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COLOFON

LEDENONTMOETING

EDITORIAL

Ten tijde van dit schrijven zitten we in een gedeel-

telijke lockdown om de toenemende Covid-besmet-

tingen terug te dringen. Een vervelende periode 

met behoorlijk wat impact op de samenleving en de 

economie. Ook voor NCR een uitdaging om leden op 

een andere manier te ontmoeten, inspireren en met 

elkaar in contact te brengen. ‘Ledenontmoeting’ was 

dan ook het thema van het online symposium op 

donderdagmiddag 1 oktober jl. In deze uitgave  

besteden we aandacht aan het gesprek dat wij 

 hadden met diverse coöperaties over hoe leden-

ontmoetingen georganiseerd kunnen worden. 

Verder vindt u in deze uitgave een uitgebreide facts 

& figures. In navolging van het onderzoek uit 2016 

naar het Nederlandse coöperatieve landschap heeft 

NCR in 2020 opnieuw onderzoek gedaan. Aan de 

hand van de gegevens van de Kamer van Koop-

handel is het aantal coöperaties in beeld gebracht. 

In de rubriek ‘To the point’ treft u coöperaties die 

vertellen over het gebruik van de Coöperatie Code. 

De Code bevat breed gedragen coöperatieve princi-

pes en gedragsregels. Hoe worden deze toegepast? 

Grenzeloos bevat dit keer een rapportage over  

een adviestraject op Curaçao. En wat blijkt een 

 coöperatie op Curaçao is wezenlijk niet anders  

dan in Nederland. 

Dit is de laatste editie van 

2020; wij wensen u fijne 

dagen en dat 2021 een mooier 

jaar mag zijn!

Saskia Brouwer
Hoofdredacteur Coöperatie 
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Toezichthouders worstelen nogal eens met de vraag 

of de zittende bestuurder nog past bij de opdracht van 

de organisatie. ‘Vinden we dat het goed gaat? Moet er 

worden ingegrepen en moet de bestuurder vertrekken? 

Zo ja, wanneer? En hoe dan?’ 

De auteurs hebben 70 gesprekken gevoerd met zowel 

bestuurders als toezichthouders die met een vraag-

stuk van gedwongen vertrek werden geconfronteerd. 

Allen waren werkzaam voor not-for-profitorganisaties. 

Bestuurders (45) en toezichthouders (25, vooral (vice)

voorzitters van raden van toezicht) vertellen anoniem 

over hun ervaringen met gedwongen vertrek uit de 

boardroom. Veel bestuurders vinden dat de RvT bij 

 conflicten binnen het bestuur geen hoor en wederhoor  

heeft toegepast en dat ze niet transparant zijn geweest 

over de gang van zaken rond het vertrek. Het ontslag 

kwam onverwacht. Soms fungeert de bestuurder als 

een Inca poppetje dat geofferd moet worden. Een 

 wisseling van de voorzitter van de RvT wordt door 

 bestuurders geregeld als een van de belangrijkste 

 risicofactoren voor gedwongen vertrek gezien. 

Uit de gehouden interviews komt duidelijk naar voren 

dat een gedwongen vertrek voor de betreffende be-

stuurder vaak een enorme persoonlijke impact heeft.  

Te leren lessen voor toezichthouders: Zie/Herken tijdig 

de eerste signalen, bespreek deze goed en acteer 

 passend. Ook voor bestuur en interne toezichthouders 

van de coöperaties een leerzaam boek. 

Auteurs: Pieter Wijnsma, Hildegard Pelzer en Monika Milz

Dit boek gaat in op de vraag wat bestuurders en toe-

zichthouders in hun werk kunnen doen om de organi-

satie te laten inspelen op de veranderende opvattingen 

in de maatschappij. Aan de hand van praktijkervaringen 

van ervaren bestuurders, toezichthouders, bestuurs-

secretarissen en bestuursadviseurs wordt de vraag 

besproken wat maatschappelijk verantwoord besturen 

inhoudt.

Het bevat verhalen en biedt inzichten over ethiek, 

veranderingen in de maatschappij, te veel bureaucratie, 

te weinig heldere afspraken, vriendjespolitiek en vooral: 

het grote belang van onderling vertrouwen.

Veel inzichten zijn universeel en daarmee ook te her-

leiden naar de coöperatieve praktijk. Juist de structuur 

met de transactierelatie tussen coöperatie en leden 

geeft nog een extra dimensie aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Het bestuur is weliswaar 

primair verantwoordelijk voor de maatschappelijke 

effecten van de coöperatie, maar deze dienen in nauwe 

samenwerking met de leden (en de Raad van Commis-

sarissen) besproken te worden. Zo wordt samen met de 

leden tot gedeelde waarden van de coöperatie gekomen.

Het boek is gestructureerd aan de hand van 3 pijlers  

van goed organisatiebestuur: vitale governance  

 systemen, betrokken bestuurders en open gesprekken.  

Met name de breedte van perspectieven (van bestuurs-

secretarissen tot commissarissen) maakt het een 

interessant boek. 

Auteur: Carolien de Monchy
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Onvrijwillig
Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders 

Meer informatie: Mediawerf Uitgevers, 2020,  

ISBN 9789490463748, e 22,50, www.mediawerf.nl

Maatschappelijk verantwoord 
besturen

Good Governance in de bestuurskamer

Meer informatie: Mediawerf Uitgevers, 2020,  

ISBN 9789490463731, e 24,95, www.mediawerf.nl
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• Integriteit

• Coöperatief leiderschap

Wilt u meer informatie over deze peergroups ga dan naar 

www.cooperatie.nl, daar kunt u zich ook inschrijven. 

BIJEENKOMSTEN 2021 
NCR organiseert twee keer per jaar een Algemene 

 Ledenvergadering met aansluitend een symposium. Op 

dit moment weten we nog niet of de bijeenkomst fysiek 

zan zijn of dat we voor een online variant moeten kiezen. 

Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u graag over 

locaties, thema’s etc. Een aantal data voor het cursus-

programma van de NCR Coöperatie Academie in 2021 is 

bekend. Drie keer per jaar wordt de Basiscursus Coöperatie 

georganiseerd, op drie locaties in verschillende delen 

van het land. In de eerste helft van 2021 kunt u eveneens 

deelnemen aan de verdiepingscursus Meer rendement 

halen uit uw gesprekken. Dat geldt ook voor de cursus 

Voorzitters in coöperaties en verschillende Peergroups, 

onderdelen van het expertprogramma van de NCR Coöpe-

ratie Academie. Natuurlijk zijn de cursussen en onder-

delen daarvan ook Incompany te volgen. Wij maken dan 

een programma op maat voor u. 

Meer informatie over bijeenkomsten en cursussen  

en de mogelijkheden tot inschrijven treft u aan op  

www.cooperatie.nl.

NIEUW BESTUURSLID NCR:  
BIANCA TETTEROO
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober jl.  

is Bianca Tetteroo benoemd tot bestuurslid van NCR. 

Bianca is vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van 

Achmea, het coöperatieve moederbedrijf van onder meer 

Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Zij vervult 

de vacature die dit voorjaar ontstond door het vertrek van 

VGZ-topman Tom Kliphuis naar Vivat. Wij wensen haar 

veel succes in deze nieuwe rol. Monique Sweep (Delta-

wind) is herbenoemd voor een periode van vier jaar.  

Met de benoeming van Bianca en de herbenoeming van 

Monique is het bestuur van NCR weer compleet.

NCR PEERGROUPS 2021
Hoe deel je coöperatief gedachtengoed met leden en in je 

 organisatie? Hoe geef je vorm aan coöperatief leiderschap? 

Vragen die bij veel bestuurders, commissarissen, direc-

teuren en senior management van 

coöperaties leven. Vragen die geen 

eendimensionale oplossingen kennen. 

In 2021 biedt NCR u de mogelijkheid 

om in intervisie met mensen met 

vergelijkbare verantwoordelijkheden 

verdere verdieping te vinden op thema’s die u in de dage-

lijkse praktijk van de coöperatieve leider bezig houden.

Er gaan in april twee kleine groepen van start. Een groep 

met ‘gekozen’ bestuurders/commissarissen (interne  

en externe). En een groep met directieleden en senior 

management. De volgende thema’s komen aan de orde:

• Organisatiedynamiek

• Coöperatieve governance

• Zomerexcursie

21 januari  Basiscursus Commissarissen  
 van coöperaties

25 januari  start Cursus Voorzitters in coöperaties

4 februari  Basiscursus Coöperatie

2 februari Cursus Meer rendement halen uit  
 uw gesprekken

4 maart Peergroup Bestuursondersteuners

7 april start Peergroups: Directie en  
 senior management & Bestuurders  
 en Commissarissen 

20 mei Peergroup Externe commissarissen

10 juni Basiscursus Coöperatie

17 september Basiscursus Coöperatie

Bianca Tetteroo Monique Sweep
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Coöpereren  
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DOOR: Marijke Flamman 

BEELDEN:  Marijke Flamman

Burgerinitiatieven, crowdfunding, financiering door particuliere en professionele  

beleggers: ook bij de middenstand komen we deze termen de laatste jaren steeds 

meer tegen. Door diverse omstandigheden, niet in het minst de toegenomen 

 populariteit van online spelers en uiteraard Covid-19, hebben winkeliers het zwaar. 

Zo kwam HEMA deze zomer uitgebreid in het nieuws. Het burgerinitiatief om van 

HEMA een coöperatie te maken kreeg landelijk veel aandacht. Een dergelijke redding 

door middel van een coöperatie is in de boekhandel een bekend fenomeen.



7

COÖPERATIE
NUMMER 645 - DECEMBER 2020

De brancheorganisatie voor boekver-

kopers, de Koninklijke Boek verkopers 

bond (KBb) heeft zich enkele jaren 

geleden de coöperatieve jas aan-

gemeten. In 2013 richtten diverse 

auteurs en illustratoren de coöpera-

tieve uitgeverij Menuet op – de naam 

betekent ‘samendans’. Boekhandel 

Boomker uit het Groningse Haren 

heeft in 2014, het jaar waarin de 

Polare boekwinkels failliet gingen, 

de boekhandel in het dorp weten te 

behouden door aan zijn klanten een 

bedrag van (totaal) twee ton te vragen 

en een coöperatie met zijn klanten 

op te richten. Eveneens ten gevol-

ge van het faillissement van Polare 

verenigden 1750 boekliefhebbers zich 

in 2014 in Rotterdam. Zij namen als 

coöperatie een belang in de BV die 

de doorstart van boekhandel Donner 

vormgaf. En vanuit dezelfde financiële 

noodzaak hebben onlangs boekhandel 

Het Colofon in Arnhem en de Nieuwe 

Boekhandel in Bos en Lommer hun 

onderneming omgevormd tot een 

 coöperatie. Hier zorgden buurtgenoten 

en ‘vrienden’ van de boekhandel er in 

financiële zin voor dat de coöperatie 

de winkel kon overnemen. 

Kunnen we deze trend extrapoleren 

richting andere winkeliers, en hoe 

krijg je een dergelijke achterban 

dusdanig gemobiliseerd en geën-

thousiasmeerd dat het een voldoende 

robuuste coöperatie wordt? We spra-

ken Walter Jansen, mede-eigenaar 

van boekhandels Jansen & de Feijter 

in Velp en Het Colofon in Arnhem.

WAT WAS DE AANLEIDING 
OM VOF HET COLOFON DEZE 
ZOMER (2020) OM TE ZETTEN 
IN EEN COÖPERATIE?

‘Het gebrek aan liquiditeiten ten 

gevolge van Covid-19 in het voorjaar. 

