


beeldvorming

opinievorming
besluitvorming

Weten wat de zorgen 
van de ander zijn

Weten wat de 
belangen van de 

ander zijn

Samen kijken naar de 
omgeving, markt en 

producten

Weten wat in de 
coöperatie speelt

Verbinding



Hoe ziet deze bijeenkomst eruit?

 Ledenontmoeting in een veranderende tijd
 De coöperatie, een dialoogorganisatie

 Betrokkenheid in fasen: 
 Beeldvorming – Opinievorming – Besluitvorming

 Hoe blijven coöperaties verbonden met hun leden?

 Hoe organiseer je dat?

 Wat doe je wanneer?





Hoe blijven coöperaties verbonden met hun leden?

hoe organiseer je

spontaniteit verdieping   verbondenheid

van offline, naar online, hybride of...

Beperkingen Corona

Formele ledenbijeenkomsten Informele ledenbijeenkomsten 



Hoe geven we invulling aan de gesprekken met 
en tussen leden 

Hoe organiseren we ledeninvloed

Hoe inventariseren we wensen, zorgen 
en ideeën van leden

Hoe vullen we de behoefte in aan informeel 
samenzijn





Welke middelen kun je inzetten voor ledenontmoetingen
Webinar, via studio: 

(zelf, huren)
Videoconference: 

Zoom/Teams/Skype etc

Enquête
Community 

(discussiegroepen, 
polls, informatie)

Online

Bijeenkomst: zaaltje, 
huiskamer, café, etc

Post: brief, kaart, 
geschenk, etc

Huisbezoek Bedrijfsbezoek

Offline

Persoonlijk gesprek Callcenter

Enquête Conference call

Telefoon

Combinaties van online, 
offline, telefoon

Aansluitend online en 
offline op locatie

Naar keuze online of 
offline bijeenkomst Etc. 

Hybride



Aandachtspunten bij organisatie online ledenontmoetingen

Zorg dat het werkt – techniek

Competenties voorzitter  

Interactie tussen leden   

Beperkte tijd  

Experimenteren: durf en lef!



Aandachtspunten bij organisatie online ledenontmoetingen

Zorg dat het werkt – techniek

Competenties voorzitter  

Interactie tussen leden   

Beperkte tijd  

Experimenteren: durf en lef!



Wanneer doe je wat online?

Doel ledenontmoeting Online bijeenkomst Werkvorm Speciale tools

Formele besluitvorming  Webinar
 Online ALV 
 Online 

Ledenraad 

 Zenden
 Stemmen

 Legal voting tool

Beeldvorming, 
opinievorming

Online sessies via:
 Teams
 Zoom
 Skype
 Webinar

 Zenden
 Interactie

 Online break-out 
rooms

 Polls
 Chatfunctie
 Ledencommunity

Persoonlijke aandacht, 
sociale aspecten

 Liever offline  Ontmoeten
 Interactie
 Belevenis

 Passende locatie
 Post: brief, kaart, 

geschenk
 Telefonisch contact



Webinar: 
Besluiten zonder verliezers, 
Deep Democracy

 Maandag 16 november

 Sandra Bouckaert

 www.coöperatie.nl




