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Coöperaties zijn betrokken bij zo’n 18% van het Bruto 
Binnenlands Product. Ruim 90% van de Nederlandse 
coöperatieve omzet is bij NCR aangesloten.  

We zijn trots dat we, samen met onze leden, al 85 jaar 
een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van 
coöperatief ondernemerschap. En dit blijven we doen!  
NCR is dé vereniging van en voor coöperaties in Nederland.
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verzameld is. In 2019 hebben 5 leden het onderzoek 
uitgevoerd. Het leverde hen veel bruikbare informatie 
op waarmee de coöperatie versterkt kan worden.  
Ook in 2020 wordt dit onderzoek weer aangeboden. 

85 jaar jong
Het afgelopen jaar was een intensief jaar waarin 
we samen met de leden gewerkt hebben aan het 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van NCR, het jaar  
waarin het 85-jarig jubileum gevierd werd. Op 
28 februari 1934 werd NCR opgericht door zeven 
coöperatieve organisaties, zowel agrarisch 
georiënteerd als verbruikscoöperaties. De behoefte 
aan een overkoepelend orgaan dat vooral op landelijk 
niveau de gezamenlijke belangen van coöperaties 
kon behartigen nam toe. En zo ontstond NCR. 
Tussen 1970 en 2014 was NCR vooral een vereniging 
van coöperaties in de land- en tuinbouw en de 
financiële en verzekeringssector. Tegenwoordig is 
NCR het coöperatieve kenniscentrum, platform en 
belangenbehartiger van coöperatieve ondernemingen 
in alle sectoren. 

Er is in Nederland veel veranderd in 85 jaar, dat 
geldt ook voor het coöperatieve landschap en de 
vereniging NCR. NCR levert een belangrijke bijdrage 
aan coöperatieve thema’s, zoals ledenbetrokkenheid, 
besturing van de coöperatie en ledencommunicatie. 

Dit jaar introduceerden we een eigentijds instrument: 
het NCR Coöperatieplatform (www.cooperatie.
nl). Een interactief platform waarop NCR-leden 
informatie over coöperatieve thema’s kunnen vinden. 
Daarnaast vinden ze hier informatie over en van 
andere coöperaties, een online ontmoetingsplaats 
voor leden.

TERUGBLIK OP 2019

Dirk de Lugt                    Arjen van Nuland

De Coöperatie Code 
In 2018 heeft NCR de toepassing van de NCR Code 
2015 gemonitord. Hieruit bleek de toepassing  
beperkt doordat de hoeveelheid regels en voor-
schriften van de Code als te omvangrijk werd  
ervaren. De implementatie van al deze regels bleek 
ook moeilijk doordat de Code erg uitgebreid was en 
soms tegenstrijdig met andere codes. Daarnaast  
was de Code vooral gericht op grotere coöperaties.

De coöperaties gaven echter wel aan behoefte  
te hebben aan een code die ondersteuning en 
inspiratie biedt in het coöperatief ondernemerschap. 
De coöperatie wijkt immers qua doel en organisatie 
af van de kapitaalvennootschap. 

Vanuit deze achtergrond is de NCR Coöperatie  
Code grondig herzien. De Coöperatie Code 2019  
is gebaseerd op principes en beoogt het gesprek  
te stimuleren bij de coöperaties onderling en bij  
de coöperatie intern. 

Ledenbetrokkenheid
Met het groter en professioneler worden van 
coöperaties kan de betrokkenheid van de leden ook 
onder druk komen te staan. Ledenbetrokkenheid 
is het cement in de coöperatie en tussen de leden 
onderling. Wanneer dit afneemt verzwakt de kracht 
van het collectief. In 2019 is NCR gestart met een 
Ledenbetrokkenheidsonderzoek waarin veel kennis 

versterken van coöperaties. Ook verwelkomden we 
weer een aantal nieuwe leden, zodat we nog beter in 
staat zijn om verbindingen tot stand te brengen en 
coöperaties te vertegenwoordigen. Kortom: NCR is 
85 jaar jong!

Dirk de Lugt  Arjen van Nuland
Voorzitter NCR  Directeur NCR
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NCR is het ‘Huis van de coöperatie’. Het 
centrum van het debat over coöperatief 
ondernemen in Nederland. De plek waar 
visievorming en inspiratie plaatsvindt en waar 
coöperaties elkaar ontmoeten en van elkaar 
leren.

Als coöperatief kenniscentrum, platform en 
belangen behartiger richt de dienstverlening zich op 
de collectieve coöperatieve sector en op individuele 
coöperaties. Kortom, NCR is dé vereniging van en 
voor coöperaties in Nederland.

Het netwerk is de kracht, zowel in Nederland als 
internationaal. Van coöperaties in diverse sectoren tot 
universiteiten en (internationale) koepelorganisaties 
zoals International Co-operative Alliance (ICA). Door 
de unieke kennis en contacten worden nieuwe ideeën 
ontwikkeld over coöperatief ondernemen.

Ontwikkelen van nieuwe kennis
NCR heeft veel kennis in huis over coöperatief 
ondernemen. Uit wetenschappelijke studies 
én uit de dagelijkse praktijk van de leden. Over 
de nieuwste inzichten op het gebied van good 
governance (zorgvuldig bestuur) van coöperaties tot 
best practices over ledenbetrokkenheid. Met een 
onafhankelijke blik worden coöperatieve thema’s 
bestudeerd en onderzocht waarna de bevindingen 

De coöperatie, een succesvolle 
ondernemingsvorm

 

Coöperaties hebben een collectief doel met een 
zakelijke basis. De coöperatie is een vereniging 
van leden die samen een bedrijf hebben dat ten 
dienste staat van die leden. De leden, bijvoorbeeld 
ondernemers, consumenten of overheden, bundelen 
hun krachten in de coöperatie om hun individuele 
doelen te bereiken. Met als doel om waarde te 
creëren voor de leden. 
 
In de land- en tuinbouw en de financiële 
dienstverlening zijn coöperaties al meer dan 
een eeuw succesvol. De coöperatie verbindt 
economische belangen en sociale drijfveren. 
Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat juist in deze 
tijd het aantal coöperaties in Nederland groeit. 
In dienstverlenende sectoren zoals de zorg en 
duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook in  
de vorm van werknemerscoöperaties.

worden gedeeld met de leden. Actuele thema’s 
worden vraaggericht opgepakt en er wordt gezocht 
naar antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. 

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Ledenbetrokkenheid 
• Governance 
• Ledenfinanciering 
• Juridische zaken 
• Internationalisering

Verbinden om te inspireren
Coöperaties kunnen veel van elkaar leren. We bieden 
bestuurders, commissarissen en managers van  
de leden een platform om elkaar te ontmoeten.  
In bijvoorbeeld commissies over specifieke thema’s, 
zoals jongeren en communicatie of tijdens de 
jaarlijkse Nationale Coöperatiedag. Zo bouwt NCR 
samen met de leden krachtige netwerken en wordt 
kennis over coöperatief ondernemen verdiept.

 

Coöperatief ondernemen sluit goed aan bij de 
huidige tijdgeest, waarin duurzaamheid en 
oog voor de lange termijn belangrijker zijn dan 
winst op de korte termijn. 

NCR, HET HUIS VAN DE COÖPERATIE

WIE ZIJN WE?
NCR IS DÉ VERENIGING VAN 
EN VOOR COÖPERATIES IN 
NEDERLAND. VAN EN VOOR 
LEDEN.

‘Wij geloven in de kracht van  
de coöperatie en benutten die 
in het belang van onze leden. 
Samen versterken we het 
coöperatief ondernemerschap 
in Nederland. Dat doen we 
door kennis te ontwikkelen en 
te delen. En door de mensen 
van coöperaties te verbinden. 
Zo helpen we onze leden om 
gezamenlijk meer profijt te 
halen uit hun coöperatieve 
identiteit en in te spelen op 
nieuwe kansen en uitdagingen.’
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HET LEDENBESTAND IN 2019

JUBILEA
 

Voor een aantal leden was 2019 een bijzonder 
jaar, zij vierden net als NCR een jubileum. 