Met name in de eerste weken van 

de lockdown kenden we een om-

zetderving van 75%. Die omzet trok 

later gelukkig weer wat aan, maar 

de ontstane schade is niet meer in 

te lopen. Veel kosten lopen door en 

de steunmaatregelen van de over-

heid zijn goed maar relatief beperkt. 

Verder zijn er onzekerheden naar de 

toekomst en is het verstandig om ook 

financieel een breder draagvlak te 

hebben. We hebben onze klanten en 

buurtgenoten daarom gevraagd lid  

te worden van de op te richten 

 coöperatie met een toezegging van  

€ 1.000,- per persoon bij wijze van 

eigen vermogen van de coöperatie. 

We hadden van tevoren bepaald dat 

we het initiatief tot omvorming tot 

coöperatie zouden doorzetten als we 

minimaal 250 intenties tot het storten 

van elk € 1.000,- zouden hebben 

verzameld. Binnen een week hadden 

we al 110 intenties binnen, en begin 

mei hadden we de 250 bereikt. De 

crisis dwingt tot verandering. We 

hebben van de bankencrisis één ding 

heel duidelijk geleerd: Je moet niet 

afwachten maar in beweging komen 

en handelen.’

HOE VERKLAAR JE DIT 
 ENTHOUSIASME?
‘Het is duidelijk dat veel mensen de 

urgentie voelden de boekhandel te 

behouden. Naast het feit dat de boek-

handel een commercieel bedrijf is dat 

boeken verkoopt, heeft hij ook een 

cultureel maatschappelijke functie. 

Buurtgenoten komen er bij elkaar, 

er vinden evenementen plaats en er 

wordt een podium geboden voor beel-

dende kunst en cultuur. Tegenwoor-

dig hebben veel boekhandels ook een 

Missie Boekhandel Coöperatie Het Colofon U.A te Arnhem: ideële coöperatie 

voor boeken, kunst & cultuur gebaseerd op drie pijlers: compassie, kunst en 

economie. Een schuilplaats voor kunst & cultuur, boekhandel annex creatieve 

werkplaats en podium.

Walter Jansen: Mede-eigenaar/directeur van boekhandel Jansen & de Feijter  

te Velp, oprichter en directeur Coöperatie Het Colofon U.A. te Arnhem, Boekverkoper 

van het jaar 2014.

‘De crisis dwingt tot verandering.  
We hebben van de bankencrisis één  

ding heel duidelijk geleerd:  
Je moet niet afwachten maar in  
beweging komen en handelen.’
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beperkt horeca deel, even met elkaar 

zitten met een kop koffie. Bij dit alles 

past een coöperatieve vorm. Het om-

zetten naar een coöperatie zal zeker 

niet voor iedere middenstander de 

oplossing zijn, je hebt klanten nodig 

die een grote mate van betrokkenheid 

bij de winkel voelen. Logischerwijs 

is de kans van slagen daarbij groter 

in een kleinere dorpsgemeenschap 

dan in de binnenstad van Arnhem. De 

anonimiteit van de klant vormt dan 

meer een risico. Het hebben van een 

gemeenschappelijk belang volstaat 

niet, het moet ook voldoende gevoeld 

worden.’ 

‘Deelnemers ontvangen dividend, 

zodra de markt weer aantrekt en 

de coöperatie winst maakt. Ook 

kan, in samenspraak met de leden, 

worden besloten om evt. winsten 

aan te wenden ter stimulering van 

de cultuur in Arnhem en omgeving. 

Deelnemers worden mede-eigenaar 

van de coöperatie en hebben daar-

mee indirect inspraak op het beleid. 

Daarnaast zullen alle deelnemers als 

mede-eigenaar voordelen genieten 

(korting op aankopen en activitei-

ten, jaarlijks speciale avond voor de 

leden, mogelijkheden om eigen bedrijf 

of activiteiten onder de aandacht te 

brengen, uitgebreid netwerk).’

HEBBEN JULLIE ALTERNATIE-
VEN VOOR DE COÖPERATIE 
VERKEND?
‘Jazeker, crowdfunding was bijvoor-

beeld een voor de hand liggende 

optie. Aan het einde van de banken-

crisis in 2014, hadden we hiervoor 

gekozen. Dit voorjaar gaven we met 

het oog op de toekomst de voorkeur 

aan het creëren van eigen vermogen, 

want uiteindelijk betekent crowdfun-

ding toch geleend geld. En ook heel 

belangrijk: de mensen die investeren 

worden ook lid van de coöperatie. Dit 

voelt als eigenaarschap en vergroot 

de betrokkenheid. Je koopt straks 

een boek bij je eigen onderneming, je 

draagt dus bij aan je eigen winst. We 

hebben bij wijze van grap een bordje 

gemaakt met de tekst: ‘Boekhandel te 

koop, € 1.000,-’. Dit sloeg erg aan.’

‘In 2014 hebben we helaas ervaren 

dat de banken niet aan een oplossing 

voor de boekhandel wilden bijdragen. 

Men beschouwde ons als een weinig 

hoopgevende branche en Arnhem als 

een stad zonder potentie.’

WAT IS DE STRUCTUUR  
VAN COÖPERATIE  
HET COLOFON?
‘We hebben in eerste instantie geko-

zen voor het basismodel. Ik ben als 

voormalig ondernemer/eigenaar van 

de boekhandel enig bestuurder. Verder 

hebben we een onbezoldigde Raad van 

Toezicht, bestaande uit 5 leden. De 

RvT wordt benoemd door de ALV en 

de RvT benoemt het bestuur. Voor  

de RvT gelden scherpe profielen. 

De exploitatie van de onderneming 

brengen we onder in een BV waarin 

de coöperatie een meerderheids-

belang heeft. De huidige eigenaren van 

de boekhandel houden een minder-

heidsbelang. Om in het begin een 

periode van rust in de coöperatie te 

borgen zijn de deelnemingen die de 

leden hebben de eerste twee jaar niet 

verhandelbaar. Om het centreren van 

zeggenschap te voorkomen hebben we 

ervoor gekozen om het aantal stem-

men per lid te maximeren op 10.’

OP WELKE WIJZE IS DE IN-
VLOED VAN DE LEDEN OP DE 
COÖPERATIE VORMGEGEVEN?
‘Voor de formele zeggenschap geldt 

dat de leden de Raad van Toezicht 

benoemen, die grotendeels uit leden 

moet bestaan. Het bestuur bestaat 

eveneens uit leden. Voor de mate-

riële zeggenschap geldt dat we via de 

digitale ledenpagina contact met onze 

leden houden. Zo vragen we hen wie 

een actieve rol binnen de coöperatie 

zou willen hebben en hoe deze er uit 

zou kunnen zien. En uiteraard heb 

ik zelf alle 250 leden deze zomer per-

soonlijk gesproken! We zijn wellicht 

nog een beetje zoekende, het is voor 

iedereen natuurlijk een nieuwe vorm. 

Het Colofon is een avontuur waar we 

met elkaar aan zijn begonnen, waarbij 

we veel zullen leren, en waarbij we 

voortdurend met elkaar in gesprek 

zijn en in beweging moeten blijven. 

We hebben er zin in met elkaar!’ 

‘Boekhandel te koop,  

EUR 1.000,-.’
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De transitie naar een meer duurzame landbouw is een grote uitdaging voor de Nederlandse 

land- en tuinbouw, en dus ook voor agrarische coöperaties. Heeft de transitie naar meer duur-

zame landbouw effect op de relatie tussen leden en de coöperatieve onderneming? Wat doen 

coöperaties om hun leden te ondersteunen naar een landbouw die klimaatverandering tegen-

gaat, die biodiversiteit behoudt of zelfs vergroot en die natuurlijke hulpbronnen beschermt?
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DOOR: Jos Bijman  FOTO’S: Patrick van der Sande en Waraporn Wattanakul, D-Krab/Shutterstock.com

Coöperaties en  
duurzame landbouw

In een verkennend onderzoek voor NCR schetst  

Jos Bijman, universitair hoofddocent aan Wageningen 

Universiteit, een aantal uitdagingen en dilemma’s waar 

 coöperaties mee worstelen, maar vooral ook de oplos-

singen die al in de praktijk zijn gebracht. 

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken met managers 

en bestuursleden van 10 verschillende coöperaties. Die 

coöperaties vertegenwoordigen de verschillende sectoren 

van de Nederlandse land- en tuinbouw: melkveehouderij, 

akkerbouw, sierteelt, groenteteelt en fruitteelt. Naast 

negen afzetcoöperaties, is één toeleveringscoöperatie 

geïnterviewd.

Projecten op gebied van duurzaamheid kunnen gericht 

zijn op de coöperatieve onderneming of op de bedrijven 

van de leden. Voor een aantal coöperaties geldt dat er een 

verschuiving plaatsvindt van projecten in de coöperatieve 
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heden van de ledenbedrijven, maar ook om commitment te 

verkrijgen bij de uitvoering van de afgesproken koers.

Een van de coöperaties verwoordde de dialoog als volgt: 

’We gaan samen bepalen waar we aan willen werken, 

samen doelstellingen bepalen en samen oplossingen 

zoeken’.

Ondersteuning van de leden

De meeste coöperaties benadrukken dat hun rol vooral 

bestaat uit ondersteuning, facilitering en advies. Een van 

de geïnterviewden formuleerde dit als volgt: ‘We willen 

niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten’. Toch 

zien we grote verschillen in de manier en de mate waarin 

coöperaties hun leden ondersteunen.

Coöperaties in de akkerbouw investeren veel in teeltad-

vies. Op basis van eigen praktijkonderzoek kunnen eigen 

adviseurs de leden niet alleen advies geven over rassen 

en gewasbescherming, maar ook over hoe de individuele 

teler meer duurzaam kan produceren.

Een andere vorm van kennisoverdracht is die tussen leden 

onderling. De coöperatie kan groeperingen van leden faci-

literen, bijvoorbeeld bij experimenten met meer duurzame 

teeltmethoden. Sowieso lijkt het bij elkaar brengen van 

ondernemers die bereid zijn te innoveren een goede zaak.

Aardappelzetmeelcoöperatie Avebe wil samen met haar 

telers het rendement op de akker verhogen én de teelt 

duurzamer maken. Een belangrijk middel om die ambi-

tie waar te maken is het teeltoptimalisatie-programma 

 Optimeel. De pijlers van Optimeel zijn teeltregistratie, 

proef- en demovelden, studiegroepen en de introductie 

van nieuwe zetmeelaardappelrassen. ‘Het Optimeel- 

programma vervult een belangrijke rol bij het realiseren  

van de nieuwe strategie’, aldus Peter-Erik Ywema, 

duurzaamheidsdirecteur bij Avebe. ‘Zo denken wij aan 

vervolgstappen voor telers die mogelijkheden zien voor 

bijvoorbeeld klimaatvriendelijker telen of versterking van 

de biodiversiteit’. (Avebe Jaarverslag 2018-2019)

Een ander voorbeeld van ondersteuning door de coöpe-

ratie komt van FrieslandCampina. Deze zuivelcoöperatie 

gaat de ervaringen van melkveehouders met kruidenrijk 

onderneming (bijvoorbeeld reductie van energiegebruik) 

naar ondersteuning van de duurzaamheidsinspanning van 

de leden.

Soms zijn projecten van de onderneming en bij de leden 

aan elkaar gekoppeld. Een voorbeeld zien we bij Fries-

landCampina, waar een groot deel van de fabrieken op 

100% groene stroom draait. Deze elektriciteit komt voor 

een groot deel van de zonnepanelen en windmolens op 

het erf van de leden.

De uitdagingen van duurzaamheid maakt de diversiteit 

onder de leden groter. Boeren en tuinders verschillen 

in de mogelijkheden om duurzaam te produceren. Deze 

verschillen hangen samen met de fysische omstandig-

heden van het bedrijf, maar ook met de aspiraties van de 

agrarische ondernemer.

