieve contrac-

ten af te sluiten. De laatste is onbekend, omdat Windunie 

met 225 leden de grootste producent van windenergie op 

land in Nederland is, en werkt aan de ontwikkeling van nog 

veel meer windmolens als projectontwikkelaar van de loka-

le initiatiefnemers, vaak leden van Windunie. Dat gebeurt 

dus niet onder de naam van de coöperatie.
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AnTOn vAn GARDEREn - DIRECTEuR 
LOCAL2LOCAL 
Coöperatie Local2Local is begonnen met 30 bedrijven in 

de regio Krommerijn in Utrecht die hun producten recht-

streeks van de boer aan de consument in de regio willen 

leveren. Het versaanbod omvat vlees, zuivel, groenten en 

fruit en zelfs meel en brood. Met elkaar proberen ze de 

voedselketen zo kort mogelijk te houden. Zachtfruitteler 

Anton van Garderen, directeur van Local2Local, reageert 

op de vragen.

sAmEn 
stA je sterker
wELKE pERsOOn (uIT DE COÖpERATIEvE wERELD) 

vInDT u HET mEEsT InspIREREnD?

Cees Veerman, oud-minister van Landbouw, heb ik een aantal 

keren aan het werk gezien en hij is in mijn ogen een uitge-

sproken coöperatieve man. Hij staat voor samenwerken en 

verbinden, en heeft ook oog voor duurzaam ondernemen en 

voor de belangen van andere stakeholders. Voor de tuinbouw 

heeft hij veel betekend.

wAT vInDT u BELAnGRIjK AAn EEn COÖpERATIE?

Ik vind in een coöperatie zeggenschap en transparantie erg 

belangrijk. De coöperatie is van, voor en door de leden. Local-

2Local is een jonge coöperatie en juist dan is het van groot 

belang dat je open bent en met elkaar op een lijn zit; waar sta 

je voor en waar ga je heen? Onze leden leveren heel verschil-

lende versproducten, maar hebben wel dat gezamenlijke doel 

om een mooi assortiment producten uit de streek aan te kun-

nen bieden aan bedrijven, instellingen en consumenten in de 

regio. en je kunt letterlijk zien welk gezicht bij welk product 

hoort.

wELKE 5 KERnwOORDEn vATTEn uw COÖpERATIE 

HET BEsTE sAmEn?

Innovatie is voor ons heel belangrijk, bijvoorbeeld als het 

gaat om ict en onze webshop maar ook bij het ontstaan van 

nieuwe producten of smaken als enkele van onze producen-

ten samenwerken, bijvoorbeeld in ijs en sappen. Versterken 

hangt hiermee samen; Local2Local versterkt de positie 

van de producent en het collectief, maar versterkt ook de 

relatie tussen boer en burger.

Samenwerken is van groot belang; ‘alleen ga ik sneller maar 

samen kom je verder’. Doordat we samen deze verkorte 

keten opzetten krijgen boeren een eerlijk deel van de op-

brengsten; ze bepalen zelf hun prijs. De producenten vullen 

elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Commu-

nicatie is ook een kernwoord; het brengt je verder, zowel 

binnen de coöperatie als in de richting van de afnemer. We 

richten ons hoofdzakelijk op consumenten maar ook op

zakelijke klanten in de buurt en stimuleren betrokkenheid 

bij de herkomst van producten. Ook bij mijn vijf kernwoor-

den mag transparantie niet ontbreken, Local2Local staat 

voor een eigen, transparante voedselketen. Om die reden 

is de coöperatie immers gevormd!
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wIj BEREIKEn  
emotionele zAken 
wELKE pERsOOn (uIT DE COÖpERATIEvE wERELD) 

vInDT u HET mEEsT InspIREREnD?

Ik noem Herman Wijffels om het beeld dat hij heeft op duur-

zaamheid en de coöperatie. Als wij in harmonie met elkaar 

willen blijven wonen op deze wereld, dan moet er een be-

paalde duurzaamheidsgedachte achter zitten. Het behelst 

hoe je als mensen met elkaar omgaat, maar ook hoe je met 

de planeet omgaat. en dit trek ik weer door naar de organi-

satie. Want hoe gaan medewerkers, leidinggevenden en het 

bestuur met elkaar om?

wAT vInDT u BELAnGRIjK AAn EEn COÖpERATIE?