100 jaar  ABZ Diervoeding

100 jaar   AVEBE

100 jaar  CNB

90 jaar  CZAV

60 jaar  AB Vakwerk

50 jaar  Dactari  

30 jaar  Deltawind

20 jaar  Van Nature

10 jaar  Organic Goatmilk

OPZEGGINGEN
 

De volgende coöperaties beëindigden per  
31 december 2019 het lidmaatschap. 
 Emoves
 De Mossel Compagnie
 DEP
 Kompany
 Local2Local
 Menzis
 Praedium
 SanBoeCo
 Uitvaart Coöperatie

JUBI
LEUM

NIEUWE LEDEN
 

In 2019 verwelkomde NCR twaalf nieuwe leden:
 A Bunch of Hacks (aspirant lid) 
 Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg
 De Kleine Schans
 De Laatste Eer
 EV Coöperatie
 MIGO
 Natuurrijk Limburg
 NVM
 Odin
 PTC (aspirant lid)
 Quantore
 SOM
 SURF
 Toegang Tilburg

 

Geschiedenis
Bewoners van Goeree-Overflakkee waren zich 
bewust van de noodzaak om duurzame energie 
op te gaan wekken, in eerste instantie voor eigen 
gebruik. Ze wilden voorzien in hun eigen energie  
en richtten in augustus 1989 Coöperatie Deltawind 
op. In 1991 is de eerste windmolen geplaatst, 
gevolgd door het eerste windpark in 1996.

Succes
Deltawind is in eigendom van de lokale bevolking 
en dat is zeker bij het opwekken van duurzame 
energie van belang. Met die focus op lokaal wordt 
windenergie beter geaccepteerd door directe 
betrokkenheid van de inwoners van Goeree-
Overflakkee. Dat heeft in mei 2019 geresulteerd in 
de opening van Windpark Krammer, het grootste 
burgerinitiatief van Nederland.

Toekomst
Wat doen we na de wind? We willen meer 
mensen betrekken bij de energietransitie met 
vernieuwende concepten om energie op te wekken 
en het verbruik te beperken. We onderzoeken 
nieuwe projecten op het gebied van zonne-
energie, waterstof, biogas, duurzamer vervoer 
en energieopslag. Zo plukken ook volgende 
generaties de vruchten van de inspanningen van 
de coöperatie. 

30

RUDIE HEINTJES 
VOORZITTER DELTAWIND
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Hoe het begon
Op 28 februari 1934 werd de ‘Nationale Coöperatieve
Raad’ opgericht door zeven coöperatieve organisaties,
zowel agrarisch georiënteerd als verbruiks-
coöperaties. De samenleving gunde de coöperatie 
in de crisisjaren destijds niet de bijzondere positie 
als verlengstuk van agrarische bedrijven. De 
coöperatie had al een goede concurrentiepositie 
en zou ook nog eens oneigenlijk profiteren van de 
landbouwsteunmaatregelen. De behoefte aan een 
overkoepelend orgaan dat vooral op landelijk niveau 
de gezamenlijke belangen van coöperaties kon 
behartigen nam toe. En met die opdracht ontstond 
NCR.

NCR zou nog ruim dertig jaar moeten vechten voor 
de vrijheid van coöperaties om ongehinderd aan het 
economische verkeer deel te kunnen nemen.

Coöperaties in alle sectoren
Tussen 1970 en 2014 was NCR vooral een vereniging 
van coöperaties in de land- en tuinbouw en de 
financiële en verzekeringssector. Nederland staat 
bekend om zijn grote en succesvolle coöperaties, 

en om de voortschrijdende ontwikkeling van 
het coöperatieve model. De ondernemingsvorm 
coöperatie wordt nu gezien als een sympathieke  
en eigentijdse rechtsvorm. Ook door sectoren 
buiten de land- en tuinbouw.

Tegenwoordig is NCR het coöperatie-
kenniscentrum en platform van coöperatieve 
ondernemingen in alle sectoren, zoals de 
financiële sector, verzekeringsbranche, transport 
& logistiek, onderwijs, zorg en energie. De 
aangesloten coöperaties zijn veelal toonaangevend 
in hun branche en nationaal, maar vaak ook 
internationaal, actief in het belang van hun leden.

 

In 2019 vierde NCR zijn 85e verjaardag! Een jubileum waar zelfs geen 
officiële naam voor bestaat. Er zijn maar weinig organisaties die 
hierbij stil kunnen staan. In al deze jaren heeft de coöperatie haar 
bestaansrecht bewezen, en de coöperatie wordt door veel nieuwe 
initiatieven herontdekt. Met een aandeel van 18% in het BNP is de 
coöperatie ook in deze tijd erg actueel. We zijn trots dat we, samen 
met onze leden, nog steeds een belangrijke bijdrage leveren aan het 
stimuleren van coöperatief ondernemerschap in Nederland.

JUBILEUM: NCR 85 JAAR

85

 

De coöperatie, helemaal van nu
Coöperatie is een duurzame vorm van samen 
ondernemen in het belang van de leden, en 
blijft daardoor actueel. Of het nu een coöperatie 
is die al meer dan 100 jaar bestaat, of een net 
opgerichte coöperatie van zzp’ers of burgers.
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BEGELEIDING EN ADVIES

WAT DOEN WE?
Ondersteuning  
nieuwe coöperaties
Het is belangrijk voor coöperaties om direct vanaf 
de start de juiste inrichtingskeuzes te maken. 

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

Spreekuur voor startende coöperaties
Past de coöperatie bij mijn idee, hoe moet ik  
de coöperatie inrichten of hoe start ik de 
coöperatie? Zo maar wat vragen die aan 
bod komen bij het spreekuur voor startende 
coöperaties. De opstart is een cruciale fase voor 
de coöperatie. Veel nieuwe initiatieven hebben 
hulp nodig om de juiste keuzes te kunnen 
maken. Via de maandelijkse spreekuren zijn dit 
jaar 19 nieuwe initiatieven geholpen met hun 
vraagstuk.

NCR begeleidt en coacht bestuurders en 
toezichthouders van coöperaties op het gebied 
van de besturing van de coöperatie, ledenstrategie 
en ledenbetrokkenheid. Voor specifieke 
coöperatievraagstukken biedt NCR ook advies op 
maat. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de 
interactie en samenwerking van de verschillende 
bestuurlijke organen of de begeleiding bij de 
invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur.

In 2019 begeleidde NCR 35 leden bij interne 
vraagstukken. Dat varieerde van grote trajecten zoals 
de begeleiding van een fusie tot dagsessies waarbij 
de coöperatiestrategie versterkt werd of waarbij het 
functioneren van bestuur, Raad van Commissarissen 
en/of ledenraad centraal stond.

Met een breed aanbod van producten en 
dienstverlening ondersteunt NCR zijn leden 
bij het ontwikkelen en versterken van hun 
coöperatie in de praktijk.

NCR begeleidt en coacht bestuurders en
toezichthouders van coöperaties op het 
gebied van de besturing van de coöperatie, 
ledenstrategie en ledenbetrokkenheid.

 

 

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren 
van het bestuur, de Raad van Commissarissen  
en de ledenraad te evalueren. NCR-leden kunnen 
gebruik maken van een gratis online 
zelfevaluatietool. Deze helpt om te reflecteren  
op de samenstelling, de vergaderingen, het 
algemeen functioneren en het functioneren van 
individuele leden. Het afgelopen jaar heeft NCR 
13 zelf evaluaties uitgevoerd. De hierbij opgedane 

Online zelfevaluatie bestuur, Raad 
van Commissarissen en ledenraad

ervaringen zijn gebruikt om de vragenlijsten aan te 
scherpen. De uitkomsten van de evaluatie worden 
verwerkt in een geanonimiseerde rapportage die 
handvatten biedt om verbetering aan te brengen in 
de genoemde organen. Dit kan eventueel onder 
begeleiding van NCR.

5

Leden
betrokkenheids

onderzoek

6

Benchmark 
bestuurs

vergoedingen

13

Online  
zelfevaluaties 

19

Advisering 
nieuwe  

coöperaties

10

35

Advisering & 
begeleiding 

leden

Advisering & 
begeleiding 
nietleden
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’t Praathuys 
 

NCR wil een écht ‘huis van de coöperatie’ zijn  
voor de leden. Leden zijn daarom van harte  
welkom om kosteloos gebruik te maken van de 
aparte vergaderruimte bij het kantoor in Houten.  
’t Praathuys biedt ruimte aan groepen tot maximaal 
18 personen. Het afgelopen jaar hebben steeds 
meer coöperaties hun weg gevonden naar het  
‘huis van de coöperatie’.