De duurzaamheidstransitie leidt ook tot meer diversiteit 

binnen de coöperatie. Leden met vergelijkbare bedrijven 

en dus vergelijkbare mogelijkheden om meer duurzaam 

te produceren, zoeken elkaar op. Naast het bekende 

onderscheid tussen natuurinclusieve en hoogproductieve 

bedrijven, zullen er meer groeperingen komen.

Duurzaamheidsdialoog

Een aantal coöperaties heeft een uitgebreide dialoog 

 opgezet over het thema duurzaamheid. Omdat duurzaam-

heid raakt aan de normen en waarden binnen de coöpe-

ratie, is zo’n brede dialoog gerechtvaardigd. Niet alleen  

om goed inzicht te krijgen in de beperkingen en mogelijk-
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grasland in kaart brengen. In 2020 is de coöperatie met 

negen leden-melkveehouders een project gestart om meer 

te leren over kruidenrijk grasland.

Innovatiegroepen

Naast de initiatieven vanuit de coöperatie om uitwisseling 

van kennis en ervaring tussen leden te stimuleren, zijn 

er ook initiatieven die door de leden zelf worden opgezet. 

Alle coöperaties kennen groepen van leden die ervaringen 

uitwisselen over technische en organisatorische ver-

nieuwingen, over subsidiemogelijkheden en over samen-

werking met overheden en maatschappelijke organisaties. 

Dergelijke groepen ontstaan omdat ondernemende leden 

kansen zien op het terrein van natuurinclusieve landbouw, 

waterberging, verbetering van biodiversiteit, of het  

gebruik van nieuwe eiwitgewassen voor veevoer.

De meeste van deze groepen hebben een sterk regionaal 

karakter. Niet alleen omdat de fysieke afstanden tussen 

de leden dan kleiner zijn, en dus het informeel overleg 

sneller gaat, maar ook omdat veel doelstellingen op het 

terrein van biodiversiteit bepaald worden door de regiona-

le situatie op terrein van bodem, water, bos en ruimte. 

Belonen van duurzaamheid

Leden kunnen op verschillende manieren economisch 

voordeel halen met duurzaamheidsinspanningen. Ten 

eerste zijn er de besparingen, bijvoorbeeld bij reductie 

van gebruik van kunstmest. Ten tweede zijn er belonin-

gen  vanuit de overheid voor specifieke duurzame land-

bouwpraktijken, zoals de vergoeding voor het beheer 

van  weidevogels. Ten derde is er de hogere prijs voor 

specifieke producten. Biologische producten zijn wellicht 

het bekendste voorbeeld. Ten vierde is er het model van 

multifunctionele landbouw, waar de ondernemer voedsel-

productie integreert met andere functies, zoals toerisme 

en zorg.

Als de coöperatie de leden wil belonen voor hun duur-

zaamheidsprestaties, dan zijn er twee uitdagingen. Ten 

eerste bij het meten van duurzaamheidsprestaties. Hoe-

wel de ontwikkeling van ICT het meten steeds eenvoudi-

ger maakt, is er nog altijd discussie over de criteria, de 

interpretatie en het gebruik van de uitkomsten, vooral in 

de veehouderij. 

De tweede uitdaging hangt samen met de grenswaardes 

in het systeem. Het is frustrerend als leden zich inspan-

nen om aan een criterium te voldoen, maar de grenswaar-

de net niet halen. Een oplossing is een systeem waarbij 

leden punten kunnen behalen voor elke kleine stap naar 

meer duurzame productie. 

Zuivelcoöperatie CONO hanteert zo’n systeem van stappen 

en deelvergoedingen voor haar Caring Dairy programma. 

Leden kunnen duurzaamheidsresultaten laten zien op  

18 criteria. Voldoe je aan 15 criteria, dan ontvang je de 

maximale vergoeding van 0.75 cent/kg melk. Een lid mag 

dus op 3 criteria onvoldoende scoren om toch de maximale  

vergoeding te krijgen. Dit laatste is bedoeld om leden 

een zekere mate van vrijheid te geven bij het kiezen van 

die duurzaamheids-criteria die het beste passen bij het 

individuele bedrijf.

Conclusie

De coöperatie heeft verschillende instrumenten tot haar 

beschikking om het gedrag van haar leden te beïnvloeden. 

De bekendste instrumenten zijn economische prikkels 

en regels. Een ander belangrijk instrument is kennis-

overdracht. Maar ook meer sociale mechanismen als 

het versterken van de gemeenschap en participatie in 

besluitvorming en experimenten moeten niet onderschat 

worden.  

Begin 2021 organiseert NCR een symposium over  

coöperaties en duurzame landbouw. Het onderzoek 

zal dan uitgebreid besproken worden. We houden u op 

de hoogte via het Coöperatie Platform en via de mail.

Jos Bijman is universitair hoofd docent 

aan Wageningen  Universiteit. Hij is 

een expert in de samenwerking tussen 

bedrijven, met speciale  aandacht  

voor coöperaties en producenten

organisaties (POs) in agrifood ketens.
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Actieve coöperaties
Er zijn 3309 coöperaties actief in Nederland. Dit is een toename van 778 ten 

opzichte van 2016: ruim 30%. In het eerste kwartaal was er een totaal van 9304 

ingeschreven coöperaties. Hiervan heeft NCR een groot deel (64%) aangemerkt 

als ‘niet coöperatief actief’. Deze coöperaties bevatten geen of zeer beperkte eco-

nomische activiteiten, zijn niet coöperatief georiënteerd en/of zijn niet zichtbaar. 

Soms bestaan deze uit fi nanciële holdings of zijn ze als investeringsvehikel of om 

fi scale redenen ingeschreven als coöperatie.

  De sector Agribusiness bestaat 

uit landbouwcoöperaties en veehouders. 

Agrarisch natuurbeheer, visse rij en kwekers 

en veredelaars vallen hier ook onder.

  De subcategorie van de Agribusiness 

is de Foodmarkt. Hierbij valt te denken aan 

catering, landbouwwinkels en restaurants. 

  Cultuur, Sport & Recreatie is een 

sector met veel diversiteit. Vormen van 

coöperaties die hieronder vallen zijn bijvoor-

beeld kunstprojecten, theatergroepen en 

fi lmproducties. Ook waterparken en jacht-

havens vallen hieronder. 

  De sector Delfstoffen omvat coöpe-

raties die zich richten op het winnen van gas, 

olie, metalen of organische stoffen.

  Coöperaties in de Detailhandel

richten zich op de verkoop aan consumenten. 

Voorbeelden zijn kledingwinkels, dierenwin-

kels of de verkoop van farmaceutische pro-

ducten. Ook vallen supermarkten hieronder. 

  De sector Dienstverlening is erg breed 

en bestaat uit veel verschillende coöperaties. 

Coöperaties die in deze sector vallen zijn 

bijvoorbeeld advocatenkantoren, adviseurs en 

architecten. Ook uitvaartverzorging, tolken en 

het verzekeringsbedrijf vallen hieronder. 

  De Energiesector is het meest ge-

groeid ten opzichte van 2016, met maar liefst 

152 procent. Onder deze sector vallen coö-

peraties die zich richten op duurzaamheid, 

windenergie, zonnepanelen en biomassa. 

Deze coöperaties zijn vaak opgericht door 

burgers en/of agrariërs die op eigen initiatief 

duurzame energie willen opwekken. 

  Coöperaties in de Gezondheidszorg

zijn vaak zelfstandige ondernemers of me-

disch specialisten die zich samen in een coö-

peratie hebben verenigd. Te denken valt aan 

huisartsen, fysiotherapeuten of de thuiszorg. 

Toelichting op de verschillende sectoren

  Coöperaties die binnen Non-Food

productie vallen lopen uiteen van producen-

ten van juwelen en kleding tot uitvaartkisten. 

Maar ook afvalverzameling en -verwerking 

valt hieronder. 

  De sector Onderhoud bestaat 

uit monteurs, schilders en bijvoorbeeld 

hoveniers die zich samen in een coöperatie 

hebben gevestigd. Ook autoschadeherstel, 

bouwspecialisten en meubelreparatie valt 

hieronder. 

  Overheids- en onderwijsinstellingen 

in de vorm van coöperaties vallen binnen de 

Publieke sector. Ook kunnen overheden lid 

zijn van coöperaties. 

  Een subcategorie van de Publieke 

sector is de sector Gebiedscoöperatie. Hier-

onder vallen natuurgebieden, waterschappen 

en recreatiegebieden. Deze sector is ten 

opzichte van 2016 met 68% gegroeid. 

  Bij de sector Technologie valt te den-

ken aan coöperaties van burgers die op eigen 

initiatief glasvezel in hun woonplaats willen 

aanleggen. Ook valt websitebouw, game- en 

appontwikkeling en technologisch onderzoek 

in deze sector.

  Toerisme kent als sector samen 

met de sector delfstoffen het minste aantal 

coöperaties. Hieronder vallen coöperaties die 

zich richten op stadstouren of bijvoorbeeld 

tuktuk-verhuur. Ook kan hierbij gedacht 

worden aan reisbureaus.

  Transport, Logistiek & Opslag

omvat coöperaties die opslagplaatsen in 

bezit hebben of zich richten op het vervoeren 

en opslaan van goederen door middel van 

vrachtwagens, schepen of containers. Ook 

valt binnen deze sector het vervoer van per-

sonen bijvoorbeeld door taxi’s en deelauto’s.

  Coöperaties binnen de sector 

Uitzend & Verhuur zijn veelal uitzendbu-

reaus en machineverhuurders. 

Sinds 2016 is deze sector met 36% gegroeid. 

Ten opzichte van 2010 is het aantal coöpera-

ties in deze sector zelfs verviervoudigd.

  Huisvesting omvat coöperaties 

bestaande uit bewoners van bijvoorbeeld 

fl atgebouwen of woonwijken. Ook onderne-

mers gevestigd op bedrijventerreinen vallen 

hieronder. 

  De In- en Verkoopsector behelst 

coöperaties die goederen of diensten inkopen 

of verkopen namens de leden.
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Actieve coöperaties
Er zijn 3309 coöperaties actief in Nederland. Dit is een toename van 778 ten 

opzichte van 2016: ruim 30%. In het eerste kwartaal was er een totaal van 9304 

ingeschreven coöperaties. Hiervan heeft NCR een groot deel (64%) aangemerkt 

als ‘niet coöperatief actief’. Deze coöperaties bevatten geen of zeer beperkte eco-

nomische activiteiten, zijn niet coöperatief georiënteerd en/of zijn niet zichtbaar. 

Soms bestaan deze uit fi nanciële holdings of zijn ze als investeringsvehikel of om 

fi scale redenen ingeschreven als coöperatie.

  De sector Agribusiness bestaat 

uit landbouwcoöperaties en veehouders. 

Agrarisch natuurbeheer, visse rij en kwekers 

en veredelaars vallen hier ook onder.

  De subcategorie van de Agribusiness 

is de Foodmarkt. Hierbij valt te denken aan 

catering, landbouwwinkels en restaurants. 

  Cultuur, Sport & Recreatie is een 

sector met veel diversiteit. Vormen van 

coöperaties die hieronder vallen zijn bijvoor-

beeld kunstprojecten, theatergroepen en 

fi lmproducties. Ook waterparken en jacht-

havens vallen hieronder. 

  De sector Delfstoffen omvat coöpe-

raties die zich richten op het winnen van gas, 

olie, metalen of organische stoffen.

  Coöperaties in de Detailhandel

richten zich op de verkoop aan consumenten. 