Samen kun je meer bereiken dan alleen, die gedachtegang 

vind ik erg belangrijk. Accon avm is een stichting, voort-

gekomen uit de coöperatieve wereld van landbouworga-

nisaties. Wij zijn niet uit op de hoogste winst maar willen 

zo goed mogelijk voor mensen en medewerkers zorgen. 

Coöperaties zijn niet alleen bezig op de korte termijn, 

maar juist met doelstellingen op de lange termijn. Ondanks 

dat we een fi nancieel bedrijf zijn, zijn ons doel en onze 

doelstelling niet zo rationeel; wij willen emotionele zaken 

bereiken door rationeel dingen te doen.

wELKE 5 KERnwOORDEn vATTEn uw ORGAnIsATIE 

HET BEsTE sAmEn?

Mijn kernwoorden zijn: duurzaam, professionaliteit, per-

soonlijk, denken in toegevoegde waarden en liefde. Ik vind 

duurzaamheid dus ontzettend belangrijk. Daarna komt 

professionaliteit. Het is erg belangrijk om kwalitatief 

hoogstaand werk te leveren. Persoonlijk, vind ik ook erg 

belangrijk omdat heel veel klanten bij ons familiebedrijven 

zijn. Onze werkzaamheden, de advisering, zit altijd op het 

kruispunt tussen het wettelijk kader en het persoonlijk ka-

der. Met denken in toegevoegde waarden bedoel ik dat wij 

aan de bedrijven die wij adviseren iets toe moeten kunnen 

voegen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan fi nancieel 

voordeel, maar ook het oplossen van emotionele zaken, 

zoals een splitsing van het bedrijf of opvolgingsproblema-

tieken. Tot slot vind ik liefde erg belangrijk. Want uiteinde-

lijk moet liefde, in andere woorden het persoonlijk geluk, 

de basis zijn van wat we met elkaar doen. Als dat er niet is 

dan is het allemaal ratio. en dat is niet duurzaam. Wat wil je 

uiteindelijk met elkaar bereiken?

pETER fEIjTEL – vOORZITTER RAAD vAn 
BEsTuuR ACCOn Avm
Accon avm is een advies- en accountantsorganisatie 

voor ondernemers in het mkb. Accon avm gaat terug 

tot 1917 toen de moederorganisatie werd opgericht. Van 

boekhoudkantoor groeide de organisatie door de jaren 

heen uit tot een fullservice accountants- en adviesorga-

nisatie met een klantenkring in de agrarische sector, het 

mkb en de overheid- en non-profi tsector. Peter Feijtel, 

voorzitter van de raad van bestuur van Accon avm geeft 

antwoord op de vragen.
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KEY NOTE FREEK PETERS: 

ORGANISATIE-DYNAMIEK

De NCR Coöperatiedag 2015 stond 

in het teken van organisatiever-

andering. ‘De coöperatie constant 

in beweging’ was de meerduidige 

titel. De coöperatie is een constan-

te: een zekerheid voor de leden. 

En de coöperatie is zeker in de 21e 

eeuw voortdurend in beweging. Het 

4-fasen-model van professor Gerda 

van Dijk (zie ook het interview op 

pagina 6) stond centraal en werd 
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Het thema van de NCr Coöperatiedag 2015 

was ‘De coöperatie constant in beweging – 

besturen van een dynamisch evenwicht’. De 

eerste plenaire sessie en de verschillende 

keuzesessies hadden betrekking op de fasen 

waarin organisaties zich kunnen bevinden. 

geeft het model antwoord: 

pionieren, groeien, beheren, be-

schermen. Dan wel: stabiliseren, 

consolideren, vitaliseren of een 

turnaround maken.

