
 
 

Stage- of studieopdracht HBO/WO (bachelor)   

 
MARKTONDERZOEK COÖPERATIE TOP 100 

 

 
Nationale Coöperatieve Raad (NCR) is de vereniging van en voor coöperaties in 
Nederland. NCR is een coöperatie kenniscentrum, platform en 
belangenbehartiger van de coöperatieve sector. NCR is gevestigd in Houten. 
 
Wist je dat er bij de Kamer van Koophandel ongeveer 9.000 coöperaties staan 
ingeschreven en dat dat aantal groeit? De Nederlandse coöperaties en 
onderlingen hebben samen meer dan 30 miljoen lidmaatschappen. Dit betekent, 
gemiddeld, dat iedere inwoner van Nederland lid is van minimaal 1 coöperatie. 
De grootste coöperaties in Nederland van dit moment zijn vooral actief in de 
land- en tuinbouw, de financiële dienstverlening en de verzekeringssector. 
Tegenwoordig is de coöperatie sterk in opkomst in andere sectoren zoals zorg, 
onderwijs, energieproductie, en publieke dienstverlening. Ook zelfstandige 
professionals zoeken samenwerking in coöperatief verband. 
Samen hebben ze een grote economische  en maatschappelijke impact en zijn ze 
verantwoordelijk voor 18% van het Bruto Binnenlands Product. 
 
Onderzoek Top 100 
Wat zijn de grootste coöperaties van Nederland? In welke sectoren hebben ze 
hun activiteiten en hoe groot is hun achterban? In 2017 deed NCR onderzoek en 
dit vraagt om een actualisatie. 
NCR zoekt een student die helpt om de coöperatieve sector in kaart te brengen 
en om ontwikkelingen en trends in het coöperatieve landschap te signaleren. 
Met als resultaat de Top 100 van coöperaties in Nederland.   
  



 

 
De stage-opdracht bestaat uit twee delen: 

1. Verzamelen, actualiseren en analyseren van coöperatieve gegevens.  
Via onderzoek inzicht verkrijgen over welke coöperaties in omvang de 
grootste zijn in Nederland (top 100). Hiervoor is het noodzakelijk om 
inzicht te verkrijgen in: 
o omzetgegevens van coöperaties in Nederland 

o In welke sectoren deze coöperaties actief zijn 

o hoeveel werknemers zij in dienst hebben 

o wat voor type leden ze hebben 

o hoeveel leden ze hebben 

o wat het werkgebied is waar de coöperaties actief zijn   
 

2. Door deskresearch Inzicht krijgen in de marktaandelen van coöperaties in 
de verschillende sectoren. Hiervoor gebruik je externe bronnen, 
publicaties en onderzoeken binnen en buiten het netwerk van NCR. 

 
Dit alles wordt afgezet tegen eerder onderzoek om vervolgens trends en 
ontwikkelingen te analyseren.  
Het onderzoek wordt breed gecommuniceerd. Bijvoorbeeld in het NCR magazine 
Coöperatie en in een nieuwsbericht vanuit NCR. Van de bevindingen (facts & 
figures) wordt ook een infographic gemaakt.  
 
Vorig onderzoek heeft het geleid tot nationale aandacht in onder andere het 
actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Tevens worden deze gegevens als basis 
gebruikt door de coöperatieadviseurs van NCR.  
 
Periode 
Per februari 2021 
 
Duur 
3 maanden (in overleg) 
 
Achtergrondinformatie 
Meer informatie vind je op de site van NCR www.coöperatie.nl 
Speciale aandacht voor: 

- Doelstelling van NCR 
- Meer over de werkzaamheden van NCR 
- De Top 100 van coöperaties, onderzoek uit 2017 
- Film Het coöperatieve landschap. 

  

http://www.coöperatie.nl/
https://www.cooperatie.nl/huis-van-de-cooperatie/
https://www.cooperatie.nl/begeleiding-advies/
https://www.cooperatie.nl/artikelen/de-nederlandse-cooperatie-top-100/
https://youtu.be/U2Y7VJi9yQM


 

 
Wat vragen we? 

- Betrokken student die tijdens zijn/haar studie meer wil leren over 
coöperaties en coöperatief ondernemerschap.  

- Student op HBO/WO niveau die zich ca 3 maanden in wil zetten binnen 
NCR. 

- Student die houdt van data verzamelen, analyseren en deze op een goede 
manier wil ontsluiten.  

- Student die zelfstandig kan werken en durft te vragen. 
 
 

Wat bieden we? 
- Goede begeleiding. 

 

- Je maakt onderdeel uit van het team van coöperatie deskundigen. Je 
krijgt  een inkijk in de dagelijkse praktijk van het coöperatief ondernemen 
door deel te nemen aan opleidingen en bijeenkomsten georganiseerd 
door NCR. Verder woon je intern overleg bij en mag je  meedenken met 
dagelijkse vraagstukken.  
 

- Kennismaking met de coöperatieve sector. 
 

- De verwachting is dat dit onderzoek publiciteit genereert. Je mag 
meedenken over de inhoud en wijze van communiceren van de 
bevindingen. Het is een pré als je hierover een artikel kunt schrijven.  
 

- Na de inwerkperiode kan er ook vanuit huis aan de opdracht worden 
gewerkt 
 

- Een stagevergoeding van € 375 per maand. 
Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km of vergoeding voor het 

gebruik van openbaar vervoer.  
 

 
Meer informatie of interesse?  
Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd voor deze stageopdracht? Neem dan 
contact op met Martijn den Ouden, via 030-2840490 of 
m.denouden@cooperatie.nl   
 

mailto:m.denouden@cooperatie.nl

