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Aanmelden
Voor meer informatie over het 
programma én om u aan te melden  
kunt u terecht op onze website 
www.cooperatie.nl. Hier schrijft u 
zich ook in voor de keuzeronde(s).

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen 
met NCR via 030 - 284 04 90 of 
ncr@cooperatie.nl. 
Deelname aan De Nationale 
Coöperatiedag is gratis voor 
NCR-leden en genodigden. 
Niet-leden zijn van harte 
welkom, zij kunnen deelnemen 
voor 250 euro.



Programma woensdag 30 oktober 2019

Remuneratie

Ga samen op zoek Ga samen op zoek Ga samen op zoek 
naar de typisch naar de typisch 
coöperatieve coöperatieve 
aspecten in de aspecten in de aspecten in de aspecten in de aspecten in de 
beoordeling en beoordeling en beoordeling en 
beloning van de 
directie.

RemuneratieRemuneratieRemuneratie

Ga samen op zoek Ga samen op zoek Ga samen op zoek 
naar de typisch 
coöperatieve coöperatieve coöperatieve coöperatieve 
aspecten in de aspecten in de aspecten in de 
beoordeling en beoordeling en beoordeling en 
beloning van de beloning van de beloning van de 
directie.

13.30 uur 
Ontvangst met 

welkomst woord

16.20 uur 
Tijd voor 

ontmoeting

16.50 uur
Keynote door Manfred van Doorn

18.00 uur 
Afsluiting

vanaf 18.15 uur 
Netwerk diner

Coöperatieve 
HRM

Ontdek hoe u er-
voor kunt zorgen 
dat medewerkers 
zich bewust zijn zich bewust zijn zich bewust zijn 
van het ledenbe-van het ledenbe-
lang.

Coöperatieve Coöperatieve 
HRM

Ontdek hoe u er-Ontdek hoe u er-
voor kunt zorgen voor kunt zorgen voor kunt zorgen voor kunt zorgen 
dat medewerkers dat medewerkers dat medewerkers 
zich bewust zijn zich bewust zijn zich bewust zijn 
van het ledenbe-van het ledenbe-van het ledenbe-
lang.

De kracht van 
verhalen

Ervaar hoe het 
vertellen van uw 
coöperatieve ver-coöperatieve ver-
haal bijdraagt aan haal bijdraagt aan 
betrokkenheid. 

De kracht van 
verhalen

Ervaar hoe het 
vertellen van uw 
coöperatieve ver-
haal bijdraagt aan 
betrokkenheid. 

Organiseren Organiseren Organiseren 
van gedoevan gedoevan gedoe

Diversiteit binnen Diversiteit binnen Diversiteit binnen 
het bestuur en het bestuur en het bestuur en 
toezicht. Ga met toezicht. Ga met toezicht. Ga met 
elkaar in gesprek elkaar in gesprek elkaar in gesprek 
over sterke teams.over sterke teams.over sterke teams.

Organiseren Organiseren Organiseren Organiseren 
van gedoevan gedoe

Diversiteit binnen Diversiteit binnen 
het bestuur en het bestuur en 
toezicht. Ga met toezicht. Ga met 
elkaar in gesprek elkaar in gesprek elkaar in gesprek 
over sterke teams.over sterke teams.over sterke teams.

Digitale menings- Digitale menings- 
en besluitvormingen besluitvorming

Vind uit wat er 
mogelijk is op 
het gebied van 
digitaal stemmen digitaal stemmen 
en het consulteren en het consulteren 
van leden.

Digitale menings- Digitale menings- 
en besluitvormingen besluitvorming

Vind uit wat er 
mogelijk is op 
het gebied van 
digitaal stemmen digitaal stemmen 
en het consulteren en het consulteren 
van leden.

Coöperatie-
strategie

Bespreek samen 
hoe je leden be-
trekt bij het (her)
defi niëren van de 
visie en strategie.

Coöperatie-Coöperatie-
strategie

Bespreek samen 
hoe je leden be-
trekt bij het (her)
defi niëren van de 
visie en strategie.