ROB VAN EIJBERGEN: 

WEERSTANDEN

In welke van de 4 fasen de coöpe-

ratie zich ook bevindt of welke stra-

tegie ook wordt gehanteerd om de 

door professor Freek Peters bij wijze 

van inleidende key note speech 

zorgvuldig toegelicht. Organisaties 

veranderen, door interventies van 

bestuurders, managers en leden. 

Maar ook organisch. Dat organische 

proces van expansiefase, groeifase, 

consolidatiefase en terugvalfase 

is autonoom. Dat wil zeggen: elke 

organisatie overkomt dit. De door-

looptijd kan echter van coöperatie 

tot coöperatie variëren. Ook op 

de vraag hoe hiermee om te gaan, 

fasecultuur te versterken dan wel 

te veranderen: vrijwel altijd heb 

je meer of minder te maken met 

weerstanden onder groepen leden 

of medewerkers. “Weerstand,” zegt 

professor Rob van Eijbergen, “moet 

je niet alleen negatief zien. Het 

is een uiting van oprechte be-

trokkenheid.” Uit de praktijk blijkt 

dat mensen sowieso weerstand 

hebben tegen verandering, ook al 

is die op de lange termijn goed 

voor hen. En uit onderzoek van 

Van Eijbergen blijkt dat de wijze 

waarop wordt gecommuniceerd 

vaak meer weerstand oproept dan 

de verandering zelf. Het is dus aan 

de leiders binnen de coöperatie om 

de verandering en de communicatie 

foto’s: Patrick van der Sande
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je organisatie, als dat van je leden 

op hetzelfde level te krijgen. Houd je 

leden op de hoogte van wat er speelt 

zodat beide partijen zich qua commu-

nicatie op dezelfde golflengte bevin-

den. Erik Martens van MSLGROUP 

gaf aan dat dit een voorwaarde is om 

een zekere mate van veranderingsbe-

reidheid onder leden te creëren.

Communicatie gaat echter niet alleen 

over het zenden van informatie, maar 

ook over luisteren. Het vooropstellen 

van het ledenbelang was dan ook één 

van de succesfactoren tijdens het

fusieproces tussen DOC Kaas en 

DMK, waarin transparantie en conse-

quentheid sleutelbegrippen vormden, 

aldus Arjan Schimmel, voorzitter van 

DOC Kaas.

JAN EGGINK EN JAN-WILLEM 

ONINK: FINANCIERING

Een van de kenmerken van coöpe-

ratief ondernemen is zelffinancie-

ring. Soms is dat lastig, zeker als 

de onderneming veel kapitaal vraagt. 

Daarnaast leidt het aantrekken

van externe financiering tot invloed 

in de zeggenschap. In de sessie 

rond financiering is aandacht 

geschonken aan twee bijzondere 

vormen van financiering: de beurs-

gang van coöperatie FromFarmers

en crowdfunding door Collin

Crowdfund. De beursgang van 

FromFarmers werd toegelicht door 

bestuursvoorzitter Jan Eggink. Hij 

gaf aan dat een beursgang vooral 

interessant kan zijn voor coöpe-

raties in een sterk concurrerende 

markt en waarbij de coöperatie ook 

makkelijk in te wisselen is voor een 

ander.

Het concept van Crowdfunding werd 

door Jan-Willem Onink, commerci-

eel directeur van Collin Crowdfund, 

geïntroduceerd. Crowdfunding is het 

aantrekken van financiering bij een 

grote groep mensen. Collin Crowd-

fund richt zich op de financiering 

van gevestigde ondernemers via in-

vesteerders die een mooi rendement 

willen bereiken tegen verantwoorde 

risico’s. Ook coöperaties zouden 

op die manier bij (een deel van) de 

leden bijzondere projecten kunnen 

financieren.

daarover zorgvuldig te sturen. 

Een goede diagnose, oprecht luisteren, 

een gestructureerde aanpak en 

participatie van de betrokkenen, 

zijn enkele van de succesfactoren.

ARJAN SCHIMMEL EN ERIK 

MARTENS: COMMUNICATIE

Tijdens een faseverandering is het 

allereerst van belang om als coö-

peratie het kennisniveau van zowel 

Tot slot; durf je oogkleppen af te 

zetten en daag de status quo uit, 

met name wanneer je organisatie 

zich richting fase 4 gaat bewegen. 