Voorbeelden zijn kledingwinkels, dierenwin-

kels of de verkoop van farmaceutische pro-

ducten. Ook vallen supermarkten hieronder. 

  De sector Dienstverlening is erg breed 

en bestaat uit veel verschillende coöperaties. 

Coöperaties die in deze sector vallen zijn 

bijvoorbeeld advocatenkantoren, adviseurs en 

architecten. Ook uitvaartverzorging, tolken en 

het verzekeringsbedrijf vallen hieronder. 

  De Energiesector is het meest ge-

groeid ten opzichte van 2016, met maar liefst 

152 procent. Onder deze sector vallen coö-

peraties die zich richten op duurzaamheid, 

windenergie, zonnepanelen en biomassa. 

Deze coöperaties zijn vaak opgericht door 

burgers en/of agrariërs die op eigen initiatief 

duurzame energie willen opwekken. 

  Coöperaties in de Gezondheidszorg

zijn vaak zelfstandige ondernemers of me-

disch specialisten die zich samen in een coö-

peratie hebben verenigd. Te denken valt aan 

huisartsen, fysiotherapeuten of de thuiszorg. 

Toelichting op de verschillende sectoren

  Coöperaties die binnen Non-Food

productie vallen lopen uiteen van producen-

ten van juwelen en kleding tot uitvaartkisten. 

Maar ook afvalverzameling en -verwerking 

valt hieronder. 

  De sector Onderhoud bestaat 

uit monteurs, schilders en bijvoorbeeld 

hoveniers die zich samen in een coöperatie 

hebben gevestigd. Ook autoschadeherstel, 

bouwspecialisten en meubelreparatie valt 

hieronder. 

  Overheids- en onderwijsinstellingen 

in de vorm van coöperaties vallen binnen de 

Publieke sector. Ook kunnen overheden lid 

zijn van coöperaties. 

  Een subcategorie van de Publieke 

sector is de sector Gebiedscoöperatie. Hier-

onder vallen natuurgebieden, waterschappen 

en recreatiegebieden. Deze sector is ten 

opzichte van 2016 met 68% gegroeid. 

  Bij de sector Technologie valt te den-

ken aan coöperaties van burgers die op eigen 

initiatief glasvezel in hun woonplaats willen 

aanleggen. Ook valt websitebouw, game- en 

appontwikkeling en technologisch onderzoek 

in deze sector.

  Toerisme kent als sector samen 

met de sector delfstoffen het minste aantal 

coöperaties. Hieronder vallen coöperaties die 

zich richten op stadstouren of bijvoorbeeld 

tuktuk-verhuur. Ook kan hierbij gedacht 

worden aan reisbureaus.

  Transport, Logistiek & Opslag

omvat coöperaties die opslagplaatsen in 

bezit hebben of zich richten op het vervoeren 

en opslaan van goederen door middel van 

vrachtwagens, schepen of containers. Ook 

valt binnen deze sector het vervoer van per-

sonen bijvoorbeeld door taxi’s en deelauto’s.

  Coöperaties binnen de sector 

Uitzend & Verhuur zijn veelal uitzendbu-

reaus en machineverhuurders. 

Sinds 2016 is deze sector met 36% gegroeid. 

Ten opzichte van 2010 is het aantal coöpera-

ties in deze sector zelfs verviervoudigd.

  Huisvesting omvat coöperaties 

bestaande uit bewoners van bijvoorbeeld 

fl atgebouwen of woonwijken. Ook onderne-

mers gevestigd op bedrijventerreinen vallen 

hieronder. 

  De In- en Verkoopsector behelst 

coöperaties die goederen of diensten inkopen 

of verkopen namens de leden.

0

200

400

600

800

1000

Agri-
business

Agri-
business – 
Foodmarkt

Delf-
stoffen

Detail-
handel

Dienst-
verlening

Energie Gezondheids-
zorg

Huisvesting In– en 
Verkoop

Non-food
productie

Onderhoud Publiek Publiek – 
Gebieds-

coöperatie

Technologie Toerisme Transport, 
Logistiek &

Opslag

Uitzend & 
Verhuur

216

19 27

115

9 11
68 67

921

1008

681

479

352

270

145
185

5049 29 26
95 87

62 67 52
109

12 11
47 58

35 30
97

31

145175

Cultuur,
Sport &

Recreatie

+23%

+42%

+26%

+22%
-1%

+9%

+152%

+36%

+28%

+2% -10%

-8%

+8% +68%

+12%

-8%
+23% -14%

0

200

400

600

800

1000

Agri-
business

Agri-
business – 
Foodmarkt

Delf-
stoffen

Detail-
handel

Dienst-
verlening

Energie Gezondheids-
zorg

Huisvesting In– en 
Verkoop

Non-food
productie

Onderhoud Publiek Publiek – 
Gebieds-

coöperatie

Technologie Toerisme Transport, 
Logistiek &

Opslag

Uitzend & 
Verhuur

216

19 27

115

9 11
68 67

921

1008

681

479

352

270

145
185

5049 29 26
95 87

62 67 52
109

12 11
47 58

35 30
97

31

145175

Cultuur,
Sport &

Recreatie

+23%

+42%

+26%

+22%
-1%

+9%

+152%

+36%

+28%

+2% -10%

-8%

+8% +68%

+12%

-8%
+23% -14%

0

200

400

600

800

1000

Agri-
business

Agri-
business – 
Foodmarkt

Delf-
stoffen

Detail-
handel

Dienst-
verlening

Energie Gezondheids-
zorg

Huisvesting In– en 
Verkoop

Non-food
productie

Onderhoud Publiek Publiek – 
Gebieds-

coöperatie

Technologie Toerisme Transport, 
Logistiek &

Opslag

Uitzend & 
Verhuur

216

19 27

115

9 11
68 67

921

1008

681

479

352

270

145
185

5049 29 26
95 87

62 67 52
109

12 11
47 58

35 30
97

31

145175

Cultuur,
Sport &

Recreatie

+23%

+42%

+26%

+22%
-1%

+9%

+152%

+36%

+28%

+2% -10%

-8%

+8% +68%

+12%

-8%
+23% -14%

0

200

400

600

800

1000

Agri-
business

Agri-
business – 
Foodmarkt

Delf-
stoffen

Detail-
handel

Dienst-
verlening

Energie Gezondheids-
zorg

Huisvesting In– en 
Verkoop

Non-food
productie

Onderhoud Publiek Publiek – 
Gebieds-

coöperatie

Technologie Toerisme Transport, 
Logistiek &

Opslag

Uitzend & 
Verhuur

216

19 27

115

9 11
68 67

921

1008

681

479

352

270

145
185

5049 29 26
95 87

62 67 52
109

12 11
47 58

35 30
97

31

145175

Cultuur,
Sport &

Recreatie

+23%

+42%

+26%

+22%
-1%

+9%

+152%

+36%

+28%

+2% -10%

-8%

+8% +68%

+12%

-8%
+23% -14%

2016 2020

3309

2531

COÖPERATIE
NUMMER 645 - DECEMBER 2020



14

In Noord-Holland, Zuid-

Holland en Utrecht is de 

sector Dienstverlening nog 

steeds leidend, hoewel deze 

in Noord-Holland licht is 

afge nomen. Het overgrote 

deel van de dienstverlenende 

kantoren is gevestigd in deze 

provincies. In Utrecht is de 

sector Cultuur, Sport & 

Recreatie met 78% gestegen.

De provincie Zeeland heeft 

nog net zoals in 2016 de min-

ste actieve coöperaties, maar 

heeft relatief gezien wel de 

grootste groei doorgemaakt. 

Waar Zeeland tot 2016 nog 

maar één coöperatie in de 

sector Energie telde, zijn er 

in de jaren daarna 23 ener-

giecoöperaties bijgekomen. 
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Groningen, Friesland en 

Drenthe hebben een grote 

groei doorgemaakt ten 

opzichte van 2016. In Drenthe 

is de sector Gezondheids-

zorg meer dan verdubbeld. 

In alle drie de provincies is 

de sector Energie ook fl ink 

toegenomen. 

Net zoals in 2016 is er in de 

provincies Flevoland, Gelder-

land en Overijssel niet één 

bepaalde sector die boven de 

andere uitspringt. Nog steeds 

zijn de sectoren Dienstver-

lening en Gezondheidszorg 

de grootste in de provincies. 

Ook hier doet de Energie 

sector het goed. In Flevoland, 

Gelderland en Overijssel is 

deze sector respectievelijk 

met 67%, 262% en 390% 

toegenomen.
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Aantal coöperaties per type leden

Aantal coöperaties per provincie

In de provincies Noord-

Brabant en Limburg is de 

sector Agribusiness nog 

steeds erg dominant. Wat 

wel opvalt is dat het aantal 

coöperaties ten opzichte van 

2016 maar beperkt is toege-

nomen. Ook hier zien we een 

aanzienlijke groei in de sector 

Energie. Daarnaast zijn er ook 

veel coöperaties in de sector 

Gezondheidszorg te vinden.

Nog steeds zijn bij de meeste 

coöperaties de leden on-

dernemers of zelfstandige 

professionals. De coöperaties 

met consumenten als leden 

zijn in aantal sterk toegeno-

men ten opzichte van 2016. 

Dit komt vooral doordat de 

coöperaties in de sterkst 

stijgende sector Energie 

de eindverbruikers van de 

opgewekte energie als leden 

kennen, namelijk de consu-

menten.

Grootste groei bij energiecoöperaties

In de afgelopen 4 jaar is het aantal energiecoöperaties meer dan ver-

dubbeld van 270 (2016) naar 681 (2020). Duurzaamheid wordt steeds 

belangrijker gevonden en dit is terug te zien in de groei van de ener-

giesector. Veel van deze nieuwe coöperaties zijn burgerinitiatieven 

met als doel straten, wijken of zelfs hele dorpen of steden energie-

neutraal te maken. De coöperatie als rechtsvorm leent zich uitstekend 

hiervoor, omdat burgers hierin actief kunnen worden betrokken en 

zo de energietransitie kunnen versnellen. De provincies waarin de 

meeste energiecoöperaties zich bevinden zijn Noord-Holland (112), 

Zuid-Holland (92) en Gelderland (94). Zeeland heeft relatief 

de grootste groei doorgemaakt en telt nu 24 energie -

coöperaties. Het aantal energiecoöperaties is het laagst 

in de provincies Flevoland (10) en Drenthe (21). 

Groei aantal coöperaties in agrarische sector

In de afgelopen 4 jaar is het aantal coöperaties in de sector 

Agribusiness met 23% gegroeid naar 216 coöperaties. De provin-

cies waarin de meeste agrarische coöperaties zich bevinden zijn 

Zuid-Holland (40), Gelderland (36), Limburg (36), en Noord-

Brabant (33). De agrarische sector is het minst vertegenwoordigd 

in Friesland (3), Utrecht (7) en Drenthe (7). In Groningen is het 

aantal coöperaties in de sector gestegen van 4 coöperaties in 

2016 naar 8 coöperaties in 2020.
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Gezocht: 
bestuurders en 
commissarissen
Bij het vacant worden van een (leden-)bestuurlijke positie moet een coöperatie deze  

positie weer zien in te vullen. Het invullen van een vacature in Bestuur of RvC kent vaak een 

vastgelegd proces bij coöperaties. Toch staat dit proces niet garant voor een gemakkelijke 

zoektocht naar en voordracht van kandidaten. Wat voor profiel moet er gevuld worden, 

zowel op het gebied van kennis als achtergrond? Wat voor ervaring is er gewenst? En; zijn 

er genoeg kandidaten te vinden? Vier coöperaties lichten toe hoe zij de zoektocht naar een 

nieuwe bestuurder of commissaris inrichten. 