 

In een database houdt NCR zoveel mogelijk de 
vergoedingen van leden-bestuurders, toezicht-
houders en ledenraadsleden van aangesloten 
coöperaties bij. Het gaat om de relevante 
gegevens zoals (onkosten-)vergoedingen, tijds-
bestedingen, het besturingsmodel en kern cijfers 
uit de geconsolideerde jaarrekeningen. Op verzoek 
wordt een gehanteerde vergoedingen systematiek 
getoetst aan dat van vergelijkbare coöperaties uit 
de database. Vanzelfsprekend worden de gegevens Digitale menings- en 

besluitvorming 
 

Links en rechts wordt er al voorzichtig 
geëxperimenteerd met digitaal stemmen.  
Echter, het organiseren van een digitale 
stemronde mag niet zomaar. Zo moet deze 
mogelijkheid worden opgenomen in de statuten 
en moet het stemproces transparant zijn. 

In 2019 onderzocht NCR de mogelijkheden van 
digitale menings- en besluitvorming binnen de 
coöperatie. Naar aanleiding van dit onderzoek 
heeft NCR enkele aanbieders geselecteerd 
die passen binnen de door de leden gestelde 
criteria. Alle bevindingen, inclusief een matrix 
met de mogelijke aanbieders van elektronische 
stemsystemen, zijn gedeeld met de leden op het 
Coöperatieplatform.

Coöperatiestrategie
 

De coöperatie is een vereniging met een bedrijf.  
Dat bedrijf staat ten dienste van de leden van  
de vereniging. Daarom is het juist van belang  
dat de strategie niet alleen het bedrijfsdeel 
omvat, maar ook het ledengedeelte: een 
coöperatiestrategie. NCR helpt om een 
coöperatiestrategie te ontwikkelen of aan 
te scherpen, om zo het ledenbelang goed te 
verankeren in de ondernemingsstrategie.

Statuten  
en 
reglementen

 

NCR biedt zijn leden ondersteuning en advies 
op maat bij het opstellen en wijzigen van 
statuten en reglementen. De ondersteuning 
kan bestaan uit een korte check van bestaande 
statuten, maar kan ook het volledig herzien van 
statuten of het opstellen van bijvoorbeeld een 
bestuursreglement inhouden.

van individuele coöperaties vertrouwelijk behandeld 
en uitsluitend geanonimiseerd in de vergelijkingen 
meegenomen. Het blijkt een thema dat leeft bij 
coöperaties. Het onderwerp werd in het afgelopen 
jaar besproken in verschillende bijeenkomsten 
zoals een speciale Pop-up Lab over Remuneratie 
en tijdens een workshop op De Nationale 
Coöperatiedag 2019.

Benchmark bestuurlijke vergoedingen

Het huis van de coöperatie in cijfers

Bijeenkomsten vonden  
plaats in ’t Praathuys

 
Leden organiseerden hun eigen 

 bijeenkomst in ‘t Praathuys43
63
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COÖPERATIE CODE 2019

Enorme groei in diversiteit 
De leden van NCR kenmerken zich sinds 2015 door 
een enorme diversiteit in omvang, sector, structuur 
en cultuur. Ook het coöperatieve landschap als 
geheel is enorm divers. Naast de coöperaties van 
producenten, consumenten en ZZP-ers, zien we een 
toenemende belangstelling voor de coöperatie bij 
partijen die zich bezighouden met digitale platformen, 
netwerken en blockchain. Deze partijen zijn op zoek 
naar een meer democratische zeggenschap. De 
rode draad bij al deze samenwerkingsverbanden is 
dat het in alle gevallen gaat om een vereniging met 
een bedrijf. En men deelt een visie, een welbegrepen 
eigenbelang verankerd in gezamenlijkheid. Door 
de samenwerking worden voordelen behaald die 
individueel niet of minder te realiseren zijn. Voordelen 
zoals een betere marktpositie of risicobeperking, 
maar ook betere informatie of maatschappelijke 
doelen. 

Code 2015 
In 2005 heeft NCR een governance code voor 
coöperatieve ondernemingen ontwikkeld. Deze is in 
2015 herzien. In deze herziene code is gekozen voor 
een structuur die niet alleen principes bevat, maar 
ook voorziet in een groot aantal concrete regels in 
de bestuurlijke inrichting en bestuurlijke kwaliteit. 
In 2018 heeft NCR de toepassing van de NCR Code 
2015 gemonitord. Hieruit bleek dat de toepassing 
van de code beperkt was, doordat de hoeveelheid 
regels en voorschriften als te omvangrijk werd 
ervaren. De implementatie van al deze regels bleek 
ook moeilijk doordat de code erg uitgebreid was, 

 

Tijdens het NCR Symposium op 3 oktober 2019 is de nieuwe Coöperatie 
Code aan de leden gepresenteerd. De Code is compacter geworden en is 
gebaseerd op breed gedragen coöperatieve principes en gedragsregels. 
De nieuwe code is niet alleen bedoeld voor de leden van NCR, maar kan in 
feite alle coöperaties tot nut zijn.

soms tegenstrijdig met andere codes en zich vooral 
richtte op grotere coöperaties (en minder goed paste 
bij kleine en startende coöperaties). De coöperaties 
gaven echter wel aan behoefte te hebben aan een 
eigen code die ondersteuning en inspiratie biedt in 
het coöperatief ondernemerschap. 

Ze gaven hiervoor de volgende redenen: 
  de ledenstructuur van een coöperatie is uniek  

en komt niet terug in een andere code; 
  de code geeft een gemeenschappelijk kader  

van normen en uitgangspunten dat niet in wetten 
en statuten staat; 

  de code kan als baken dienen voor het geval  
de coöperatie niet optimaal functioneert; 

  er behoefte is aan concrete handvatten die niet  
te beperkend en te belastend zijn. 

Dit alles heeft geleid tot de Coöperatie Code 2019  
die de NCR Code 2015 vervangt. 

Coöperatie Code 2019  
In 2019 is de Coöperatie Code in samenwerking met 
een commissie, bestaande uit wetenschappers en 
leden, grondig herzien, met als doel bij te dragen aan 
verbetering van het coöperatief ondernemerschap, 
ledenbetrokkenheid en collectiviteit. De code bevat 
geen uitgebreide (afvink)lijst met ge- en verboden 
maar is gebaseerd op principes. Dit is in lijn met 
de actuele maatschappelijke geluiden aangaande 
codes. De Coöperatie Code 2019 beoogt het gesprek 
te stimuleren bij de coöperaties onderling en bij de 
coöperatie intern. 

Naast de coöperaties van producenten, 
consumenten en ZZP-ers, zien we een 
toenemende belangstelling voor de coöperatie 
bij partijen die zich bezighouden met digitale 
platformen, netwerken en blockchain.

De code bevat geen uitgebreide (afvink)
lijst met ge- en verboden maar is gebaseerd 
op principes. Dit is in lijn met de actuele 
maatschappelijke geluiden aangaande codes.
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Toepassing en naleving 
De Coöperatie Code 2019 is gebaseerd op breed 
gedragen coöperatieve principes en gedragsregels. 
Deze zijn niet vrijblijvend: van NCR-leden wordt 
verwacht dat ze de principes en voorschriften van 
de Coöperatie Code naleven. NCR vraagt zijn leden 
jaarlijks om te laten zien dat ze aan hun eigen leden 
verantwoording hebben afgelegd over de opvolging 
van de code en over de overwegingen die hieraan ten 
grondslag liggen. De toepassing en naleving van de 
Coöperatie Code wordt jaarlijks door de coöperaties 
geagendeerd en voorzien van een toelichting en 
motivering in het jaarverslag. Leden spreken 
hun coöperaties aan op de naleving ervan en ook 
coöperaties spreken elkaar onderling hierop aan. 
De code geldt pas als geslaagd indien hij leidt tot 
bewustwording van de gedachte achter de principes 
en voorschriften en tot een levendige dialoog binnen 
en buiten de coöperatie.

Van NCR-leden wordt verwacht dat ze de 
principes en voorschriften van de Coöperatie 
Code naleven.