Wees je bewust van je ‘reason of 

being here’ en neem dit als uit-

gangspunt voor je communicatie. 

Dit betekent dat niet alleen het wat 

en hoe, maar vooral het waarom 

achter de verandering voorop dient 

te staan.
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FREEK PETERS: LEIDERSCHAP

Wat vraagt ‘constant in beweging’ 

zijn, van het leiderschap bij coöpe-

ratieve ondernemingen? Professor 

Freek Peters ging dieper in op de 

effectiviteit van leiderschap in de 21e 

eeuw. Na de historische typeringen 

van leiders als ‘the great man’ en ‘de 

visionaire inspirator’, verwachten we 

nu de capaciteiten van een golfsur-

fer aan de top. “Effectief bewegen op 

krachten die sterker zijn dan jijzelf”, 

noemt Peters dat. Moderne bedrijven 

hebben te maken met onzekerheid en 

turbulentie, met een open samenle-

ving die zich bemoeit met het bedrijf, 

met nieuwe vormen van werken, 

met virtuele verbindingen en met 

kwetsbare reputaties. Die complexe 

omgeving vraagt om adaptief leider-

schap: trefzeker meebewegen. Het 

leiderschap ligt in de toekomst niet 

meer bij één persoon maar veel meer 

bij groepen mensen en op verschil-

lende plaatsen in de organisatie. En 

de belangrijkste taak van leiderschap 

is een omgeving creëren waarin 

zelfstandig opererende mensen hun 

werk optimaal kunnen verrichten.

JORRIT HOEKSTRA: 

GENERATIEVERSCHILLEN

Millennial Jorrit Hoekstra van 

Motivaction stond stil bij de ef-

fecten van generatieverschillen in 

de organisatiecultuur. Jongeren 

van de grenzeloze generatie ofwel 

generatie Y hebben steeds meer 

invloed in de samenleving. De 

jongste generatie is opgegroeid in 

een informatiemaatschappij met 

veel keuzemogelijkheden, ze zijn 

zelfverzekerd, sensitief en loyaliteit 

is geen vanzelfsprekendheid. Bin-

nen generaties is de opmars van de 

zelfredzamen duidelijk zichtbaar, 

en neemt het aantal plichtsgetrou-

wen en verantwoordelijken af. Deze 

veranderende burgerschapsstijlen 

komen terug in het profiel van me-

dewerkers, klanten én bestuurders. 

Naar verwachting is er bij de gene-

ratie Y een toenemende behoefte 

aan richting op de werkvloer; er is 

minder sprake van dienstbaarheid, 

maar wel van betrokkenheid. Een 

topdownbenadering heeft geen 

zin, co-creëren, samen ontwikke-

len, lijkt beter aan te sluiten. Een 

duidelijk wederzijds eigenbelang 

helpt daarbij. De zelfredzamen zijn 

minder maatschappelijk en politiek 

actief en meer op zichzelf gericht, 

de “B.V. IK”. Maar ook steken ze 

veel energie in vernieuwing van 

onder op.

KEYNOTE PETER VAN DER WEL:

DE BUITENWERELD

Na een dag focus op de interne 

processen binnen de coöperatie, 

was het goed om het venster naar 

28

de buitenwereld weer open te zetten. 

Futuroloog Peter van der Wel sprak 

over de ‘versnellende versnelling’ op 

vrijwel alle vlakken. In de business 

en daarbuiten. “Veel mensen over-

schatten kortetermijnmogelijkheden 

en onderschatten langetermijnmoge-

lijkheden”, zo stelt hij. “Het mense-

lijk brein kan zich exponentiële ont-

wikkeling heel moeilijk voorstellen.” 

Maar die versnellende versnelling 

is wel de realiteit! Zo kan iedereen 

lachen om de in onze ogen naïeve 

straatinterviews uit 1999 waarin 

mensen zich niet kunnen voorstellen 

dat ze een mobiele telefoon zul-

len hebben. Dat is slechts 16 jaar 

geleden. Volgens Van der Wel kunnen 

we ons daarom nu niet voorstellen 

dat we binnen 10 jaar gebruik gaan 

maken van een bots, een virtuele 

persoonlijk assistent. Dat we een 

3D-printer in huis zullen hebben. 