DOOR: Martijn den Ouden en Arjen van Nuland

FOTO’S: Patrick van der Sande en Golden Sikorka, eamesBot/Shutterstock.com

 WELKE VOORBEREIDINGEN TREFFEN 
 JULLIE ALS ER EEN VACATURE  
 ONTSTAAT? 

Rens: Bij ABZ Diervoeding kennen we een standaard-

procedure voor de werving van nieuwe commissarissen. 

Deze is deels statutair en deels reglementair vastgelegd. 

Als er een vacature ontstaat vormen we een benoemings-

commissie bestaande uit een deel van de commissarissen. 

Deze commissie beantwoordt een aantal standaardvragen 

over de vacature. Dit loopt uiteen van de noodzakelijkheid 

van opvolging tot aan de gewenste kwaliteiten en achter-

grond. De antwoorden presenteert de commissie als ad-

vies aan de RvC. Dit vormt de basis voor de profielschets 

met daarin naast competenties ook kwalificaties zoals 

type ondernemer, regio en geslacht. Die kwalificaties 

gebruiken we niet in de communicatie om zodoende zo 

breed mogelijk kandidaten binnen te krijgen en omdat we 

competenties belangrijker vinden dan die rubriceringen. 

Sebastiaan: Het bestuur van coöperatie Zevij bestaat uit 

coöperatieleden en een externe voorzitter. De procedure  

bij een ledenvacature is anders dan bij een vacature 

van de externe bestuurder. In dat laatste geval wordt de 

werving en selectie door een extern bureau ondersteund. 

Bij een vacature bij een ledenbestuurder is dat niet nodig, 

omdat we met onze 36 leden de opties goed in beeld 

hebben. Bij een vacature houdt het bestuur rekening met 

de afspiegeling van 4 ledengroepen. Daarnaast zijn ook 

andere kwaliteiten van belang; kandidaten moeten bij-

voorbeeld over hun eigen belang heen kunnen stappen en 

handelen vanuit het belang van het collectief. 

 HOE KOM JE TOT GOEDE KANDIDATEN?   

Teun: De ledenbestuurders bij Visveiling Urk zijn vissers 

die doordeweeks op zee zitten. Bestuurs- en leden-

vergaderingen vinden hierdoor in het weekend plaats.  

Het is een uitdaging om leden te vinden die naast hun 

werkweek op zee ook tijd vrij willen en kunnen maken 
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functieprofiel. Zo brengen we het ledenbelang samen met 

een frisse blik van buiten.

Teun: Op zee zijn de vissers elkaars grootste concur-

renten, maar binnen de coöperatie werken ze samen. Wij 

proberen eigenlijk altijd tot een meervoudige voordracht 

te komen. Zo hebben de leden wat te kiezen en feitelijk 

meer invloed op het bestuur binnen de coöperatie. Dat 

schrikt kandidaten niet af. Wel is het door het geringe 

aantal kandidaten soms lastig om twee kandidaten bereid 

te vinden om zich te laten voordragen. We moeten dan met 

een goed verhaal komen om ze te overtuigen.

Sebastiaan: De combinatie van een klein ledenbestand en 

daarnaast de verschillende ledenrubrieken zorgt ervoor 

dat er een beperkt aantal kandidaten is voor een vacature. 

Op basis van het vastgestelde functieprofiel en gevoerde 

gesprekken komt het bestuur tot een enkelvoudige voor-

dracht richting de leden. Daarnaast kunnen leden altijd 

nog een tegenkandidaat voordragen.

 KENNEN JULLIE EEN SOORT 
 INWERKPROGRAMMA? 

Rien: Wij verstrekken nieuwe bestuursleden standaard 

een pakket aan documenten over de bedrijfsvoering en 

governance van de coöperatie. Aan de hand hiervan kun-

voor het vervullen van bestuurlijke activiteiten. Omdat 

leden niet  verplicht zijn al hun vis aan de coöperatie te 

leveren, proberen we ook op zoek te gaan naar trouwe 

leden. Daarnaast willen we binnen het bestuur de ver-

schillende soorten vissers uit ons ledenbestand verte-

genwoordigen. Hierdoor blijven er soms weinig mogelijke 

kandidaten over. Het bestuur maakt een kandidatenlijst en 

als directeur benader ik deze leden of ze openstaan voor 

een bestuursfunctie. 

Rens: Kandidaten voeren een sollicitatiegesprek met de 

benoemingscommissie, bestaande uit de voorzitter en twee 

andere commissarissen. In dit gesprek bespreken we vaak 

een casus die in de coöperatie speelt. In de selectie volgen 

we ook ons onderbuikgevoel, waarbij we niet alleen kijken 

naar de kwalificaties maar ook hoe deze persoon in het 

team van commissarissen past. We zoeken juist naar een 

breed georiënteerd persoon die net even anders is. Dat 

hoeft niet altijd een heel ervaren bestuurder te zijn. 

Rien: De belangstelling vanuit de leden voor een bestuurs-

functie bij zorgcoöperatie CKZ is goed. Onze werkorgani-

satie kan ook goed van advies voorzien. Voor de selectie 

wordt een commissie gevormd van 3 niet- coöperatieleden 

(de bestuursvoorzitter, lid van de raad van toezicht en de 

directeur). Met deze externe en onafhankelijke blik gaan 

we op zoek naar een passend lid-bestuurder. De kandi-

daten worden vervolgens getoetst aan het opgestelde 

Rens:

 ‘Je moet naar de bestuurder  
kijken om te weten wat voor  

commissarissen je nodig hebt. ’

Teun:

‘Wij proberen eigenlijk  
altijd tot een meervoudige 

voordracht te komen.’
Rien:

‘Bij het inwerkprogramma 
hoort een bezoek aan  

de leden.’

Sebastiaan:

‘We zoeken ledenbestuurders die  
gewend zijn om in hun bedrijf met lange 

termijn perspectief bezig te zijn.’
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nen zij zichzelf inlezen. Daarnaast gaan we met nieuwe 

bestuursleden op bezoek bij een aantal van onze leden. 

Tijdens deze bezoeken praten we met de leden over de 

gang van zaken binnen de coöperatie en welke ontwikke-

lingen zij zien. Op deze manier zijn de nieuwe bestuurs-

leden ook aangehaakt bij de praktijk. 

Teun: Een echt inwerkprogramma is lastig vorm te geven 

aangezien onze bestuursvergaderingen alleen in het 

weekend worden gehouden. Hierdoor is de vergadertijd 

schaars en is er weinig tijd om naast de normale werk-

zaamheden van het bestuur de diepte in te gaan over 

de onderneming. Hierdoor duurt het ongeveer een jaar 

voordat een bestuurslid helemaal op de hoogte is van het 

reilen en zeilen van de onderneming. Om deze kennis van 

zaken te borgen hebben we ervoor gekozen om een derde 

bestuurstermijn in te stellen binnen ons bestuur.

 ZIJN ER NOG ANDERE AANDACHTS 
 PUNTEN WAAR REKENING MEE KAN  
 WORDEN GEHOUDEN? 

Rien: De selectie van de juiste bestuurder begint eigenlijk 

al in het proces van ledenwerving. CKZ hoeft momen-

teel geen moeite te doen om leden te krijgen. Maar we 

moeten met de ledenaanwas wel de kwaliteit borgen. Een 

toetsingscommissie beoordeelt of nieuwe leden hieraan 

voldoen en daarmee ook wat voor leden later mogelijk in 

het bestuur komen. 

Sebastiaan: Het samenspel van een ledenbestuur met  

een externe voorzitter en daarnaast een professionele 

directie heeft ons als coöperatie erg geholpen. In ons 

bestuur helpt die combinatie van ledenbelang en de blik 

van buiten ons om strategisch vanuit het ledenperspectief 

vooruit te kijken. Daarbij horen dan ledenbestuurders  

die gewend zijn om in hun bedrijf met lange termijn 

 perspectief bezig zijn. 

Rens: Het is bij de werving van nieuwe commissarissen 

belangrijk dat je rekening houdt met de kwaliteiten van de 

directeur-bestuurder. Je moet eigenlijk kijken naar de be-

stuurder om te weten wat voor commissaris je nodig hebt. 

Dit geldt niet alleen voor de voorzitter, maar ook voor de 

andere commissarissen. Tussen een goede combinatie 

van bestuur en commissarissen is er altijd een spel van 

spanning. Het moet simpelweg een beetje schuren; juist 

dan levert het samenspel het meeste op. Het is de taak 

van de RvC om dit spanningsveld in stand te houden. 

Rens van  
Dobbenburgh 

Rens van Dobbenburgh is voor-

zitter van de RvC van voercoöperatie ABZ Diervoe-

ding. Deze coöperatie met 1.750 leden (veehouders) 

wordt bestuurd vanuit het RvC+ model. Rens is 

de enige externe commissaris in deze RvC met in 

totaal 7 personen. Er is een ledenraad ingesteld met 

17 leden. In het dagelijks leven is Rens actief in de 

veterinaire sector.

Teun  
Visser 

Teun Visser is directeur van 

de coöperatieve Visveiling Urk. Deze coöperatie 

wordt gevormd door 90 vissers en bestuurd vanuit 

het basismodel met 7 bestuursleden. Op dit moment 

is de voorzitter de enige externe bestuurder, maar 

binnenkort zal overgegaan worden tot een ledenvoor-

zitter en enkele externe bestuursleden. 
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Sebastiaan van 
den Hoven 

Sebastiaan van den Hoven  

is voorzitter van het bestuur van coöperatie Zevij, 

een inkoopcoöperatie met 36 leden voor de tech-

nische groothandel en de ijzerwarenvakhandel. Hij 

is onafhankelijk extern bestuurder naast 4 leden-

bestuurders. De coöperatie is eigenaar van een 

vennootschap Zevij Necomij waarin de activiteiten 

plaatsvinden. Het coöperatiebestuur vormt een 

 personele unie met de RvC van deze vennootschap. 

Rien  
Suijkerbuijk 

Rien Suijkerbuijk is voorzit-

ter van het bestuur van de zorgcoöperatie CKZ. Bij 

deze coöperatie zijn 60 zelfstandige zorgverleners 

aangesloten. De coöperatie gaat contracten aan met 

zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars  

en ondersteunt de leden in hun professionaliserings-

traject. Het bestuur wordt gevormd door de (externe) 

voorzitter en twee ledenbestuurders. Daarnaast heeft 

CKZ een Raad van Toezicht die volledig uit externe 

toezichthouders bestaat. De dagelijkse leiding is in 

handen van de directeur.

Bij de invulling van vacatures in de RvC of Ledenbestuur 

gelden de volgende processtappen:

1.  DE VOORBEREIDING

 In de voorbereidingsfase wordt de procedure en de 

 profielschets bepaald (zowel individueel als collectief). 

Vaak wordt hiervoor een vacaturecommissie samen-

gesteld. Het is aan te bevelen om naast bestuurders/

commissarissen ook vertegenwoordiging vanuit ALV of 

ledenraad aan de commissie toe te voegen. HR-expertise 

vanuit de onderneming kan mogelijk ondersteunen.

2. KANDIDATEN WERVEN

 In deze fase wordt de vacature en het profiel bekend 

gemaakt. Wanneer het een ledenvacature is, wordt dat 

vaak in ledencommunicatie bekend gemaakt (bij-

voorbeeld magazine, nieuwsbrief) en bij een externe 

commissaris wordt de vacature meestal breed uitgezet 

(advertentie of searchbureau). Daarnaast gebruiken 

veel coöperaties hun eigen netwerk (bijvoorbeeld via 

buitendienst) om kandidaten op de vacature te atten-

deren. Wanneer het Structuurregime van toepassing is 

heeft de Onder nemingsraad een aanbevelingsrecht bij 

de benoeming van commissarissen. 

