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QUICK STARTUP PAPER VOOR DE NATIONAAL COÖPERATIEVE RAAD:  

DIVERSITEIT BINNEN DE RVC BIJ COÖPERATIES 

1. Introductie en vraagstelling 

In de media, de politiek en de wetenschap wordt regelmatig gedebatteerd over een wettelijke 

quotering van het aantal vrouwen in de bestuurs-top. Daarnaast organiseerde de SER recentelijk in 

aanwezigheid van Koningin Máxima de bijeenkomst “Culturele Diversiteit in de Top" voor 

bedrijfsleven en overheden. Aanleiding was het verzoek van de ministeries van SZW en OCW om een 

SER-advies over culturele- en genderdiversiteit in het bedrijfsleven.1 Daarmee inhakend op 

rapporten2 van McKinsey over de wereldwijde relevantie van het verband tussen gender-, etnische- 

en culturele diversiteit in het bestuur van grote bedrijven en hun financiële prestaties. Er worden 

zelfs prijzen uitgereikt aan bedrijven die diversiteit in praktijk brengen.3 Kortom: diversiteit is hot. 

Door mijn eigen coöperatieve achtergrond rees bij mij de vraag hoe het is gesteld met diversiteit aan 

de top van coöperaties. Uit een recent onderzoek van de Nationaal Coöperatieve Raad (NCR) blijkt 

dat diversiteit weinig actueel is bij coöperaties.4 Mij verbaast dit omdat juist bij coöperaties de leden 

een nauwe(re) band hebben met het bestuur (ledendominantie) waardoor diversiteit eerder en 

makkelijker ter sprake zou kunnen komen. Wat kan de NCR doen om dit onderwerp op de agenda 

van haar leden te krijgen? 

2. Waar hebben we het over? 

a) Wat is diversiteit? 

Uit de door mij geraadpleegde literatuur blijkt niet dat er een gangbare definitie van diversiteit is. 

Hunt c.s. spreken van “diversity defined as a greater proportion of women and ethnically and 

culturally diverse individuals”.5 Van Eyck van Heslinga en Van der Raad benaderen diversiteit als een 

verzamelbegrip en stellen dat het verschilt per onderzoekskader of aandachtsveld, per land en per 

organisatie.6 Daarbij hanteert men in het bedrijfsleven de brede definitie. Daarnaast verwijzen Van 

Eyck van Heslinga en Van der Raad naar Janssens en Steyaert, die de meest uitgewerkte 

diversiteitsdefinitie hebben geformuleerd.7 Zij onderscheiden de smalle en de brede definitie waarbij 

de smalle definitie zich concentreert op specifieke categorieën zoals etniciteit en geslacht en de 

brede definitie stelt dat alle mogelijk verschillen onder diversiteit vallen: zowel demografische 

verschillen (etniciteit, gender, leeftijd), psychologische verschillen (waarden, opvattingen, kennis) als 

organisatorische verschillen (anciënniteit, beroep en hiërarchisch niveau). Al deze verschillen moeten 

opgenomen worden in één enkele integrerende theorie.8 Ook de Toolkit Commissariaat gaat bij 

diversiteit uit van verscheidenheid in brede zin.9 Uit een oogpunt van diversiteit is een RvC volgens 

de Toolkit evenwichtig samengesteld als er verscheidenheid is naar: 

1) leeftijd, nationaliteit en gender; 

2) ervaring en achtergrond; 

3) persoonlijkheidsaspecten, gedragskenmerken en beïnvloedingsstijlen. 

Gelet op het  toenemende belang van diversiteit binnen bedrijven voor een betere prestatie op de 

markt, heb ik de definitie uit de Toolkit als uitgangspunt genomen voor de drie interviews die ik voor 

deze opdracht heb afgenomen.  

b) Wat is een coöperatie? 

De coöperatie is een vereniging met het doel te voorzien in de economische behoeften van haar 

leden. Daartoe mag een coöperatie (in tegensteling tot een gewone vereniging) inkomsten 

genereren en deze aan haar leden uitkeren. Het doel van de coöperatie is om het aanbod van de 
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producten te concentreren om daarmee een betere (hogere) prijs voor de leden te realiseren. 