De Code bestaat uit 
twee onderdelen:

 

Principes en Voorschriften.
De Principes zijn kenmerkend voor de coöpe-
ratieve rechtsvorm. Zij hebben betrekking op 
collectief ondernemerschap (de coöperatie  
voert een bedrijf), collectiviteit en wederkerig-
heid (de leden werken onderling en met de  
coöperatie samen hetgeen tot toegevoegde 
waarde leidt)  
en ledenbetrokkenheid.

De Principes worden nader geconcretiseerd 
in een beperkt aantal Voorschriften. Deze 
Voorschriften bevatten gedragsregels of nadere 
bepalingen die een concretere toepassing van 
het Principe beschrijven.

Het implementeren hiervan in de coöperatie  
zal de werking van en samenwerking binnen  
de coöperatie bevorderen.

Geschiedenis
Hoewel de prijs van de biologische geitenmelk 
begin 2009 goed was, zag het er naar uit, dat er 
in de zomer een overschot aan melk zou komen. 
De boeren zaten verdeeld over 7 afnemers, maar 
kenden elkaar wel via hun belangenorganisatie 
de Groene Geit. Van daaruit ontstond het idee om 
de overmelk zelf op te lossen en zo de prijs in de 
benen te houden. Dit leidde tot concurrentie met  
de eigen afnemers; hierdoor is al snel een 
doorstart gemaakt naar een volledige coöperatie. 

Succes
Wij zijn er in geslaagd om onze afnemers te 
‘ontzorgen’: we leveren melk van goede kwaliteit 
en ‘op maat’, met een goede service en korte 
lijnen. Daarnaast is het voor de afnemers een 
overzichtelijke coöperatie: we hebben alleen  
rauwe, biologische geitenmelk. En we hebben  
zeer betrokken leden.

Toekomst
Het lijkt erop dat de komende jaren de vraag 
naar biologische geitenmelkpoeder sterk gaat 
toenemen. Door het kennen van de markt en 
het aangaan van partnerships proberen we 
vraag en aanbod in evenwicht te brengen om zo 
overproductie te voorkomen.

10
ORGANIC 
GOATMILK 
COÖPERATIE

JAN DIJKSTRA 
VOORZITTER ORGANIC GOATMILK 
COÖPERATIE
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NCR ziet ledenbetrokkenheid vooral als  
de bereidheid van leden om lid te blijven en  
de bereidheid om op de één of andere manier  
een bijdrage te leveren aan het functioneren 
van de coöperatie. 

LEDENBETROKKENHEIDS-
ONDERZOEK

 

Ledenbetrokkenheid staat bij vele coöperaties 
op de agenda. Iedereen begrijpt dat betrokken 
leden nodig zijn bij een coöperatie. Maar hoe 
benut je deze betrokkenheid? En hoe kun je 
het meten en eventueel verbeteren? Sinds eind 
2018 kunnen NCR-leden gebruik maken van het 
vernieuwde ledenbetrokkenheidsonderzoek.

Het onderzoek geeft een uiteenzetting van de 
drijfveren van de leden, waarna de deelnemende 
coöperatie een gericht beleid kan ontwikkelen om 
deze betrokkenheid te vergroten. Alles met aandacht 
voor een vitale vereniging en een succesvol bedrijf. 

ANNEKE OUT  - BESTUURSLID CONO KAASMAKERS

Welke stappen heb je naar aanleiding van het 
ledenbetrokkenheidsonderzoek gezet?

‘We hebben de uitslag van het onderzoek op de ALV gepresenteerd, dit 
werd gedaan door medewerkers van NCR. Deze deskundigen weten hoe 
de uitslagen geïnterpreteerd moeten worden, zo zorg je ervoor dat je zelf 
het verhaal niet kleurt. We zijn een vervolgtraject gestart waarin we de 
coöperatieve dialoog aangaan met de leden. Hiertoe is een regieteam 
gevormd van leden die hiermee aan de slag gaat en waarvan ik onderdeel 
uitmaak. Een vorm van luisteren naar de leden die we nog niet eerder 
hebben toegepast en ons vast nieuwe inzichten zal geven.’

WIM MAASKANT - ALGEMEEN DIRECTEUR VOERGROEP ZUID

Wat voor inzicht heeft het ledenbetrokkenheidsonderzoek 
gegeven?

‘Het ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft ons inzicht over de vitaliteit van 
onze vereniging. Hoe tevreden zijn onze leden en hoe loyaal zijn ze naar 
de coöperatie. In het ledenbetrokkenheidsonderzoek van 2018 kwam naar 
voren dat wij als coöperatie goed scoorden op reputatie en vertrouwen. 
Als verbeterpunten werd aangegeven dat de coöperatie een duidelijker 
positie in moet nemen. Ook moet de coöperatie dichter bij de leden staan, 
zodat leden zich meer betrokken voelen. Kritische kanttekeningen waar 
wij als coöperatie aan moeten werken om een vitale vereniging te blijven.’

Calculatieve
betrokkenheid

Reputatie

Imperatieve
betrokkenheid

Affectieve
betrokkenheid

Normatieve
betrokkenheid

Vertrouwen

In 2019 hebben 5 coöperaties het onderzoek 
uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten hebben 
de coöperaties gerichte stappen genomen om de 
ledenbetrokkenheid te verbeteren. 

Op basis van de deelnemende coöperaties  
   uit 2019 en de 2 coöperaties die aan het 
pilotonderzoek hebben meegedaan in 2018,  is er een benchmark geconstrueerd. Coöperaties 

die in 2020 deelnemen aan het onderzoek 
ontvangen naast de totaalresultaten, ook inzicht 
in de ledenbetrokkenheid van hun coöperatie in 
vergelijking met andere coöperaties.

Meten op zes dimensies
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BIJEENKOMSTEN
 

30 OKTOBER 2019
 

De Nationale Coöperatiedag 2019
De Nationale Coöperatiedag is het jaarlijkse event 
voor leden van NCR en coöperatief Nederland. 
250 gasten ontmoetten elkaar in De Rijtuigenloods 
in Amersfoort. Dit jaar stond de dag in het teken 
van De vereniging met het bedrijf.

POP-UP LABS 
NRC Popup Labs zijn kleinschalige 
bijeen komsten. In deze kennissessies worden 
functiegenoten van verschillende coöperaties 
uitgenodigd om een specifiek thema uit te diepen  
en om een onderling netwerk te laten ontstaan.

1 APRIL 2019 
Pop-Up Lab Remuneratie
De coöperatie onderscheidt zich van andere 
ondernemingsvormen doordat het lid centraal staat. 
Wat betekent dit voor de beoordeling van directieleden 

11 APRIL & 3 OKTOBER 2019
 

Algemene Ledenvergaderingen NCR 2019
Twee keer per jaar komen leden samen voor  
de Algemene Ledenvergadering.

24 JUNI 2019

Symposium bestuur en toezicht bij coöperaties in de zorg 
De coöperatie wint aan populariteit in de zorg. Zowel burgers die zelf zorg-
initiatieven starten als zorgprofessionals verenigen zich steeds vaker in deze 
rechtsvorm. Ook wordt het coöperatieve gedachtegoed steeds vaker omarmd 
door verschillende belanghebbende partijen die met elkaar willen samenwerken. 
Dit was de aanleiding om gezamenlijk met de NVTZ (Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in Zorg en Welzijn) een netwerksymposium rondom het thema 
‘governance van de coöperatie’ te organiseren.

De diversiteit in bestuur- en toezichtfuncties neemt toe, maar blijkt nog steeds onvoldoende. Onder 
leiding van Karin Doms spraken leden over het belang van diversiteit binnen bestuur en toezicht. 

SYMPOSIA

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

11 APRIL 2019

Mini-symposium: De kracht van diversiteit bij bestuur en toezicht

3 OKTOBER 2019
 

Mini-symposium Coöperatie Code
Tijdens dit mini-symposium werd de herziene 
Coöperatie Code aan de leden gepresenteerd. 
De Code is compacter geworden en is gebaseerd 
op breed gedragen coöperatieve principes en 
gedragsregels. Leden gingen in gesprek over de Code 
en de toepassing hiervan binnen de eigen coöperatie.

in de coöperatie? Tijdens deze bijeenkomst wisselden 
leden in kleine kring ervaringen uit om hiermee in 
eigen coöperatie meer handvatten te hebben om als 
remuneratiecommissie te functioneren. Een sessie 
onder leiding van Jan Tjerk Boonstra.