3.  KANDIDATEN SELECTEREN EN TOETSEN

 Aan de hand van het profiel worden de kandidaten 

getoetst. Vaak gebeurt dat aan de hand van gesprekken 

met de vacaturecommissie. Soms wordt daarnaast geko-

zen voor toetsing door assessment of het inwinnen van 

referenties. Hou er ook rekening mee dat het statutair 

mogelijk kan zijn om tegenkandidaten te stellen. 

4.  VOORDRACHT EN STEMMEN

 Nadat de selectie gemaakt is, wordt de kandidaat 

 voor gedragen. Vaak is dat een enkelvoudige voordracht, 

maar er kan ook gekozen worden om voor één vacature 

meer kandidaten voor te dragen, zodat de leden kunnen 

kiezen. Het is zorgvuldig om de bekendmaking van de 

kandidaat/kandidaten vorm te geven aan de hand van 

een toelichting vanuit de vacaturecommissie en een 

presentatie van de kandidaten. Daarna is het aan de 

leden(raad): zij stemmen vervolgens over de benoeming. 
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De afgelopen maanden heeft iedereen 

noodgedwongen moeten wennen aan 

andere ontmoetingen, vergaderin-

gen en gesprekken. De beperkingen 

hadden veel invloed op de formele 

bijeenkomsten voor leden(raden) en 

de algemene vergaderingen. Ondanks 

dat we elkaar virtueel ontmoeten mis-

sen we veel. De terloopse ontmoetin-

gen, de verdieping op thema’s en juist 

ook de meer sociale kant van commu-

nicatie. En dat is wat bij coöperaties 

HOE BLIJVEN COÖPERATIES 
VERBONDEN MET DE LEDEN? 
Terugblik symposium Ledenontmoeting 

Grote ledenevenementen kunnen helaas niet live doorgaan, dit geldt ook voor de 

evenementen van NCR. Aan NCR de uitdaging  om leden op een andere manier 

te ontmoeten, te inspireren en met elkaar in contact te brengen. Daarom werd 

besloten om het tweejaarlijkse symposium digitaal aan te bieden. Op donderdag-

middag 1 oktober vond het symposium over Ledenontmoeting plaats. Deze stond 

in het teken van leden ontmoeten en verbinden in de onlinewereld. Een relevant 

onderwerp voor een dialoogorganisatie als de coöperatie. 

DOOR: Stan Steeghs, Wendy Vorstenbosch

FOTO’S: Opera, Wendy Vorstenbosch

juist zo belangrijk is. De gesprekken 

met leden en tussen leden. Niet alleen 

in de zeggenschap, maar vooral met 

betrekking tot ledeninvloed: hun wen-

sen, zorgen en ideeën. 

NOODWET

Veel coöperaties uitten hun zorg. Want 

hoe kun je komen tot besluitvorming 

zonder dat je echt contact maakt? 

Voor de formele besluitvorming 

volgde snel een oplossing in de vorm 

van de noodwet. Het wetsvoorstel 

waardoor het mogelijk is om een vol-

ledige online algemene vergadering of 

ledenvergadering te houden. Daarmee 

vinden formele besluiten doorgang. 

Veel leden hebben hier inmiddels al 

ervaring mee.

VAN BEELDVORMING NAAR  

GEDRAGEN BESLUITEN

Naast de formele bijeenkomst kennen 

coöperaties ook veel andere bijeen-
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vorming, die ontmoetingen, kwamen 

onder druk te staan.

Ledenbijeenkomsten waren dé manier 

om dialoog met leden vorm te geven. 

Niet alleen belangrijk in de informa-

tie-uitwisseling, maar ook voor het 

gevoel van onderlinge verbondenheid. 

Leden hechten veel belang aan dit 

het sociale aspect, de persoonlijke 

aandacht.  

Net voor de zomer kozen veel coöpe-

raties ervoor om de bijeenkomsten uit 

te stellen. Dat is nu geen optie meer 

en daarom wordt er gezocht naar an-

dere manieren om leden te ontmoeten 

en met hen in gesprek te gaan. Hoe 

gaan coöperaties hiermee om? Wat 

zijn goede alternatieven en kunnen 

we van de nood een deugd maken?

SYMPOSIUM OVER  

LEDENONTMOETING

Ongeveer 80 vertegenwoordigers van 

coöperaties namen deel aan het online 

symposium over Ledenontmoeting, 

een divers gezelschap bestaande uit 

voorzitters, commissarissen tot direc-

teuren en medewerkers. Onder leiding 

van NCR-moderator Stan Steeghs 

ging een panel met elkaar in gesprek 

om ervaringen uit te wisselen over de 

manieren waarop ledenontmoetingen 

georganiseerd worden: online, fysiek 

of juist hybride, een combinatie van 

online en fysiek. Het panel bestond uit 

Dirk de Lugt (Royal Cosun), Ankie van 

Wijnen (AB Werkt Zuid-Nederland), 

Leo Keijzer (Royal FloraHolland) en 

Esther Tierie (DNA). Het panel was, 

op 1,5 meter afstand aanwezig op de 

locatie. Door middel van stellingen 

konden de online deelnemers hun me-

ning geven en via de chat konden er 

vragen gesteld worden. Zo werd het 

symposium als hybride bijeenkomst 

neergezet. Ook voor NCR was deze 

werkvorm een experiment, waarin op 

andere wijze de ledenontmoeting was 

georganiseerd.  

Panelleden deelden hun ervaringen en 

konden reageren op vragen van online 

deelnemers. Het creëren van interactie 

tussen leden en een gevoel van betrok-

kenheid werd veel genoemd. Daarnaast 

was er ook aandacht voor praktische 

tips over de opzet en voorbereiding 

van online bijeenkomsten. 

komsten. Het gaat om (kleinschalige) 

ontmoetingen met leden die be-

langrijk zijn binnen een besluitvor-

mingsproces. Ze bepalen namelijk de 

beeld- en opinievorming in aanloop 

naar de besluitvorming. Het is binnen 

dat proces belangrijk dat je mensen 

vroegtijdig betrekt. Dat belangen 

gehoord worden en dat mensen de 

mogelijkheid hebben om een onder-

deel te zijn van het proces. En met 

name het eerste deel van die besluit-
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AANDACHTSPUNTEN

Ledenontmoetingen online

• Zorg voor interactie: vergroot de interactie tussen 

leden door gebruik te maken van subsessies in break 

out rooms.

• Met online bijeenkomsten worden ook leden bereikt 

die, letterlijk en figuurlijk, vaak meer op afstand zitten 

van de coöperatie. 

• Een online sessie vraagt een goede voorbereiding:

- Een belangrijke randvoorwaarde voor succes:  

geluid, beeld en snelheid moeten betrouwbaar en 

goed zijn, test vooraf of alles werkt.

- Kies bij een formele vergadering (ALV) waar ge-

stemd moet worden voor een systeem dat voldoet 

aan de juridische vereisten (Legal Voting tool).

- Online procesbegeleiding vraagt om andere  

competenties dan het voorzitten van een fysieke 

bijeenkomst. 

• De complexiteit wordt groter wanneer je een online-

bijeenkomst combineert met een offline bijeenkomst 

(hybride), zorg dat je de focus hebt op de grootste 

groep deelnemers.

• Houd online sessies kort, de aandachtsspanne is 

kleiner: kader goed af waar je het over wilt hebben.

• Vragen: haal de vragen vooraf op, gebruik tijdens de 

online sessies ook de poll of chatfunctie om vragen 

te stellen, koppel de antwoorden op gestelde vragen 

terug aan de deelnemers.

• Het is niet alleen kiezen tussen een zaaltje of een 

scherm, zoek ook actief persoonlijk contact. Bijvoor-

beeld via telefoon. 

• Waar offline bijeenkomsten vaak ’s avonds zijn, 

 kunnen online bijeenkomsten meer gespreid worden 

over de gehele dag.

• Heb aandacht voor de emoties van de deelnemers, 

non verbale communicatie. Online ontbreekt zichtbare 

lichaamstaal, … stel vragen.

• Kies de vorm die past bij het doel: beeldvorming - 

opinievorming – besluitvorming.  

SYMPOSIUM GEMIST? GEEN PROBLEEM!

Scan de deze QR-code en u kunt het symposium en de filmpjes 

met ervaringen en tips van van het panel terugkijken. 

WANNEER DOE JE WAT ONLINE?

Speciale tools

  Legal voting tool

  Online break-out rooms
  Polls
  Chatfunctie
  Ledencommunity

  Passende locatie
  Post: brief, kaart, geschenk
  Telefonisch contact

Doel ledenontmoeting

Formele besluitvorming

Beeldvorming, opinievorming

Persoonlijke aandacht,  
sociale aspecten

Online bijeenkomst

  Webinar
  Online ALV
  Online Ledenraad 

Online sessies via:
  Teams
  Zoom
  Skype
  Webinar

  Liever offline

Werkvorm

  Zenden
  Stemmen

  Zenden
  Interactie

  Ontmoeten
  Interactie
  Belevenis
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DE KRACHT VAN SAMEN

Begin van het jaar. We hebben bij Achmea net onze 

 nieuwe strategie gelanceerd; De Kracht van Samen.  

En onze missie aangescherpt: ‘vanuit onze coöpera-

tieve identiteit, dragen wij bij aan een gezonde, veilige 

en  toekomstbestendige samenleving’. De coöperatieve 

 identiteit van Achmea klinkt er bewust en nadrukkelijk 

in door. Samen met onze verschillende merken én  

 externe partners werken we aan oplossingen voor 

 maatschappelijke uitdagingen die te groot zijn om  

alleen het hoofd te bieden… 

… Dan wordt de wereld ineens geconfronteerd met de 

corona-pandemie. Die verandert onze missie niet, maar 

onderstreept juist het belang ervan. We helpen waar het 

kan. Collega’s met ervaring in de zorg springen bij in 

ziekenhuizen. We verdubbelden het aantal dagen dat onze 

medewerkers betaald vrijwilligerswerk kunnen doen. 

We starten met Buurtkring, een nieuw online platform 

waarmee we hulpvraag en -aanbod in de buurt bij elkaar 

brengen. 

Terugkijkend bevestigt dit voor mij hoe belangrijk en 

springlevend de coöperatie is. Als grondslag voor buurt- 

en regionale initiatieven én voor organisaties als Achmea. 

Wij sturen ons bedrijf uiteraard vanuit klant- en financieel 

perspectief. Maar altijd in relatie tot onze maatschappelij-

ke missie: waarde creëren voor de samenleving, voor de 

lange termijn. 

In de afgelopen maanden zagen we van heel dichtbij hoe 

belangrijk gemeenschapszin en samenwerking zijn als 

het er echt om gaat. Er met elkaar en voor elkaar zijn. En 

wat je dan in korte tijd kunt bereiken. Ik zou het heel mooi 

vinden als we dat in de toekomst kunnen vasthouden, 

zeker gezien de grote maatschappelijke uitdagingen die 

we kennen. 

De gevolgen van klimaatverandering uiteraard. Maar ik 

denk ook aan andere dingen die van grote waarde zijn 

voor mensen maar allesbehalve vanzelfsprekend. Gezond 

blijven, veilig en gelukkig wonen, slim en zorgeloos rei-

zen, financieel fit zijn, lekker werken, frank en vrij kunnen 

ondernemen. 

Bij Achmea werken we er vanuit onze coöperatieve iden-

titeit hard aan. We trekken hierbij graag op met partners 

met vergelijkbare ambities. Want de Kracht van Samen is 

sterk. En soms nog sterker dan we denken. 