Daartoe gaat de coöperatie overeenkomsten aan met haar leden en participeren de leden, al dan 

niet beperkt, in het risicodragend vermogen van de coöperatie. Als bijzondere vereniging benoemen 

de leden het bestuur en, bij de structuur coöperatie of als de statuten daarin voorzien bij de gewone 

coöperatie, de RvC. Zonder de centrale positie van de leden, de zogenoemde ledenbinding, valt er bij 

de coöperatie weinig te besturen. Het bestuur is weliswaar verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 

van zaken, maar de algemene ledenvergadering neemt de grote beslissingen en controleert achteraf. 

Ook de RvC legt aan de leden verantwoording af over haar toezicht op het beleid van het bestuur en 

op de algemene gang van zaken.   

Naast ledenbinding kent de coöperatie het begrip ledendominantie in de RvC. De wet biedt namelijk 

de mogelijkheid om statutair te bepalen dat  de leden (ten hoogste) twee derde van de 

commissarissen benoemen.10 

c) Diversiteit in het werk van de RvC 

Een heterogene groep mensen met uiteenlopende stijlen en opvattingen functioneert creatiever en 

effectiever dan een gezelschap van gelijkgestemde professionals. Het behoeft daarom geen betoog 

dat diversiteit geen doel op zich is, maar coöperaties verrijkt en daarmee hun slagkracht vergroot. De 

RvC speelt daarbij een belangrijke rol. Baanders en Zonneveld11 stellen dat de juiste bemensing 

bijdraagt aan de herkenbaarheid en de maatschappelijke legitimiteit van de RvC. Daarnaast heeft de 

oordeelsvorming van de RvC er baat bij omdat onderwerpen vanuit verschillende perspectieven 

bekeken worden. In gelijke zin ook Gallle die stelt dat een RvC van coöperaties divers moet zijn 

samengesteld omdat het in het belang van alle betrokkenen toeziet op de algemene gang van zaken 

in de onderneming.12  

Diversiteit is tegelijkertijd een uitdaging voor de RvC. De toezichthoudende rol van de RvC brengt 

met zich dat bij de samenstelling aandacht is voor de gebruikelijke bestuurlijke domeinen zoals 

strategie, management en organisatie, HRM, ICT en financiën. Tegelijkertijd moet men invulling 

kunnen geven aan de strategische onderwerpen waarvoor de coöperatie staat en juist deze 

ontwikkelingen stellen doorlopend andere eisen; ook aan de RvC. Dit betekent dat het profiel en de 

bemensing van een RvC niet statisch mag zijn en continu onderhoud vereist. Beschikt de RvC in het 

licht van de te verwachten ontwikkelingen nog steeds over de benodigde kennis en competenties? 

De meeste RvC’s bespreken hun samenstelling op het moment dat er volgens het aftreedrooster 

nieuwe leden geworven worden. Maar gezien het tempo van de maatschappelijke ontwikkelingen 

vind ik dat niet meer voldoende.13 

3. Huidige stand van zaken 

a) Hoe pakt diversiteit uit in het bedrijfsleven? 

Van Eyck van Heslinga en Van der Raad werken in hun rapport drie benaderingen uit voor het 

managen van diversiteit.14 In mijn onderzoek heb ik echter geen voorbeelden aangetroffen waarbij 

een van deze benaderingen systematisch wordt opgepakt. Wel zie ik veel activiteiten van sociale 

partners om diversiteit met name in zijn smalle definitie te stimuleren. 

Zo heeft het kennisplatform Diversiteit in bedrijf van de Stichting van de Arbeid in 2015 de Charter 

Diversiteit opgesteld. Deze intentieverklaring richt zich op het managen van diversiteit en inclusie op 

de werkvloer en richt zich met name op etnische, culturele en religieuze diversiteit en op gender, 

leeftijd en arbeidsvermogen. 180 werkgevers hebben de charter ondertussen ondertekend.15  

De SER heeft in 2017 samen met andere stakeholders de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top 

opgezet. Doel van de alliantie is een groei van het aantal leidinggevenden met een andere culturele 
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achtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Inmiddels hebben 24 bedrijven zich bij 

deze alliantie aangesloten.16 Daarnaast werkt de SER aan (het eerder genoemde) advies over 

diversiteit in de top van het bedrijfsleven dat komende zomer zal verschijnen. Ook dit advies zal 

alleen toespitst zijn op culturele- en genderdiversiteit. Wel hoop ik dat dit advies meer debat en 

publicaties over diversiteit in brede zin zal doen opleven. 

b) Hoe pakt diversiteit uit bij de coöperaties? 