En dat in het ziekenhuis nieuwe 

organen voor ons worden geprint op 

basis van ons eigen DNA. Coöpera-

ties doen er goed aan hun bestaans-

recht te toetsen aan de realiteit van 

de toekomst.
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meer dan 1000 deelnemers uit 81 

landen woonden half november 

2015 de Global Conference van 

de International Co-operative 

Alliance bij in antalya. turkije heeft 

een grote economische ambitie. De 

g20-top vond aansluitend plaats. 

Onder turks voorzitterschap werd 

eerder het World sme Forum voor 

mkb-bedrijven geïnitieerd. en de 

turkse regering heeft een heus 

coöperatie-aanvalsplan.

ICA-president Dame Pauline Green, 

op de slotdag opgevolgd door Moni-

que Leroux uit Canada, memoreerde 

de 120e verjaardag van de co-ope-

rative movement door te verwijzen 

naar de 2,5 miljoen coöperaties in de 

wereld met meer dan 1 miljard leden. 

De ICA, in 1895 opgericht, is ouder 

dan de Verenigde Naties en heeft 

een forse impact op de wereldeco-

nomie en op de grootste wereldwijde 

vraagstukken als duurzaamheid en de 

millenniumdoelen. De Turkse minister 

van EZ overtroefde de ICA-president 

door in te brengen dat de Turkse 

coöperaties al teruggaan tot het Ot-

tomaanse rijk. Green knikte beleefd. 

Een bijzonder detail is dat Turkije 

meer dan 100 vrouwencoöperaties 

kent. 

De conferentie werd ingedeeld naar 

de vijf speerpunten van de ‘blueprint 

for a co-operative decade’ die als slot-

stuk van het Internationale Jaar van 

de Coöperaties in 2012 is geformu-

leerd: participation, capital, identity, 

legal and sustainability. 

EnABLInG fACTORs

Met enige trots mogen we melden 

dat de Nederlandse professor Hans 

Groeneveld de kartrekker is van het 

team dat een omvangrijke studie 

heeft gedaan naar het wettelijk kader 
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voor coöperaties in 23 landen. Zij 

hebben met de business indicators 

van de Wereldbank als uitgangspunt 

een zogenaamd framework gemaakt 

van de enabling environment: politiek, 

cultureel, institutioneel en juridisch. 

‘Het valt niet mee om hier algemeen 

geldende uitspraken over te doen,’ 

aldus Groeneveld, ‘of eigenlijk is het 

onmogelijk: de verschillen tussen 

landen zijn enorm. Wel kunnen 

landen middels ons model van elkaar 

leren.’

CApITAL

De pijler Capital wordt aangevoerd 

door de Canadese Kathy Bradwick. 

Ter plaatse werd de ‘Survey on 

Capital’ gepresenteerd die, zoals alle 

belangrijke documenten, te downloa-

den is van de site www.ica.coop. Voor 

heel wat coöperaties in de wereld is 

toegang tot kapitaal (in ons land ooit 

de motivatie om de lokale Raiffeisen- 

en Boerenleenbanken te starten) nog 

geen vanzelfsprekendheid. Verder 

gevorderde coöperaties zoeken 

naar nieuw kapitaal om hun groei te 

financieren.

pARTICIpATIOn & 

GOvERnAnCE

Sonja Novkovic (universiteit van 

Halifax) heeft een omvangrijke studie 

gedaan naar coöperatieve governance 

en demutualisatie. De centrale vraag 

is een thema dat we in Nederland 

goed kennen: ledenbetrokkenheid. 

Novkovic en haar team houden een 

vurig pleidooi voor ‘network gover-

nance’. ‘Onderling vertrouwen en de 

frequentie waarmee de dialoog wordt 

gevoerd, zijn cruciale succesfactoren 

voor een vitale coöperatie,’ stelt ze.