LedeninvloedLedeninvloed

Activeren van Activeren van Activeren van 
leden: hoe betrok-leden: hoe betrok-
kener de leden, kener de leden, 
hoe bloeiender hoe bloeiender 
de coöperatie.de coöperatie.

LedeninvloedLedeninvloedLedeninvloedLedeninvloed

Activeren van 
leden: hoe betrok-
kener de leden, 
hoe bloeiender 
de coöperatie.

Opleiden in de 
coöperatie

Ga in gesprek 
over de structuur over de structuur 
en organisatie van en organisatie van 
het coöperatieve het coöperatieve 
opleidingsplan.opleidingsplan.

Agriterra

Hoe kan uw coö-Hoe kan uw coö-
peratieve ervaring peratieve ervaring 
omgezet worden omgezet worden 
in waardevolle 
kennis in ontwik-kennis in ontwik-
kelingslanden?kelingslanden?

Een vereniging met 
een bedrijf óf een bedrijf 
met een vereniging? 
De coöperatie is een 
vereniging met een 
bedrijf. Soms met tegen-
strijdige belangen. Hoe 
breng je de coöperatie 
tot ontwikkeling en geef 
je de juiste aandacht aan 
zowel vereniging als be-
drijf? Hoe zorg je dat ze 
beide op hetzelfde spoor 
blijven en elkaar ver-
sterken? Hier draait het 
om tijdens De Nationale 
Coöperatiedag 2019.

Verdiep u in de ver-
schillende aspecten die 
het coöperatief onder-
nemerschap met zich 
meebrengt tijdens hét 
jaarlijkse congres voor 
coöperatief Nederland. 
De dag waarop u andere 
coöperaties ontmoet en 
ervaringen kunt delen. 
Want coöpereren doe 
je samen. 

Aanmelden  lees verder

Hoe werk je duurzaam samen, rekening 
houdend met verschillende belangen?
Leun achterover, verwonder u en laat u 

inspireren door een bijzonder en ‘fi lmisch’ 
verhaal van Manfred van Doorn.

Peergroup 
voor leden-
raadsleden

Ledenraads-
leden vertegen-
woordigen de 
leden en oefe-
nen namens de 
leden invloed en 
zeggenschap uit. 
Wat is uw rol als 
schakel tussen 
het coöpera-
tieve bedrijf en 
de leden? Hoe 
maximaliseer je 
de output van de 
ledenraad? 

Ontmoet andere 
ledenraadsle-
den en leer van 
elkaar! 

Deze sessie is 
exclusief voor 
ledenraads-
leden. 

Peergroup voor 
externe com-
missarissen

Veel coöpera-
ties versterken 
de Raad van 
Commissarissen 
met externe 
commissaris-
sen: mensen 
van buiten de 
ledenkring 
die specifi eke 
competenties 
of ervaring 
inbrengen. Vaak 
hebben deze 
commissarissen 
ervaringen in 
andere onder-
nemingsvor-
men. Maar wat 
betekent het 
voor het toezicht 
als de leden het 
doel zijn en de 
onderneming 
het middel? 

Deel ervaringen 
en dilemma’s! 

Deze sessie is 
exclusief voor 
externe com-
missarissen. Er 
wordt ingegaan 
op de bijzondere 
positie van deze 
commissarissen 
en de (leden)
omgeving waar-
in ze opereren. 

Diversiteit 
van leden

Hoe homogener 
het ledenbe-
stand, hoe 
makkelijker 
je een visie en 
strategie kunt 
vormen. Maar in 
de praktijk is er 
veel diversiteit 
tussen leden. 
Hoe houd je 
rekening met 
verschillende 
groepen leden 
binnen de coö-
peratie en hoe 
behartig je de 
verschillende 
belangen? 

Ga met elkaar in 
gesprek!

14.10 - 15.10 uur Keuzeronde 14.10 - 16.20 uur Keuzeronde

15.20 - 16.20 uur Keuzeronde