In de aanloop naar een herziening van haar governance code voor coöperaties deed de NCR 

onderzoek naar de naleving van de huidige code.17 Op basis van een analyse van jaarverslagen, 

statuten, reglementen en websites van coöperaties, constateert de NCR dat de helft van de 

coöperaties nog niet voldoet aan de eis dat minimaal 30% van de commissarissen vrouw (of man) is. 

Hetzelfde geldt voor de eis dat tenminste één commissaris een financiële achtergrond heeft. De eis 

van een jongerenbeleid wordt zelfs door zo'n driekwart van de coöperaties niet nageleefd. 

Om een beter beeld te krijgen van het diversiteitsbeleid bij coöperaties heb ik drie interviews 

gehouden: twee met een commissaris en één met een gespecialiseerd adviseur. Uit deze interviews 

is het volgende beeld naar voren gekomen. 

Invloed ledendominantie op diversiteit 

Uit de interviews blijkt dat er drie dominante selectiecriteria zijn bij de samenstellen van de RvC: 

kwaliteit, expertise en ledendominantie. Daarbij vindt men ledendominantie in de RvC heel 

belangrijk vanwege het financiële risico dat de leden met hun risicodragend vermogen in de 

coöperatie lopen. Ook de wens om praktijkervaring van leden met een eigen bedrijf en 

(internationale) bestuurservaring binnen de eigen sector binnen te halen, leiden ertoe dat 

ledendominantie prioriteit heeft boven een optimale diversiteit. 

Vereisten kandidaat commissarissen 

De geïnterviewden zijn het met elkaar eens dat kwaliteit en ervaring de belangrijkste criteria zijn voor 

kandidaat commissarissen. Daarna volgen financiële expertise en leeftijd. Externe commissarissen 

zijn nodig voor de benodigde specifieke expertise (retail, finance, HR en internationale zaken), maar 

tegelijkertijd wijst men op de risico's van dominantie, scoringsdrift en onevenwichtige discussie.  

Jaarlijkse evaluatie van de RvC en de rol van profielschets 

De jaarlijkse evaluatie van de RvC en de individuele evaluaties bij het verlopen van de 

benoemingstermijn van commissarissen zijn belangrijke momenten waarop de verschillende 

aspecten van diversiteit ter sprake komen. Dat geldt ook voor het opmaken van profielschetsen voor 

RvC-vacatures en selectie van sollicitanten. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat evaluatie op 

diversiteit sterker zou kunnen. 

Rol ondernemingsraad bij de samenstelling RvC 

De ondernemingsraad (OR) zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van diversiteit 

in de organisatie en in de RvC. Maar uit de interviews komt naar voren dat de structuur-coöperaties 

maar beperkt gebruik maken van het wettelijk aanbevelingsrecht. Zo bleek dit OR-recht zich in een 

geval te beperken tot alleen de aanbeveling van de HR-expert in de RvC.18 Of de OR had alleen 

aanbeveling over de externe kandidaten. Slechts in een enkel geval had de OR instemmingsrecht bij 

alle kandidaten. 

Praktijkervaringen met diversiteit 

Hoewel de geïnterviewden de voordelen van diversiteit volmondig beaamden, proefde ik in de 

interviews tegelijkertijd ook twijfels. Twijfels over het effect van een diverse RvC op een 
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succesvollere, betere, innovatievere en efficiëntere organisatie; twijfels over het effect voor de leden 

en twijfels over een effectieve samenwerking binnen de RvC. 

Samengevat concludeer ik uit de interviews dat de theorie van diversiteit in brede zin op zich wordt 

omarmd, maar dat de praktijk weerbarstig is. Diversiteit staat vooral op gespannen voet met de 

ledengerichtheid en ledendominantie. Ook de wens om specifieke expertise binnen te halen krijgt 

voorrang op de eisen, die de smal gedefinieerde diversiteit stelt. 

4. Hoe verder: aanbevelingen aan de NCR 

Het uitvoeren van deze opdracht heeft mij ervan overtuigd dat diversiteit in de brede betekenis zal 

bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief imago. Het biedt betere toegang tot een 

divers personeelsbestand, tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Coöperaties kunnen 

deze kansen alleen oppikken als ook de bestuurs-top diversiteit kent. Een divers samengestelde RvC 

verschaft meer feeling met de maatschappij en daarmee een breder referentiekader om beter de 

juiste afwegingen te maken. Dit leidt voor alle organisaties tot een win-win situatie, zeker uit het 

oogpunt van het vergroten van marktkansen.  