16 DECEMBER 2019
Pop-Up Lab Ledenbetrokkenheid
In 2018/2019 werd bij meerdere coöperaties het 
ledenbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd. Speciaal 
voor de coöperaties die aan dit onderzoek hebben 
meegedaan werd een Pop-Up Lab georganiseerd 
waarin onderlinge resultaten werden vergeleken.
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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 over sterke over sterke 
teams.teams.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 over sterke over sterke 
teams.teams.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

Een vereniging met een bedrijf of een bedrijf 
met een vereniging? 
De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. 
Soms met tegenstrijdige belangen. Hoe breng je 
de coöperatie tot ontwikkeling en geef je de juiste 
aandacht aan zowel vereniging als bedrijf? Hoe 
zorg je dat ze beide op hetzelfde spoor blijven? 
Deze vragen stonden centraal tijdens De Nationale 
Coöperatiedag op 30 oktober 2019.

In de Rijtuigenloods, gelegen op een monumentaal 
spoorcomplex in Amersfoort, kwamen 
300 bestuurders, directeuren, commissarissen, 
leden- en jongerenraadsleden en medewerkers  
van 70 verschillende coöperaties bij elkaar.  
Een dag vol inspiratie, ontmoeting en kennis.

Het thema van dit jaar was de vereniging met het 
bedrijf en dat kenmerkt de coöperatie. Bij andere 
ondernemingen staat het bedrijf centraal, bij een 
coöperatie is het bedrijf het middel en de leden het 
doel. Dit betekent dat het bedrijf zo ingericht moet 
zijn dat de leden ook bediend worden. 

Gedurende de dag passeerden verschillende actuele 
coöperatieve thema’s de revue. Zowel plenair als  
in kleine groepen waar ruimte was voor interactie.

De dag werd afgesloten door keynote speaker 
Manfred van Doorn. Aan de hand van filmfragmenten 
gaf hij inzicht in het effect van leiderschap en 
samenwerking in organisaties. Daarna volgde er een 
diner waar volop gelegenheid was om te netwerken. 
Bij het weggaan ontving iedere deelnemer de 

DEELSESSIES
 

  Coöperatiestrategie 
  Digitale mening- en besluitvorming
  Remuneratie
  Coöperatieve HRM
  Ledeninvloed
  Opleiden in de coöperatie
  Organiseren van gedoe
  Diversiteit aan leden
  De kracht van verhalen
  Peergroup Externe Commissarissen
  Peergroup ledenraadsleden

Coöperatie Code 2019 en het bijbehorende spel. 

Coöperatief ondernemen is een lastige manier van 
ondernemen en daarom is het goed dat mensen 
elkaar ontmoeten en van elkaar leren. En dat is wat 
er gebeurde tijdens De Nationale Coöperatiedag 
2019: verbinding tussen verschillende coöperaties, 
coöperanten die elkaar ontmoetten en in de toekomst 
elkaar verder kunnen helpen.

DE NATIONALE COÖPERATIEDAG 2019
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PUBLICATIES 

 

COÖPERATIE CODE: BROCHURE EN SPEL
De herziene Coöperatie Code 2019 is gebaseerd 
op breed gedragen coöperatieve principes en 
gedragsregels. Van NCR-leden wordt verwacht  
dat ze deze naleven. Om hier een begin mee te 
maken worden leden uitgenodigd om de dialoog 
aan te gaan binnen de coöperatie. Hiervoor zijn 
speciale gesprekskaarten ontwikkeld. Aan de  
hand van vragen over de principes en voorschriften 
kunnen coöperaties bespreken hoe ze de Code 
kunnen toepassen en naleven.

Magazine Coöperatie
 

Coöperatie is een magazine voor bestuurders, 
management en toezichthouders van coöperaties, 
en andere geïnteresseerden. Diverse actuele 
coöperatieve onderwerpen passeerden dit jaar de 
revue. Over de governance bij zorgcoöperaties, 

PRAATPOT & INSPIRATIEWAAIER DE 
COÖPERATIEVE DIALOOG
Een coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de 
verschillende belangen, rollen en kwaliteiten die er 
binnen de coöperatie te vinden zijn. Om de dialoog 
binnen een coöperatie eenvoudiger te kunnen voeren 
zijn er hulpmiddelen ontwikkeld. De Inspiratiewaaier 
biedt voorbeelden van theorieën en methodieken.  
En met de NCR Praatpot kan aan de hand van 
vragen over visie, governance, betrokkenheid en 
toekomst het coöperatieve gesprek gevoerd worden.

Digitale nieuwsbrief
 

Tweewekelijks ontvangen meer 
dan 850 geïnteresseerden een 
nieuwsbrief met nieuws uit de 
coöperatieve wereld.

NCR geeft verschillende 
publicaties uit. We 
maken onderscheid 
tussen drie soorten 
publicaties: het 
magazine Coöperatie, 
NCR publicaties, en 
overige publicaties, 
waaronder onze digitale 
nieuwsbrief. Meld je 
aan: www.cooperatie.nl/
nieuws-en-zo/

de franchiseformule vanuit de coöperatie tot aan 
de opmars van maatschappelijke coöperaties. 
Coöperatie verschijnt 4x per jaar en heeft een oplage 
van 1500 exemplaren.

Hulpmiddelen
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DOSSIERS, ARTIKELEN EN MEER
 

Op het platform zijn diverse 
informatiepagina’s beschikbaar 
die reiken vanaf de coöperatieve 
basisprincipes tot aan good governance. 
Ook worden er regelmatig blogs 
geplaatst.

NCR COÖPERATIE ACADEMIE 
& BIJEENKOMSTEN

 

Op het platform vinden leden een 
volledig opleidingsaanbod speciaal 
voor coöperaties. Bijeenkomsten 
zijn vindbaar in een interactieve 
agenda.

Introductie Coöperatieplatform
NCR bestond het afgelopen jaar 85 jaar. Er zijn maar weinig organisaties die hierbij stil kunnen 
staan. En NCR hoopt zich nog heel lang in te blijven zetten voor de aangesloten coöperaties 
en de belangen van de coöperatieve sector. Dat wij ook 
blijven door ontwikkelen blijkt wel uit de introductie van het 
Coöperatieplatform. In juni 2019 vond de lancering plaats 
van het kennisportaal voor coöperatief Nederland. Via dit 
platform wordt kennis beter ontsloten, breder verspreid en 
kunnen coöperaties nog meer van elkaar leren. Hierbij wordt 
informatie niet alleen gehaald, maar ook ingebracht.

MAGAZINE COÖPERATIE
 

Het magazine kunt u voortaan ook digitaal lezen, 
met verwijzingen naar achtergronden en
andere artikelen. Het is mogelijk om deze digitale 
content te bewaren in een leeslijst, te delen en te 
becommentariëren.

DIGITAAL 
LEDENBOEK

 

Het ledenboek op papier 
is met de komst van het 
platform vervangen. Alle 
ledeninformatie kan 
online gevonden worden. 
Elk lid heeft zijn eigen 
pagina als visitekaartje. 

Eind 2019 weten leden en niet-leden de 
weg naar het platform te vinden. Er zijn 
250 geregistreerde leden. Ook 
nieuwe initiatieven oriënteren zich via het 
platform, blijkt uit de ruim 3500 ‘views’ 
voor de Coöperatiecheck. 

Het Coöperatieplatform is het 
kennisportaal voor coöperatief 
Nederland. 

Ruim 3500 ‘views’ 
voor de Coöperatiecheck
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LOBBY EN BELANGENBEHARTIGING 

Deze functie wordt steeds belangrijker. 
De coöperatie is een belangrijke onder-
nemingsvorm waar ondernemingen of 
individuen samenwerken in een bedrijf.  
Deze ondernemingsvorm vraagt om  
specifieke regelgeving, bijvoorbeeld in de 
besturing of financiering van de coöperatie.  
NCR merkt in de dagelijkse contacten met 
overheden, onderwijs en kennisinstellingen 
en maatschappelijke organisaties dat 
kennis en begrip over de werking van de 
coöperatie versterkt dient te worden. Dat is 
randvoorwaardelijk om goede condities voor 
coöperatief ondernemen te hebben en te 
houden.

