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COLOFON

SOLIDARITEIT

EDITORIAL

Solidariteit is een veel gebruikte term. En wie zich 
een beetje verdiept in de betekenissen komt er al 
snel veel tegen. Ook binnen de coöperatie wordt 
solidariteit veelvuldig gebruikt. Maar wat is dit nu 
precies en wat is er veranderd in de afgelopen 
jaren? Voor de rubriek ‘rond de tafel’ gingen we 
op zoek naar solidariteit binnen drie verschillende 
coöperaties. Wat volgde was een boeiend gesprek; 
 solidariteit bestaat zeker, maar de diversiteit in leden 
vereist met elkaar praten en naar elkaar luisteren.

Overigens vormt solidariteit ook vaak de basis voor 
nieuwe coöperatieve initiatieven. En dat leidt ons 
naar het volgende onderwerp: dit jaar staat in het 
teken van ‘financiering van coöperaties’. We zien dat 
zelffinanciering onder druk komt te staan en daarom 
richten wij ons in 2021 op de startfinanciering van 
nieuwe initiatieven en de vermogensbehoefte van 
bestaande coöperaties. In deze Coöperatie trappen 
we af met een interview. 

In facts & figures hebben we aandacht voor het 
recent uitgevoerde onderzoek over het imago van 
coöperaties. Hoe kijkt de samenleving aan tegen 
een coöperatie en wat vinden zij van deze onder-
nemingsvorm? De uitkomsten zijn interessant te 
noemen. Verder besteden we weer aandacht aan 
de Coöperatie Code. De Code bevat breed gedragen 
coöperatieve principes en gedragsregels. Maar hoe 
ga je hierover met elkaar in gesprek? De speciaal 
ontwikkelde gesprekskaarten bieden uitkomst.  
Wij hebben drie coöperaties een aantal vragen  

voorgelegd. 

Als laatste; woensdag 21 april 
ontmoeten wij u graag  
tijdens onze algemene  
ledenvergadering.

Saskia Brouwer
Hoofdredacteur Coöperatie 
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EEN COÖPERATIE; DAT VOELT GOED!

Een coöperatie is geen doorsnee ondernemingsvorm. Maar wat weten Nederlanders over coöperaties en coöperatief 
ondernemerschap? NCR dook erin. Eind december 2020 onderzocht onderzoeksbureau Motivaction of en hoe coöperaties 
in de Nederlandse samenleving herkend worden. Ruim 1500 respondenten uit alle lagen van de bevolking deden mee.
Uit het onderzoek blijkt dat de associaties met coöperaties vooral positief zijn. Het geeft een goed gevoel. Helaas is dit 
niet gebaseerd op kennis, deze blijkt beperkt te zijn. De gemiddelde Nederlander heeft slechts oppervlakkige kennis over 
de coöperatie als ondernemingsvorm. Er is dus werk aan de winkel!

Tekst: Saskia Brouwer I Infographic: Ymke Pas

Wat een coöperatie inhoudt Waar mensen aan denken

Lid zijn van een coöperatie
Ben jij lid van een coöperatie?
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Het vervolg
Hoe mooi zou het zijn als de Nederlandse samenleving niet alleen een positief gevoel heeft maar ook weet wat een coöperatie 
daadwerkelijk betekent? Door het bieden van meer kennis en inzicht over de werking van de coöperatie kunnen mensen een 
bewuste keuze maken om producten af te nemen van een coöperatie of doen besluiten zich aan te sluiten bij een coöperatie of 
zelf coöperatief te ondernemen. Hier ligt een schone taak voor NCR en haar leden.

In de aankomende maanden gaat NCR samen met de leden aan de slag gaat om de bekendheid van coöperaties te vergroten. 

Passende associaties bij coöperatie
Er zijn diverse eigenschappen voorgelegd waarbij de respondenten konden 
aangeven of zij die in meer of mindere mate bij een coöperatie vonden 
passen. Wat opvalt is dat ook hier de eigenschap ‘samenwerking’ positief 
beoordeeld wordt, evenals ‘maatschappelijke betrokkenheid’. De groep die 
relatief goed bekend is met het begrip coöperatie vindt ‘zeggenschap’ en 
‘creatief’ meer passen bij coöperaties dan niet-coöperaties. Daarentegen be-
schouwt deze groep coöperaties vaker als conservatief, ouderwets en traag.

Niet passend Weinig passend Neutraal Passend Erg passend

Gericht op
samenwerking

Betrokkenheid
bij samenleving

Traag Conservatief

Ouderwets

De sector
In welke branches vind jij coöperaties goed passen?

Agrarische sector

Supermarkten

Zorg en welzijn

Verzekeringssector

Energiesector

Bankensector

Detailhandel

Transport, logistiek en opslag

Groothandel

Uitzendbranche/personeelsvoorziening

Geen van deze

De coöperatie heeft een positieve associatie, gebaseerd op gevoel en niet op 
kennis. Hierdoor is de bereidheid om actief te kiezen voor een coöperatie beperkt.