COÖPERATIE
NUMMER 645 - DECEMBER 2020

Bianca Tetteroo

Vicevoorzitter Raad van Bestuur Achmea 

Bianca Tetteroo is sinds 2015 lid van de Raad van 

Bestuur van Achmea. Ze is registeraccountant. 

 Tetteroo begon haar loopbaan bij accountants

kantoor Mazars dat zij in 1996 verruilde voor  Fortis. 

In 2009 maakte ze de overstap naar Achmea. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 

 donderdag 1 oktober jl. is Bianca benoemd tot 

bestuurslid van NCR.
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DIT KEER BESTEDEN WE IN - TO  

THE POINT - AANDACHT AAN DE 

COÖPERATIE CODE 2019. DEZE CODE 

BESTAAT INMIDDELS IETS MEER DAN 

EEN JAAR EN IS BEDOELD VOOR ALLE 

COÖPERATIEVE ONDERNEMINGEN, 

GROOT EN KLEIN, ONGEACHT DE 

 SECTOR WAARIN MEN ACTIEF IS.  

WIJ HEBBEN DRIE COÖPERATIES 

GEVRAAGD HOE ZIJ GEBRUIK MAKEN 

VAN DE COÖPERATIE CODE. 

Wat zijn – to the point – de antwoorden  

van Ellen van der Vlist (de Kleine Schans),  

Menso Tijssen (AgruniekRijnvallei) en  

Hans Stapel (Coop Supermarkten)?

DOOR: Dorien Groen en Marijke Flamman

FOTO’S: Patrick van der Sande, AgruniekRijnvallei, Coop Supermarkten

AGRUNIEKRIJNVALLEI
Jaar oprichting: 1900

Aantal leden: 1887

Aantal medewerkers: 299 FTE

Omzet: e 262 miljoen

Bestuursmodel: Zandlopermodel

Ledenraad:  Nee

DE KLEINE SCHANS
Jaar oprichting: 2018

Aantal leden:  23

Aantal medewerkers: 24

Omzet: e 1,7 miljoen in bedrijfsdeel

Besturingsmodel: Basismodel

Ledenraad:  23

COOP SUPERMARKTEN
Jaar oprichting:  1891  

Aantal leden:  900.000 

Aantal medewerkers:  3.734 FTE (dec. 2019;  

 exclusief medewerkers bij   

 aangesloten ondernemers)  

Omzet:  e 1,7 miljard  

Besturinsgmodel:  Zandlopermodel  

Ledenraad:  30-60 consument leden;   

 10-18 ondernemer-leden

COÖPERATIE CODE 2019 

De Coöperatie Code 2019 is bedoeld als hulpmiddel om 

het coöperatief ondernemerschap, de ledenbetrokkenheid 

en de collectiviteit te verbeteren. De Code is nadrukkelijk 

niet bedoeld als afvinklijstje maar bevat breed gedragen 

coöperatieve principes en gedragsregels. Hij geldt als 

geslaagd als hij leidt tot bewustwording van de gedach-

te achter de principes en voorschriften en leidt tot een 

levendige dialoog, binnen en buiten de coöperatie. 

NCR brengt niet alleen het bestaan van de Code en haar 

inhoud onder de aandacht, maar vooral ook de mogelijk-

heden. De Code wordt gebruikt in cursussen, trainingen 

en publicaties. Van onze leden verwachten we dat zij de 

toepassing en naleving van de Coöperatie Code jaarlijks 

agenderen en aan hun leden verantwoording afleggen over 

de opvolging van de Code. Een en ander wordt door onze 

leden voorzien van een toelichting en motivering in het 

jaarverslag.

Voor coöperaties zijn de mogelijkheden om de Code toe 

te passen zeer divers. In een verkenning die NCR deze 

weken onder haar leden doet komt naar voren dat iedere 

coöperatie hier haar eigen ‘draai’ aangeeft, passend bij 

de structuur en aard van de coöperatie. To the point geeft 

dit keer een kijkje in de keuken van de wijze waarop drie 

coöperaties hiermee omgaan.

Meer weten: bekijk de Coöperatie 

Code, de principes en voorschriften 

en uitwerkingen, op het Coöperatie 

platform.
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Wij zijn een jonge 
 organisatie; de Code 
gaf ons houvast

OP WELKE MANIER HEBBEN JULLIE HET  

AFGELOPEN JAAR DE COÖPERATIE CODE 2019  

GEBRUIKT IN DE COÖPERATIE? 

De Coöperatie Code kwam voor ons op een heel goed mo-

ment. We zijn een nieuwe organisatie en waren nog erg op 

zoek naar hoe we samenwerken en wat we aan elkaar heb-

ben. De code gaf hierbij houvast en de principes van de code 

hielpen ons om de gedeelde ambitie en de gekozen organi-

satievorm beter te snappen en onder woorden te brengen. 

Inmiddels zijn we onze statuten aan het aanpassen omdat die 

niet passend zijn als het gaat om de mate van zeggenschap 

en ook de stemming moet anders worden geregeld. 

 

WELK THEMA, PRINCIPE OF VOORSCHRIFT UIT DE 

COÖPERATIE CODE IS HIERBIJ HET MEEST AAN BOD 

GEKOMEN EN WAAROM? 

Wij hebben 5 keer per jaar een ALV waar alle 23 leden aan-

wezig zijn. In deze ALV’s is een aantal principes besproken. 

We hebben de principes gekozen waarin we nog aan het zoe-

ken waren of waarvan we dachten dat die niet voor alle leden 

hetzelfde beleefd werden. Zo is de samenwerking tussen de 

leden en het bedrijf en de lange termijn waardecreatie onder-

werp van gesprek geweest. Evenals de wederzijdse rechten 

en plichten. Hoewel de leden van onze coöperatie geen finan-

cieel motief hebben om lid te worden, is financiering wel een 

belangrijk onderwerp. De zorg is (te) duur en we zien het als 

onze taak om de zorg kwalitatief goed en binnen budgetten 

vorm te geven. 

HOE HEBBEN JULLIE VOLDAAN/GAAN JULLIE  

VOLDOEN AAN DE ‘FORMELE’ VERPLICHTINGEN?

Een aantal principes vanuit de code is opgenomen in ons ALV 

werkplan/jaarplan. Hierdoor worden deze principes en daar-

bij de voorschriften besproken in de ALV en dit plan wordt 

geëvalueerd aan het eind van het jaar en is onderdeel van het 

jaarverslag. We richten ons niet perse op ‘we leven de coöpe-

ratie code na’, maar doen dit gaandeweg. Een aandachtspunt 

voor ons richting de toekomst; de code actueel houden, ook 

als de behoefte om de principes te agenderen minder wordt. 

ELLEN VAN DER VLIST -  
DIRECTEUR / BESTUURDER  
DE KLEINE SCHANS
In 2018 is coöperatie De Kleine Schans opgericht. De 

leden van onze coöperatie hebben de ambitie om de 

transformatie in het sociaal domein vorm te geven: De in-

woner wordt snel, goed en dicht bij huis geholpen en blijft 

zoveel mogelijk op eigen benen staan. Onze doelstelling 

is, anders dan bij veel andere coöperaties, niet commerci-

eel maar ideëel van aard. Zowel professionele als vrijwil-

ligersorganisaties nemen deel, dat is bijzonder. Ik ben er 

trots op dat ik directeur mag zijn van deze coöperatie in 

Woudenberg; mijn geboortedorp. 
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‘ Pas toe of  
Leg uit principe’

MENSO TIJSSEN –  
VOORZITTER COÖPERATIE  
ARGUNIEKRIJNVALLEI
Ik ben Menso Tijssen fruitteler en voorzitter van  coöperatie 

AgruniekRijnvallei. AR is een coöperatie  

met als hoofdactiviteiten Voer, Plant, Op- en overslag  

en Winkels (Welkoop winkels). Mengvoer vertegenwoordigt 

80% van de omzet, de plantaardige activiteiten 10%  

en de winkels en op- en overslag 10%. AR ondersteunt 

agrarische ondernemers met hun uitdagingen van vandaag 

de dag en met hun plannen voor de toekomst. Dit doen we 

met behulp van praktische adviezen en een breed scala 

aan doordachte oplossingen. Ten behoeve van onze leden 

worden Voer en Plant voor een nulplusresultaat in de markt 

gezet. De op- en overslagactiviteiten en Welkoopwinkels 

zijn rendement gedreven. 

OP WELKE MANIER HEBBEN JULLIE HET  

AFGELOPEN JAAR DE COÖPERATIE CODE 2019  

GEBRUIKT IN DE COÖPERATIE? 

Vanuit een werkgroep bestaande uit het secretariaat, de 

 bestuurder en voorzitter is er per punt uit de code gekeken 

of AR daaraan voldoet. Hiervan is per punt een notitie ge-

maakt zodat de RVC daar een goed beeld van had. Waar AR 

nog niet aan de Coöperatie Code voldeed is dat besproken in 

het  bestuur.

WELK THEMA, PRINCIPE OF VOORSCHRIFT UIT DE 

COÖPERATIE CODE IS HIERBIJ HET MEEST AAN BOD 

GEKOMEN EN WAAROM? 

Er waren maar weinig punten waar AR niet aan de coöpe-

ratiecode voldeed. Wel hebben we nog stilgestaan bij de 

zittingstermijn van de bestuursleden en ook of we naast de 

individuele functioneringsgesprekken nog een collectieve 

evaluatie over ons functioneren gaan houden. Ook gaan we 

de strategie meenemen in onze ALV om dit zo ook te delen 

met onze leden.

HOE HEBBEN JULLIE VOLDAAN/GAAN JULLIE  

VOLDOEN AAN DE ‘FORMELE’ VERPLICHTINGEN?

De punten die het betreft nemen we op in ons jaarverslag. 

Daarnaast is de notitie die in het bestuur is besproken in het 

kader van ‘Pas toe of Leg uit principe’ op onze website ge-

plaatst, zodat het voor alle leden inzichtelijk is op welke wijze 

AR aan de Coöperatie Code voldoet en op welke punten we 

afwijken van de code. 
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Coop leeft  
de Code na

OP WELKE MANIER HEBBEN JULLIE HET  

AFGELOPEN JAAR DE COÖPERATIE CODE 2019  

GEBRUIKT IN DE COÖPERATIE?

We hebben de code vooral gebruikt als herijkingsinstrument. 

In 2016 heeft ons bestuur de vorige versie van de Code uitge-

breid geanalyseerd. Dat heeft geleid tot een aantal aanpas-

singen in reglementen en statuten. Daarna voldeden we voor 

circa 90% aan de punten uit de NCR checklist voor complian-

ce aan de toenmalige code. Als coöperatie hebben wij een du-

ale ledenstructuur (consumenten en ondernemers) waardoor 

wij niet helemaal een fit hadden op alle voorschriften van de 

Code. Dit konden we prima uitleggen en dat hebben we ge-

daan aan onze leden. De nieuwe code zit gelukkig veel meer 

op de uniciteit van coöperaties, de principes en voorschriften 

zijn daarmee werkbaarder voor een pluriforme coöperatie als 

de onze. De naleving van de Code 2019 is dit voorjaar punts-

gewijs behandeld in onze bestuurscommissie Coöperatieza-

ken. Hoofdconclusie: Coop leeft de Code na.

WELK THEMA, PRINCIPE OF VOORSCHRIFT UIT DE 

COÖPERATIE CODE IS HIERBIJ HET MEEST AAN BOD 

GEKOMEN EN WAAROM?

Naar aanleiding van de eerste behandeling van de code wa-

ren dat vooral transparantie en democratie. Profielen en 

rollen zijn nu beter vastgelegd. Meer recent is het vooral de 

verhouding tussen de verschillende besturingsorganen. De 

kwaliteit van de dialoog met de leden is verbeterd. Er is meer 

evenwicht. 