De governance code van de NCR kan coöperaties daarbij helpen als deze het brede diversiteitsbegrip 

zou benoemen, bijvoorbeeld door de aspecten ervan expliciet in de code-regels op te nemen. Om 

ervoor te zorgen dat diversiteit in de RvC meer praktijk wordt bij coöperaties, adviseer ik de NCR het 

volgende:  

1) Vergroot bij de leden de bewustwording en de kennis van diversiteit. Welke diversiteit is hier 

bedoeld, wat zijn de voordelen en welke stappen kan je als coöperatie zelf zetten? 

2) Maak de knelpunten ledendominantie en vakinhoudelijke kennis bespreekbaar. Deze eisen 

hebben een beperkte toegevoegde waarde omdat ze ook al verankerd zijn in andere organen 

zoals een raad van beheer, het bestuur, de ALV of ledenraad. Diversiteit binnen de RvC heeft 

daarentegen toegevoegde waarde voor een modern, professioneel, slagvaarding en legitiem 

toezicht zoals dat van de RvC wordt verwacht.19 

3) Stimuleer dat diversiteit een prominentere plaats krijgen in de evaluaties van de RvC. 

4) Belicht en verstevig eventueel de rol van de OR bij de samenstelling van de RvC om zo deze rol bij 

het bevorderen van diversiteit beter te benutten. 

Een symposium kan een goede eerste stap zijn om met deze adviezen aan de slag te gaan. Daarom 

geef ik enkele suggesties voor sprekers voor dat symposium: 

* Bestuurders van Achmea en de Rabobank zouden gezien hun kennis van de sector en hun eigen 

diversiteitsbeleid goede en stimulerende presentaties kunnen geven.  

* Buiten de sector kan de NCR denken aan: 

 1) Harry van de Kraats, directeur AWVN en Voorzitter RvC van Diversiteit in Bedrijf. 

 2) Monica C. Haimé, auteur van het boek inzake diversiteit: ‘We gaan geen dertig jaar wachten’20 

 3) Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en kroonlid van de SER en lid van 

de SER Ad hoc Commissie Diversiteit in de top van het bedrijfsleven. 

 

 

 

 

 



5 

1 SER advies aanvraag “Diversiteit aan de top" door Ministerie OCW d.d. 29 juni 2018. 

2 V. Hunt, D. Layton & S. Prince;  Why diversity matters (McKinsey 2015) en V. Hunt, S. Prince, S. Dixon-Fyle & L. Yee; 

Delivering through diversity (McKinsey 2018). 

3 Driehoek 3D Trofee (dialoog, duurzaamheid, diversiteit) in 2018 uitgereikt aan Tata Steel Nederland. 

4 NCR Code voor Coöperatieve Ondernemingen (22 mei 2015). 

5 V. Hunt, S. Prince, S. Dixon-Fyle & L. Yee; Delivering through diversity (McKinsey 2018), pag. 1. 

6 Dividend van diversiteit, Van Eyck van Heslinga & Van der Raad, Van Vliet uitgevers, 2008. 

7  Meerstemmigheid: organiseren met verschil, M. Janssens & C. Steyaert; Leuven Universitaire Pers , 2001. 

8 Van Eyck van Heslinga & Van der Raad, t.a.p. pag. 7. 

9 Toolkit Commissariaat, Nationaal Register 2018. Pag. 77. 

10 Artikel 63h, lid 2 boek 2 BW. 

11 Atlas van het toezicht, Bas Baanders & Ton van Zonneveld, Uitgave van NVTZ en Nationaal Register 2017, pag. 44 

12  R. Galle, Jaarboek 2013 Corporate Governance, Hfdst. 10 

13 Atlas van het toezicht, Bas Baanders & Ton van Zonneveld, t.a.p. pag. 45 

14 Van Eyck van Heslinga e.a., t.a.p. pag. 8 

15 Website Diversiteit in bedrijf.  

16 www.ser.nl/nl/Publicaties/culturele-diversiteit 

17 Rapport monitoring NCR Code, september 2018. 

18 Artikel 63f, lid 4 boek 2 BW. 

19  R. Galle, Jaarboek 2013 Corporate Governance, Hfdst. 10 

20  Monica Haimé is directeur van Haimé Consult en partner Kwaliteitsinstituut CBO – TNO Company en lid RvC van het 

Kennemer Gasthuis (lid van de Kwaliteitscommissie). Zij geeft regelmatig presentaties en workshops over 

kwaliteitsmanagement en verandermanagement. 

                                                           