Hoogopgeleiden vinden dit vaker passen
dan laagopgeleiden (86% vs. 66%).

30% van de jongeren 
vindt dit passend.

60%

44%

44%

40%

35%

32%

29%

29%

22%

18%

12%

6% is er
goed mee

bekend

34% weet ongeveer
wat het inhoudt

41% heeft er weleens
van gehoord, maar weet niet

precies wat het inhoudt

18% kent 
het niet

Rabobank

Coop supermarkten

FrieslandCampina

Dela

Univé Weet niet/geen antwoord

27%

17%

10%

6%

5%

Woningbouw

3%

Verzekeringsmaatschappij

3%

41%

Samenwerking 42%

7%
Leden hebben inspraak/

zijn eigenaar

6%
Gezamenlijke

kosten en baten

5%
Gezamenlijk

doel

4%Ondernemingsvorm

4%Vereniging
3%Geen winstoogmerk

3%
Overkoepelende

organisatie

2%
Respondent geeft

voorbeeld coöperatie
1%

Soortgelijke bedrijven
ondernemingen

1%
Delen van

kennis en kunde
3%

Gezamenlijk
inkopen

3%
Samenvoeging van
(kleine) bedrijven

3%
Samen
Sterk

6%
Gezamenlijke

kosten en baten

16% ja

69% nee

15% weet ik nietCZ

Zuivelcoöperatie

Melkunie

Boerenbond

Achmea

VGZ

2%

2%

2%

2%

2%

2%

CreatiefZeggenschap

Bekende coöperaties
Welke coöperaties ken je?

Bij doorvragen blijkt in totaal 68% lid te zijn van minimaal één 
coöperatie. 52% uit de groep 'nee' en 'weet ik niet' is onbewust lid. 
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Dit keer geen lijvig werk maar een handzaam boekje van 

17 pagina’s. Het is bedoeld voor de vele bestuurders 

van vooral kleinere verenigingen die in hoge mate een 

beroep doen op operationeel uitvoerende bestuurders. 

Marc Mestdagh geeft een compact overzicht van de 

diverse bestuursstijlen en bestuursrollen. Om een 

bestuursvergadering optimaal te laten verlopen doet 

de auteur diverse praktische suggesties, die zowel 

betrekking hebben op het formele deel als het inhoude-

lijke deel van de bestuursvergadering. Een bestuurder 

behoort uiteraard de strategie te ontwikkelen en te 

waken over de operationele uitvoering. Maar zeker zo 

belangrijk is het feit dat de bestuurders de ambitie van 

de organisatie moeten trachten te realiseren. Daarbij 

kan het nodig zijn om als bestuurder eens voluit een 

bocht te nemen zonder eerst af te remmen.

Het leukste uit dit boekje zijn toch wel de 12 oefeningen 

voor het bestuur. Deze beogen te leiden tot inzichten op 

het punt van het ‘unieke’ aanbod van de vereniging, het 

in staat zijn om het verhaal van de vereniging te vertel-

len, het omgaan met stakeholdersmanagement etc.

Auteur: Marc Mestdagh, 2mpact Empowering Communities

In december 2020 is de Wet bestuur en toezicht rechts-

personen door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet 

wordt van kracht met ingang van 1 juli 2021. Het boek 

bevat voornamelijk een uitleg van de wetsbepalingen 

voor de coöperatie en de onderlinge waarborgmaat-

schappij. De wet biedt wijzigingen betreffende het 

bestuur en het toezicht, en kent een nieuwe regeling in 

geval van tegenstrijdig belang. Het boek kijkt in prak-

tische zin naar de toepassing van de nieuwe wettelijke 

bepalingen.

Hierbij komen diverse onderwerpen aan de orde: het 

structuurregime, verschillende vormen van lidmaat-

schap, fusie, splitsing en omzetting van de rechtsvorm. 

Er wordt ingegaan op de diverse vormen van een 

bestuurlijk orgaan, de aansprakelijkheid en de verant-

woording van bestuurders en leden van een raad van 

commissarissen. Het laatste hoofdstuk is geheel gewijd 

aan de NCR Coöperatie Code 2019.  

Het boek is bestemd voor juristen die in de praktijk  

de nodige aandacht besteden aan de coöperatie en de 

onderlinge waarborgmaatschappij. Een mooi naslag-

werk, wellicht in een volgende druk te verrijken met 

praktijkvoorbeelden.

Auteur: prof. Mr. P.J. Dortmond
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Bestuurder
Hoe ga ik mee uit de bocht?

Meer informatie: www.2mpact.be

De coöperatie en de  
onderlinge waarborg-
maatschappij na de  

Wet bestuur en toezicht  
rechtspersonen

Meer informatie: Sdu, 2020, ISBN 9789012406024, 

e 55,00, www.sdu.nl
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OP HET COÖPERATIEPLATFORM: 
E-LEARNING 

Het afgelopen jaar is NCR druk bezig geweest met het 

door ontwikkelen van het Coöperatie Platform. De volgen-

de stap is de lancering van E-learning modules in april. 