IDEnTITy

Eén van de ontwikkelingen die 

is voortgekomen uit het VN Jaar 

van de Coöperaties (2012) is een 

grafisch ontwerp op basis van de 

vier letters c-o-o-p. De Griekse 

Violetta Nafpaktiti is de CEO van 

een dochterbedrijf van ICA dat 

coöperaties wereldwijd helpt bij

de implementatie van dit coop-

logo als endorsement brand en de 

verbinding van de extensie .coop 

aan hun internetactiviteiten.

susTAInABILITy

Dat het de wereldwijde coöperaties 

ernst is werk te maken van het duur-

zaamheidsvraagstuk blijkt o.a. uit de 

keuze van dat thema voor de Interna-

tionale Dag van de Coöperatie op 2 

juli 2016, en uit één van de plenaire 

bijeenkomsten met professor Raj 

Patel uit Texas. In dit kader werd ook 

de publiekscampagne ‘What If’ onder 

de aandacht gebracht (http://building

abetterworldnow.com/portfolio-view/

what-if-video).

Drie dagen internationale conferentie 

biedt een schat aan informatie en 

contacten. Enkele hoogtepunten:

•	De groep jongeren uit negen landen  

 die in co-creatie een film heeft 

 gemaakt over hun eigen coöperaties  

 en motivaties (www.youtube.com/  

 watch?v=AQXdydXbQI4). 

• Harvard-professor Benkler die in

 een key note speech een rijke   

 duiding gaf aan talloze sociaaleco-  

 nomische ontwikkelingen.

• De verkiezing met overtuigende   

 meerderheid van Monique Leroux  

 (Desjardins Group) tot nieuwe presi- 

 dent van ICA.

• De guidance notes bij de zeven co-  

 operatieve principes, het rapport   

 over coöperatieve governance en de  

 survey of co-operative capital.

• En de Maleisische delegatie die met  

 65 m/v sterk op het podium ging   

 staan toen hun voorzitter aankondig- 

 de dat de volgende global conference

  in 2017 in Kuala Lumpur zal worden

  gehouden.

TOwARDs 2020 
pArticipAtion & governAnce

cApitAl
enAbling fActors (legAl)

identity
sustAinAbility

Nieuwe ICA-voorzitter Monique
Leroux (links) en Dame Pauline Green
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LEDEn 
nCR

coöperatie deltawind is een coö-

peratie van (voornamelijk) parti-

culieren op goeree-overfl akkee 

die zich ten doel gesteld hebben 

duurzaam opgewekte energie te 

produceren ten behoeve van de 

lokale bevolking. de coöperatie is 

in 1989 opgericht en bezit inmid-

dels 2 windparken (totaal 33 mw, 

16 windturbines) en een groot 

zonnepark. er is nog ruim 140mw 

aan projecten in voorbereiding. 

eind 2015 bedraagt het ledental 

bijna 1900.

DELTAwInD

in 1952 is de coöperatie vse 

opgericht toen, door de bouw 

van de Afsluitdijk, visserij plaats 

maakte voor de eendenhoude-

rij als belangrijkste bron van 

inkomen voor de mensen uit 

harderwijk en omgeving. vandaag 

de dag is de coöperatie een inte-

gratie van 45 eendenbedrijven, 

waarin de eenden op een profes-

sionele en zeer diervriendelijke 

wijze worden grootgebracht.

vsE

praedium gelooft dat mensen 

gelukkiger worden van een 

duurzaam en economisch vitaal 

buitengebied. daarom helpt prae-

dium particulieren en bedrijven 

die actief zijn in het buitengebied 

en die met nieuwe initiatieven 

streven naar verduurzaming. 

praedium laat mensen graag zien 

hoe het anders kan, want vaak zijn 

nieuwe ideeën, samenwerkingen 

en verdienmodellen gewenst.

pRAEDIum

ook controlled growing, euretco, ode decentraal, Abz 

diervoeding, mercurio coöperatie, bebeka en voergroep 

zuid zijn lid geworden van ncr.
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Coöperatie
samen gaan we verder

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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