Wetsvoorstel Franchise 
In 2019 heeft NCR zich beziggehouden met de 
belangenbehartiging op twee specifieke terreinen: 
Allereerst het wetsvoorstel Franchise, dat in 
december 2018 voor het eerst in consultatie is 
gegaan. Deze beoogt de verhoudingen tussen 
franchisenemer en franchisegever te verbeteren. 
NCR heeft in de lobby benadrukt dat de leden van  

Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van het 
Bruto Binnenlands Product. Ruim 90% van deze 
coöperatieve omzet is bij NCR aangesloten. 
Dat geeft NCR positie om coöperaties te 
vertegenwoordigen in (politieke) beleidsvorming 
en het maatschappelijke debat. Het gaat hierbij 
om het behartigen van de collectieve belangen, 
het representeren van coöperatief Nederland en 
het uitdragen van het coöperatief gedachtengoed. 
Zowel in binnen- als buitenland.

§

NCR merkt in de dagelijkse contacten met 
overheden, onderwijs en kennisinstellingen 
en maatschappelijke organisaties dat kennis 
en begrip over de werking van de coöperatie 
versterkt dient te worden.

een franchisegevende coöperatie minder 
bescherming als franchisenemer behoeven dan een 
reguliere franchisenemer, waardoor er geen/minder 
noodzaak is om de franchisegevende coöperatie 
onder de werking van een Wet Franchise te laten 
vallen.

Fiscale regeling Bedrijfsopvolging
Daarnaast houdt NCR zich bezig met de ongewenste 
en wellicht niet goed doordachte gevolgen van de 
fiscale regeling betreffende de Bedrijfsopvolging. 
Door een recente wetswijziging dient door de 
onderneming/de bedrijfsopvolgers met de Belasting-
dienst afgerekend te worden over de waarde van het 
lidmaatschapsrecht in de coöperatie. 
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Java / Indonesië
In november heeft NCR in opdracht van 
Agriterra een melkverwerkingscoöperatie van 
ruim 2.000 melkveehouders op Java bezocht. 
Daar heeft NCR geadviseerd betreffende de 
juridische structuur en governance. 

Verder hebben gesprekken plaatsgevonden met 
het Indonesische Ministerie van Coöperatieve 
Zaken, met het oog op de wens van het ministerie 
om de wetgeving voor coöperaties aan te passen.

Kenia
 

Eén van onze coöperatie adviseurs is 
sinds 2017 via Agriterra betrokken bij de 
professionalisering van de Cooperative 
Alliance of Kenya (CAK), de koepelorganisatie 
van coöperaties in dat land. CAK wil stappen 
zetten naar een hybride ‘verdienmodel’ met 
inkomsten uit zowel contributie als uit betaalde 
dienstverlening. 

In 2019 hebben wij een meerdaagse workshop 
voor bestuur, staf en leden van CAK begeleid 
waarin een aantal mogelijke businessmodellen  
is onderzocht en afgewogen. Hierover is een 
advies uitgebracht aan het bestuur en de directie 
van CAK.

INTERNATIONALE 
SAMENWERKING

Vietnam
 

Vietnam heeft een prille coöperatieve 
geschiedenis. De overheidssturing is sterk en 
het ondernemerschap is niet sterk ontwikkeld. 
Ter stimulering van de economie stuurt de 
centrale overheid sterk op de oprichting van 
coöperaties. Nederlandse coöperaties gelden 
hierbij als voorbeeld. 

Agriterra versterkt coöperaties in Vietnam met 
kennis en ervaring vanuit Nederlandse coöpe-
raties én NCR. Belangrijke uitdaging hierbij is 
het kantelen van de focus van de coöperaties 
van overheid naar leden. Dit door ledenbelang 
centraal te stellen in plaats van overheidsbelang 
en door leden bestuurlijke invloed te geven. In 
2019 bezochten 2 NCR-adviseurs Vietnam om 
hun ervaringen te delen rond versterking van 
coöperaties en de coöperatieve omgeving. De 
ervaringen uit Nederland zijn een voorbeeld voor 
de Vietnamese overheid, maar men ziet ook dat 
de coöperatieve cultuur en structuur niet eenvou-
dig te veranderen zijn. Door de communistische 
oorsprong zijn ondernemerschap en initiatief niet 
sterk ontwikkeld.

Op internationaal niveau behartigt NCR het 
belang van (Nederlandse) coöperaties. NCR 
is aangesloten bij Cooperatives Europe en 
International Cooperative Alliance (ICA) en 
lid van de Europese koepel van land- en 
tuinbouwcoöperaties Cogeca. Daarnaast  
is er een intensieve samenwerking met  
Agriterra om ook internationaal coöperaties  
te ondersteunen.

 
Agriterra steunt boerenorganisaties in 
ontwikkelingslanden in hun strijd tegen 
armoede, met inzet van deskundigen uit  
de Nederlandse agrarische wereld en met  
geld van Nederlandse overheid. 

Sterke landbouworganisaties en coöperaties 
– boergenoteerde bedrijven – leiden tot meer 
democratie, economische groei en spreiding 
van inkomen. NCR is partner van Agriterra. 
Het afgelopen jaar zijn diverse NCR-adviseurs 
afgereisd om ervaringen en kennis te delen.
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NCR COÖPERATIE ACADEMIE

 

BASISCURSUSSEN 
Driemaal per jaar verzorgt de Academie 
een eendaagse Basiscursus. Een 
cursus speciaal voor beginnende 
ledenraadsleden, bestuurders en 
medewerkers coöperatiezaken. In 2019 namen 
64 cursisten hieraan deel. Bij 9 coöperaties is een 
variant van de basiscursus op maat en Incompany 
verzorgd, in alle gevallen voor (nieuwe) leden van  
de ledenraad van de betreffende coöperatie.

 

VERDIEPINGSCURSUSSEN
Voor bestuurders, toezichthouders, 
ledenraadsleden en medewerkers 
die méér willen: coöperatieve 
kennis verdiepen en persoonlijke 
vaardigheden aanscherpen. In 2019 stonden de 
volgende cursussen uit het verdiepingsprogramma 
geprogrammeerd :
  Meer rendement halen uit uw gesprekken
  Effectief functioneren in de ledenraad

 

EXPERTPROGRAMMA
NCR biedt een expertprogramma voor 
ervaren bestuurders, directeuren en 
startende voorzitters die beter willen 
worden in hun rol. Die vaardigheden 
willen aanscherpen of door intervisieverband het 
‘zijn’ van hun coöperatie beter willen doorgronden. 

  Driedaagse cursus ‘Voorzitters in coöperaties’ 
Voor beginnende en al enigszins ervaren 
voorzitters van coöperatiebesturen, raden van 
toezicht, ledenraden of districten. In deze cursus 
ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden 
voor het goed vervullen van het ‘ambacht’ van 
het voorzitter-zijn in een coöperatieve context. 
De cursus is in de winter 2019 door ons verzorgd, 
met 9 deelnemers uit 9 coöperaties. Daarnaast 
hebben we voor de deelnemersgroep van de editie 
2018 in het afgelopen jaar twee ‘terugkomdagen’ 
georganiseerd. Dit betrof 6 personen uit eveneens 
6 coöperaties.

Nieuw in 2020
Peergroup Bestuursondersteuners
In 2019 is er geïnventariseerd of er behoefte 
was aan een peergroup speciaal gericht op 
bestuursondersteuners. Dit bleek het geval  
te zijn en op basis van de ontvangen input is  
er een vierdaagse cursus ontwikkeld die van  
start gaat in 2020. 

 

Peergroup Externe Commissarissen
De Nationale Coöperatiedag 2019 kende een 
zeer goed beoordeelde parallelsessie voor 
externe commissarissen. Op verzoek van een 
aantal deelnemers aan die sessie is eind 2019 
een peergroup voor externe commissarissen 
ontwikkeld. Ook deze gaat van start in 2020.

 

Voor het goed functioneren van een coöperatie is het belangrijk dat bestuurders, toezichthouders 
en ledenraadsleden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Veel coöperaties 
investeren daarom in het opleiden van de mensen in het coöperatieve bestuur. Standaard-
opleidingen voldoen echter vaak niet, omdat een coöperatieve onderneming op veel punten 
anders functioneert dan een ‘gewone’ onderneming. Daarom biedt de NCR Coöperatie Academie 
een breed aanbod aan opleidingen en trainingen speciaal voor de coöperatie.