HOE HEBBEN JULLIE VOLDAAN/GAAN JULLIE  

VOLDOEN AAN DE ‘FORMELE’ VERPLICHTINGEN?

Zoals aangegeven. De mate van naleving is in detail geanaly-

seerd door de commissie Coöperatiezaken. In de ledenraad-

vergadering en het jaarverslag doen wij verslag van dat werk 

en de uitkomst van deze review dat Coop alle principes van 

de code onderschrijft en dat wij aan de voorschriften vol-

doen. 

HANS STAPEL –  
MANAGER COÖPERATIEZAKEN  
COOP SUPERMARKTEN
Ik ben Hans Stapel en werk sinds 1999 bij Coop. De 

laatste zes jaar in de rol van Manager Coöperatiezaken. 

Ik heb een coördinerende en organiserende rol tussen 

consument-leden, bestuur en bedrijf. Coop levert een 

optimaal pakket van food en aanverwante producten/

diensten aan consumenten- en ondernemersleden. 

Fysiek en online. Coop heeft drie winkelformats: Coop, 

Coop Compact en Coop Vandaag (stadswinkels) verdeeld 

over 317 supermarkten: 156 filialen en 161 winkels van 

zelfstandig ondernemers. Samen maak je ’t verschil! 
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DE ISSUES

ACU heeft in de afgelopen jaren een 

ongekende groei meegemaakt. Met 

als gevolg dat de coöperatie al jaren 

kampt met een situatie waarbij de 

structuren, systemen en processen 

achterlopen. Diverse pogingen om 

het probleem te diagnosticeren en 

op basis hiervan de coöperatie aan 

Logischerwijs zijn de leden van NCR allen gevestigd in Nederland. Toch 

vinden we op Curaçao onze twee buitenlandse leden: Fekoskan (koepel van 

diverse credit unions op Curaçao) en ACU. De logica hierachter is het feit dat 

Curaçao een Burgerlijk Wetboek kent dat betreffende het coöperatief recht, 

nagenoeg gelijk is aan het Nederlands Burgerlijk Wetboek1. De problemen die 

zich voordoen binnen een coöperatie op Curaçao zijn daarom niet anders dan 

die in Nederland. Dit maakt het voor NCR mogelijk om ook te adviseren op 

Curaçao. In dit artikel nemen wij u mee naar ‘Dushi Curaçao’.
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te passen aan de eisen van de tijd 

leverden weinig concrete resultaten 

op. Verschillende commissies werden 

opgericht en verschillende adviesbu-

reaus werden ingeschakeld om het 

proces te begeleiden. 

Eind 2019 concludeerde het toen-

malige bestuur van ACU dat de 

organisatorische problemen veel 

meer omvatten dan uitsluitend het 

bestuursmodel en de governance. 

De ALV gaf opdracht tot een nader 

onderzoek. Hieruit bleek dat niet 

alleen de ontwikkeling in governance 

van de coöperatie stil was blijven 

staan, maar ook de ontwikkeling van 

de organisatie. Denk daarbij aan 

leiderschap en technische capaci-

teit om een kredietunie middels een 

coöperatie van 30.000 leden en meer 

dan 400 miljoen AnG aan vermogen 

van de leden optimaal uit te oefenen. 

Kortom de slagkracht van de directie 

is onvoldoende. ACU omvat binnen 

het basismodel (ledenbestuur en een 

ledenraad van toezicht) een werk-

organisatie van circa 140 medewer-

kers onder leiding van 1 directeur.

De situatie waarin ACU zich momen-

teel bevindt zal voor de wat oudere 

coöperaties in Nederland een ‘feest’ 

van herkenning zijn. Door de grote 

groei in ledenaantallen die ACU heeft 

mogen ervaren en de toegenomen 

complexiteit aan wet- en regelgeving 

geldend voor financiële instellin-

gen, voelt ACU nu de behoefte zijn 

kledingkast opnieuw te bekijken. Het 

bestuursmodel en de werkorganisatie 

die jarenlang pasten als een mooie 

jas, beginnen te knellen.

HET PROCES

In januari 2020 werd NCR gevraagd 

de eerste stap in het traject van her-

structurering van ACU uit te voeren. 

Een scoping mission, waarbij de 

belangrijkste doelstellingen van het 

programma, de belangrijkste deelpro-

jecten, de te bereiken resultaten, de 

tijdslijn, de te mobiliseren expertise 

en de begroting moesten worden 

uitgewerkt. Tijdens een 14-daags ver-

blijf sprak NCR hierover met de leden 

van het bestuur, de raad van toe-

zicht, de directeur, 12 medewerkers 

behorend tot het MT en de al eerder 

ingestelde Commissie Herstructure-

ring. Met het oog op de toegenomen 

behoefte aan professionaliteit in de 

besturing kwam het RvC+ model al 

vrij snel naar voren met de volgende 

kenmerken: 

• Een RvT die uit grotendeels leden 

bestaat, door de ALV gekozen op 

basis van scherpe profielschetsen. 

• Een kandidaatstellingscommissie 

bestaande uit leden (meerder-

heid) en leden van de RvT, die 

de voorselectie en een bindende 

voordracht aan de ALV doet. 

• Een professioneel bestuur  

(3 personen), door de RvT 

 benoemd op basis van wederom 

scherpe profielschetsen. 

Iedere kandidaat bestuur of toezicht-

houder zal getoetst worden middels 

een onafhankelijk assessment en 

door de Centrale Bank van Curaçao 

en Sint Maarten. 

Aansluitend vonden er samen met de 

toenmalige bestuursvoorzitter diverse 

overleggen met externe stakeholders 

plaats; De Centrale Bank van Curaçao 

en Sint Maarten, de vakbond, Fekos-

kan, de Minister van Economische 

Ontwikkeling, de advocaat en een 

extern communicatiebureau. Met deze 

externe stakeholders werd het RvC+ 

model verkend. Een stap in het gehele 

herstructureringstraject waarvan later 

zou blijken hoe belangrijk deze was.

Alle betrokkenen hadden voortdurend 

voor ogen dat het uiteindelijk aan de 

leden zal zijn om in te stemmen met 

een nieuwe structuur. Er was veel 

aandacht voor de wijze waarop de 

leden betrokken konden worden. Hoe 
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worden leden geïnformeerd en hoe 

worden er suggesties opgehaald over 

de voorgestelde structuur? Kortom 

hoe creëer je draagvlak onder de 

leden. 

WIJKBIJEENKOMSTEN

NCR adviseerde om laagdrempelige 

‘wijkbijeenkomsten’ voor de leden 

te organiseren. Dit was een nieuw 

fenomeen. Tot nu toe hebben bijeen-

komsten van ACU zich uitsluitend 

afgespeeld in een formele plenaire 

setting. Het bestuur op het podium, 

de leden in de zaal. ALV’s die gere-

geld maar liefst 10 uur konden duren. 

De wijkbijeenkomsten braken met 

deze traditie. In iedere wijk van 

Willemstad en daarbuiten werd in sep-

tember 2020 gedurende een periode 

van 14 dagen een dialoogsessie voor 

leden georganiseerd. Alle bijeenkom-

sten waren volledig gelijk van opzet. 

Een buurtcentrum geschikt voor 

maximaal 40 personen, een broodje 

en een drankje, een maximale duur 

van 2,5 uur en een presentatie over 

het thema Herstructurering door een 

vast team. De vaste samenstelling van 

het Team Herstructurering bestond 

uit: een stille curator, een medewerker 

van NCR en twee MT leden van ACU. 

Het doel van deze wijkbijeenkom-

sten was nadrukkelijk niet gericht op 

‘zenden’. Het Team ging met de leden 

in gesprek over de huidige situatie, de 

gevolgen daarvan voor de leden, en 

de eventuele oplossingsrichtingen. Bij 

voorkeur stond het Team niet vóór de 

groep, maar maakten ze deel uit van 

de groep leden. 

NCR lichtte hierbij het RvC+ model 

toe en besprak met de leden voor-

beelden van Nederlandse coöpera-

ties die eerder een dergelijke stap 

maakten. 

Na de wijkbijeenkomsten werd de 

reeks afgesloten met een plenaire 

sessie. In deze slotsessie gaf het 

Team aan alle leden een terugkoppe-

ling over de gesprekken die hadden 

plaatsgevonden tijdens de wijkbijeen-

komsten. Welke vragen waren gesteld 

en welke antwoorden gegeven, maar 

ook: wat heeft het Team uiteindelijk 

weten te maken van alle opmerkingen 

en suggesties van de leden, gecom-

bineerd met de ideeën van het Team 

zelf.

HET VERVOLG

In een formele ALV zal het Team 

de hoofdlijnen van de voorgestelde 

nieuwe structuur schetsen, en aan de 

ALV toestemming vragen om deze uit 

te werken in een concept statuten-

wijziging en reglementen. In een 

volgende ALV zullen deze concepten 

dan aan de leden worden voorgelegd. 

Na goedkeuring kunnen vervolgens de 

selectieprocedures worden opgestart. 

LEDENZEGGENSCHAP

Leden zullen in het nieuwe model 

de meerderheid van de kandidaat-

stellingcommissie en van de RvT 

vormen. Maar naast deze formele 

zeggenschap, is er uitdrukkelijk ook 

voor een structuur gekozen waarin er 

voor de leden veel gelegenheid is om 

hun informele invloed uit te oefenen, 

bijvoorbeeld door middel van com-

missies en thema-werkgroepen. Dit 

is hoe een coöperatie bedacht is. 

Voor, door en met de leden. Hier in 

Nederland, en 8.000 kilometer weste-

lijker, op het eiland dat op de dag van 

dit schrijven (10-10-2020) exact 10 

jaar een zelfstandig land binnen ons 

Koninkrijk is. 

NOOT

1  In de relatie tussen de 
 verschillende landen van het 
Koninkrijk Nederland geldt het 
concordantie beginsel (art. 39 
Statuut). Op grond daarvan 
dienen het handels- en burger-
lijk recht in Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten zoveel 
mogelijk op overeenkomstige 
wijze te worden bepaald.
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Coöperatie De Marke

Coöperatief Innovatiecentrum De Marke is de 
laatste onderzoekslocatie voor melkvee op zand

grond. De Marke doet onderzoek naar het exploiteren 
van en demonstreren van (een) schone en rendabe
le melkveehouderij. Daarnaast is De Marke een on
derzoeksbedrijf voor kringloop, natuur inclusieve 
en precisie landbouw. Het doel is om (praktijk) 

onderwijs te faciliteren. Door de uitbrei
ding van functies en activiteiten wordt  

De Marke een plek voor bottomup 
vernieuwing in de landbouw. 

 Coöperatie Visveiling Urk

Visveiling Urk is een coöperatie met twee vesti
gingen en heeft als doel het realiseren van zo hoog 

mogelijke opbrengsten voor de vermarktte vis tegen 
zo laag mogelijke kosten. Daarnaast is de coöperatie 
gericht op het verlenen van optimale service aan de 
eigen vissers/leden, om zo hun bedrijfsvoering te 
verbeteren. Visveiling Urk organiseert diverse 

aan de visserij gerelateerde facilitaire dien
sten en wil daarmee haar klantgericht

heid en slagvaardigheid behouden 
en versterken.

NIEUWE LEDEN 
NCR
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Onderzoek
Leden 
Betrokkenheid
3e vernieuwde versie

HOE BETROKKENER DE LEDEN, HOE BLOEIENDER DE COÖPERATIE.

Start met het NCR ledenbetrokkenheids onderzoek:
Vernieuwde vragenlijst & directe resultaten
Meten op zes dimensies
Onderzoek & strategie in 5 stappen

Voor meer informatie, neem contact op met: 
onderzoek@cooperatie.nl
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