 

INCOMPANY PROGRAMMA
In 2019 organiseerden wij voor 
een aantal NCR-leden een 
Incompany cursus of droegen wij 
bij aan onderdelen daarvan. In 
deze maatwerkcursussen werd ingespeeld op 
de behoefte van de betreffende coöperatie. De 
belangrijkste doelgroep was de ledenraad, maar 
ook jongerenraden kwamen in 2019 een aantal 
keren aan bod. Onderwerpen die veelal besproken 
worden in een maatwerkcursus zijn; de inrichting 
en de praktische werking van het besturingsmodel 
van de coöperatie, het (beter) betrekken van leden, 
financiële sturing van de coöperatie, gespreks- en 
vergadervaardigheden, het werven en selecteren  
van nieuwe bestuurders en dialoogvormen.

  Peergroups; jaarlijks een voor directieleden en 
bestuurders en een voor commissarissen

  Dit zijn intervisiebijeenkomsten waarbij in kleine 
groepen met functiegenoten op allerlei facetten 
van die functie in de coöperatie wordt ingegaan. 
In 2019 namen 13 personen, van 11 coöperaties, 
hieraan deel.
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HOE ORGANISEREN WE DIT?
NCR-BESTUUR
Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en 
maximaal 9 leden. Gestreefd wordt naar een 
omvang van 8 bestuursleden. De samenstelling 
is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar 
onafhankelijk, kritisch en met complementaire 
competenties kunnen opereren. Het bestuur 
vormt een evenwichtige sectorale afspiegeling 
van het ledenbestand van NCR, waarbij 
gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te  
laten bestaan uit vertegenwoordigers van  
de grote coöperaties.

(HER)BENOEMINGEN 
Tijdens de ALV op 11 april 2019 is Tom Kliphuis 
benoemd als bestuurslid van NCR. Tom Kliphuis  
is voorzitter Raad van Bestuur/CEO van Coöperatie 
VGZ. Tijdens de ALV op 3 oktober 2019 is Ankie 
Wijnen benoemd als nieuw bestuurslid. Ankie Wijnen  
is voorzitter Raad van Commissarissen bij 
AB Werkt Zuid-Nederland, commissaris bij Flynth 
en voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
Rabobank Peelland Zuid en voorzitter van Rabobank 
Foundation. Beide vacatures binnen het bestuur  
zijn hiermee ingevuld. 

AFTREDING
Tijdens de ALV op 3 oktober 2019 nam Rien van 
Doorn, voorzitter Raad van Commissarissen 
Koninklijke FruitMasters, afscheid als vicevoorzitter 
van NCR. 

Dirk de Lugt 
Voorzitter NCR

 

Voorzitter Raad van 
Beheer Royal Cosun
DATUM AANTREDEN: 2014
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022 

Fred Bosch 
Vicevoorzitter NCR

 

Algemeen directeur Coop 
Supermarkten  
DATUM AANTREDEN: 2014 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022 

Wiebe Draijer
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter groepsdirectie 
Rabobank 
DATUM AANTREDEN: 2018 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022

Frans Keurentjes
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter Bestuur 
FrieslandCampina
DATUM AANTREDEN: 2017
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2021

Tom Kliphuis
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter Raad van 
Bestuur/CEO van 
Coöperatie VGZ  
DATUM AANTREDEN: 2019 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2023

Monique Sweep 
Bestuurslid NCR 

 

Directeur Deltawind 
DATUM AANTREDEN: 2016
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2020

Inge de Vries
Bestuurslid NCR

 

Directeur-bestuurder 
Coöperatie Boer en Zorg
DATUM AANTREDEN: 2018
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022 

Ankie Wijnen
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter Raad van 
Commissarissen AB 
Werkt Zuid-Nederland
DATUM AANTREDEN: 2019
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

ROOSTER: 2023

SAMENSTELLING NCR-BESTUUR  
PER 31 DECEMBER 2019
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INTERNE ORGANISATIE

Arjen  
van Nuland

Directeur

Martijn  
den Ouden 

Junior coöperatie 
adviseur

Stan Steeghs 
(in dienst sinds 

september 2019) 
Senior coöperatie 

adviseur

Wilbert 
van den Bosch 

Senior coöperatie 
adviseur 

Saskia 
Brouwer 

(in dienst sinds 
oktober 2019) 

Communicatie 
adviseur

Marijke  
Flamman 

Senior coöperatie 
adviseur

Dorien Groen 
Office manager

Wendy 
Vorstenbosch 
Communicatie 

adviseur

Cynthia 
Griffioen 

(uit dienst sinds 
oktober 2019) 
Coöperatie  

adviseur

Karlijn  
van der Velden 

Coöperatie  
adviseur

Carola  
Kempink 

Coöperatie  
adviseur

Bart  
van Leerdam 

NCR Coöperatie 
Academie

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

Leren van elkaar
Naast het vaste team wordt samengewerkt met 
externe specialisten (zoals notarissen en fiscalisten), 
zowel in specifieke vakgebieden als rondom thema’s. 
Door de jaren heen is er een netwerk ontstaan. 
van specialisten die kennis van zaken hebben in 
de coöperatieve context. Ook maakt NCR gebruik 
van de kennis en ervaring van de NCR-leden zelf. 

NCR brengt de leden graag in contact met andere 
leden zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. 
Ten slotte werkt NCR samen met andere (koepel) 
organisaties en brancheverenigingen. Dit zorgt ervoor 
dat de coöperatieve belangen behartigd worden en 
verbinding met de leden gelegd kan worden.

 

NCR is een netwerkorganisatie, van en voor leden, en heeft veel kennis in huis over 
coöperatief ondernemen. Uit wetenschappelijke studies én uit de dagelijkse praktijk 
van de leden. Van de nieuwste inzichten over good governance van coöperaties tot best 
practices over ledenbetrokkenheid. Een ervaren en gespecialiseerd team ondersteunt 
de leden. Met onze onafhankelijke en kritische blik bestuderen ze coöperatieve thema’s. 
Dit gebeurt vraaggericht en naar aanleiding van actuele thema’s, maar er wordt ook 
gezocht naar antwoorden op de uitdagingen van de toekomst.
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Balans per 31 december 2019 (Na bestemming saldo van baten en lasten)

ACTIVA 2019 2018
€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 948.336 916.873

Financiële vaste activa 155.168 185.818
1.103.504 1.102.691

Vlottende activa
Vorderingen 40.897 53.158
Geldmiddelen 488.238 471.887

529.135 525.045
Totaal activa 1.632.639 1.627.736

PASSIVA 2019 2018
€ € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve 948.855 886.163
Bestemmingsreserve 238.055 238.055

1.186.910 1.124.218
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 43.725 26.478
Schulden op lange termijn
Hypotheek 261.651 301.655
Schulden op korte termijn
Diverse schulden en overlopende passiva 140.353 175.385

Totaal passiva 1.632.639 1.627.736

Staat van baten en lasten over 2019
Begroting Rekening van 

baten en lasten
Rekening van 

baten en lasten
2019 2019 2018

€ € €
Baten
Bijdragen leden 1.040.000 1.061.139 1.007.780
Interest en koersresultaat 5.000 17.371 (1.005)
Overige inkomsten 190.000 263.953 155.537

1.235.000 1.342.463 1.162.312

Lasten
Personeelskosten 750.000 806.887 684.916
Contributies en bijdragen voor organisaties 57.000 58.228 56.990
Voorlichting 115.000 177.419 149.356
Onderwijs en promotie 10.000 8.583 5.192
Huisvestingskosten 60.000 49.783 56.581
Reis- en verblijfkosten 25.000 26.755 24.002
Vergaderkosten 15.000 10.000 10.000
Porti en telefoon 7.000 1.700 3.816
Advieskosten en werkzaamheden derden 50.000 28.487 36.961
Kantoorbenodigdheden 15.000 26.263 17.991
Automatisering 60.000 42.891 30.911
Onderzoek 25.000 8.600 14.483
Accountantskosten 10.000 10.914 10.440
Representatiekosten 4.000 1.363 2.565
Afschrijvingen 44.000 12.059 39.912
Rente hypotheek 10.000 8.847 9.984
Diversen 4.000 992 1.807

1.261.000 1.279.771 1.155.907

Saldo (-26.000) 62.692 6.405

JAARREKENING 2019
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019

De inkomsten van NCR bestaan uit een vaste 
en variabele contributie. De vaste contributie 
is gebaseerd op de omvang van de coöperatie. 
De variabele contributie betreft de inkomsten 
gebaseerd op individuele dienstverlening aan 
coöperaties. Deze variabele contributie is in 
2019 sterk toegenomen.

Ten opzichte van 2018 zijn de vaste contributie- 
inkomsten in 2019 met ruim € 50.000 gestegen  
als gevolg van een toenemend ledenaantal en een  
indexering van 4%. 

Ook de variabele contributie is in 2019 flink toege-
nomen. In 2018 bedroeg dit nog ruim € 155.000, 
terwijl het in 2019 gestegen is tot € 264.000. Het 
betreft de individuele begeleiding en advisering van 
leden rondom coöperatieve vraagstukken, zoals de 
besturing, strategie en ledenbetrokkenheid.  

Daarnaast nam in 2019 de vraag naar opleiding  
sterk toe. De NCR Coöperatie Academie verzorgt  
zowel cursussen via Open Inschrijving als In 
Company-trainingen bij coöperaties.

In 2019 bestond ongeveer 20% van de inkomsten 
uit de variabele contributie, terwijl dat in 2018 nog 
15% bedroeg. Dat aandeel zal in de komende jaren 
nog beperkt toenemen, maar het accent ligt en blijft 
liggen op de collectieve ledenactiviteiten. 

De personeelskosten zijn in 2019 gestegen ten op-
zichte van 2018. Deels door uitbreiding van de orga-
nisatie, maar ook door extra inzet van specialisten in 
de flexibele schil om langdurige ziekte op te vangen. 

De resultatenrekening van 2019 ligt in lijn met de  
begroting. Naast de genoemde afwijking in de va-
riabele contributie en de personeelskosten zit een 
belangrijk verschil in het koersresultaat van de 
beleggingen en een eenmalig voordeel in de afschrij-
vingen. Het financieel resultaat is daarmee hoger 
dan begroot en bedraagt € 62.692. 

Door dit positieve resultaat wordt de algemene  
reserve van NCR versterkt tot € 948.855. Daarnaast 
beschikt NCR over een bestemmingsreserve 
Coöperatie Onderzoek en Onderwijs (€ 238.055). 
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor specifieke 
projecten en initiatieven die kennis rondom coöpera-
tief ondernemen versterkt en het opleiden van  
NCR-leden stimuleert.

Geschiedenis
De ontstaansgrond van CNB is tweeledig. Enerzijds 
vanuit de behoefte van kwekers om gezamenlijk 
een transparantere marktplaats te hebben om 
vanuit een betere positie hun bloembollen te 
verkopen aan bolbloemenkwekers en exporteurs. 
Anderzijds om gezamenlijk het financiële risico 
te dragen van niet-betalende kopers. Tot 1975 
konden alleen kwekers lid worden, maar door de 
ontwikkeling van kwekers die ook koper werden 
en kopers die ook gingen verkopen, werd het 
lidmaatschap voor alle partijen opengesteld.
 
Succes
CNB is een dienstverlener pur sang die kennis 
van zaken heeft en midden in het vak staat. Het 
staat leden vrij om zaken te doen via CNB, zelf of 
via andere bemiddelaars. In onze tarieven maken 
we ook geen onderscheid tussen leden en niet-
leden. We bieden al 100 jaar betalingszekerheid 
en hebben daarmee onze betrouwbaarheid 
waargemaakt. Winst is een middel én geen doel.

Toekomst
Voor kwekers is verduurzaming van de teelt dé 
uitdaging voor de komende decennia. Voor CNB 
is de uitdaging vooral om goed in te spelen op 
schaalvergroting bij onze klanten die als gevolg 
hiervan meer maatwerk en andere diensten van 
CNB vragen. 

10
JAN MENTING 
VOORZITTER RAAD VAN 
COMMISSARISSEN CNB
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Het nieuwe onderzoek zal trends in kaart brengen en 
de huidige impact van de coöperatieve sector laten 
zien.
 
Ledeninvloed
De laatste jaren heeft NCR veel aandacht besteed 
aan versterking van de mening- en besluitvorming in 
de coöperatie. Met name bij grote coöperaties blijkt 
het lastig om actief leden te betrekken in de voorfase 
van besluitvorming. Hierdoor komt het draagvlak 
van beslissingen onder druk te staan en kan de 
kwaliteit van besluitvorming achterblijven. Immers, 
de denkkracht van de leden wordt onvoldoende 
benut en de ledenbelangen mogelijk onvoldoende 
meegenomen. NCR ziet deze brede ledeninvloed 
in het besluitvormingsproces als cruciale factor 
voor sterke coöperaties. In 2020 wordt dan ook 
opnieuw ingezet in het stimuleren hiervan en het 
ondersteunen van coöperaties hierbij.

Leren met en van elkaar
De NCR Coöperatie Academie is inmiddels een niet 
meer weg te denken onderdeel in het versterken van 
de coöperatie. Hierbij zijn de NCR Peergroups ook al 
jarenlang een waardevolle vorm van intervisie tussen 
bestuurders en commissarissen van verschillende 
coöperaties. Deze werkvorm wordt erg gewaardeerd, 
en zal daarom in 2020 worden uitgebreid met een 
groep voor Bestuursondersteuners en een groep voor 
Externe Commissarissen. 

Daarnaast wordt in 2020 gewerkt aan het ontwikkelen 
van diverse E-learning modules. Deze digitale vorm 
van educatie biedt een laagdrempelige mogelijkheid 
voor cursisten om de coöperatieve kennis te 
vergroten. Zowel voor leden in een bestuursfunctie 
als voor (nieuwe) medewerkers.

Community
In 2020 vindt er ook een doorontwikkeling op het 
Coöperatieplatform plaats in de vorm van een online 
community. Deze nieuwe tool geeft de mogelijkheid 
om met gelijkgestemde leden in een besloten digitale 
omgeving bij elkaar te komen. Hier kunnen leden 
informatie delen en ervaringen uitwisselen.

De opdracht
Iedere generatie ontwikkelt zijn eigen coöperatie. 
Dat adagium wordt sterk ervaren. We moeten met 
elkaar de wijze waarop we de coöperatie vormgeven 
blijven vernieuwen, om deze passend te laten zijn in 
de sterk veranderende markt en maatschappij. Een 
passende coöperatiestrategie en het opleiden van alle 
betrokkenen zijn cruciale factoren hierbij. Hierop zal 
NCR zich ook in 2020 richten. 

NCR: van en voor de 
coöperaties 

NCR is het kennis- en expertisecentrum van 
coöperatief Nederland. Coöperaties worden 
ondersteund met hun vraagstukken en 
geïnspireerd met ontwikkelingen. Coöperaties 
zijn betrokken bij zo’n 18% van het Bruto 
Binnenlands Product en ruim 90% van de 
Nederlandse coöperatieve omzet is bij NCR 
aangesloten. Dat geeft een goede basis om de 
stem van coöperaties luider te laten klinken.

BLIK OP DE TOEKOMST

Het coöperatieve verhaal 
De coöperatieve ondernemingsvorm onderscheidt 
zich door de ledenoriëntatie. Daarnaast worden 
coöperaties gewaardeerd om hun stabiele 
bedrijfsvoering en de lange termijn waarde-creatie. 
Toch is in de maatschappij en bij de consument 
de bekendheid over coöperaties nog beperkt. 
Voor coöperaties is het waardevol wanneer het 
coöperatieve verhaal ook buiten de coöperatieve 
sector meer bekendheid krijgt. Zodat men 
coöperaties beter herkent en ook meer bekend  
raakt met de coöperatieve uitgangspunten. NCR zal 
zich in de komende periode hiervoor extra inzetten. 

Onderzoek 
Gestart wordt met een hernieuwd onderzoek naar 
de omvang en samenstelling van het coöperatieve 
landschap in Nederland. Dat is in 2015 ook gebeurd. 
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