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. We starten met de 

basiscursus Coöperatie. In de toekomst worden diverse 

modules aangeboden ter ondersteuning van het huidige 

opleidingsprogramma van de NCR Academie en de fysieke 

bijeenkomsten. E-learning maakt dingen makkelijker,  

leuker en efficiënter. Wij houden u op de hoogte.

NCR COÖPERATIE ACADEMIE 2021

Meer informatie over bijeenkomsten en cursussen en  

de mogelijkheden tot inschrijven treft u aan op

www.cooperatie.nl.

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,  

directeuren en senior management van coöperaties leven. 

Vragen die geen eendimensionale oplossingen kennen. 

NCR biedt u de mogelijkheid om in intervisie met mensen 

met vergelijkbare verantwoordelijkheden verdere verdie-

ping te vinden op thema’s die u in de dagelijkse praktijk 

van de coöperatieve leider bezig houden. Er gaan in april 

twee kleine groepen van start. Een groep met directie-

leden en senior management. En een groep met ‘gekozen’ 

bestuurders/commissarissen (interne en externe). Voor 

deze laatste groep zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  

De volgende thema’s komen aan de orde:

•  Organisatiedynamiek

•  Coöperatieve governance

•  Zomerexcursie

•  Integriteit

•  Coöperatief leiderschap

 

Wilt u meer informatie over deze peergroups ga dan naar 

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

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

29 april Peergroup Bestuursondersteuners 2021

20 mei Cursus Meer rendement halen uit  
 uw gesprekken

10 juni Basiscursus Coöperatie

17 september Basiscursus Coöperatie

NCR  
Peergroups
2021

VOOR DIRECTIE EN 
SENIOR MANAGEMENT
VOOR GEKOZEN  
BESTUURDERS EN 
COMMISSARISSEN

4 BIJEENKOMSTEN
april / mei / november / 
december + 1 ZOMER
EXCURSIE

B
lack Jack/S

hutterstock.com
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DOOR: Arjen van Nuland 

BEELDEN:  Bilanol, FotoIdee/Shutterstock.com

Kenmerkend voor de coöperatie is dat deze onderneming van, voor en door de leden 

is. Door de leden betekent onder andere dat de financiering vanuit de leden plaats

vindt: zelffinanciering. Dit uitgangspunt werd al door Friedrich Wilhelm Raiffeisen bij 

zijn eerste coöperatieve boerenleenbank gehanteerd. In een ideaal  en eenvoudig   

plaatje leggen de leden samen geld bij elkaar voor de start en investeren ze vervolgens 

weer in de groei van de gezamenlijke onderneming. De praktijk is helaas weerbars

tiger. Startinvesteringen zijn vaak groter dan de leden kunnen samenbrengen en 

wanneer de coöperatieve onderneming eenmaal loopt en voor grote investeringen 

staat is dat voor leden niet zelden een te grote opgave. Kortom: ledenfinanciering is 

een belangrijk uitgangspunt maar in de praktijk soms lastig vorm te geven. NCR gaat 

in 2021 extra aandacht besteden aan de vraagstukken van coöperatieve financiering. 

In dit artikel geven we wat meer inkleuring aan dit thema.
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Zelffinanciering draagt bij aan een 

sterke ledengeoriënteerde onderne-

ming. Immers, door zelf geld bijeen 

te brengen wordt geborgd dat de 

zeggenschap ook bij de leden ligt. 

 Externe financiering kan impact 

 hebben op de strategische keuzes  

die gemaakt worden, zoals de onder-

nemingsrisico’s, de ledenprijzen of 

zelfs de ruimte voor nabetalingen  

aan leden. 

Anno 2021 zien we zelffinanciering 

op verschillende terreinen onder druk 

staan. In dit themajaar richten we ons 

op de twee belangrijkste: startfinan-

ciering van nieuwe initiatieven en de 

vermogensbehoefte van bestaande 

coöperaties.

FINANCIERING NIEUWE 
INITIATIEVEN
Op verschillende terreinen ontstaan 

nieuwe coöperatieve initiatieven. Dat 

kan gaan om maatschappelijk geori-

enteerde concepten zoals energie- of 

wooncoöperaties, maar bijvoorbeeld 

ook om ondernemers die samen een 

winkel willen starten. Vaak blijkt 

het lastig om toegang te krijgen tot 

kapitaal. 

Energiecoöperaties
Sijtze Brandsma is alge-

meen directeur van het 

bedrijfsbureau van  

Coöperatie Energie 

Samen. Deze organisatie 

verbindt en ondersteunt  

lokale en regionale energie-

coöperaties. In de energiemarkt ziet 

Sijtze vooral knelpunten bij groot-

schalige energie-opwekprojecten.  

‘In het Energieakkoord is afgesproken 

dat gestreefd wordt naar 50 procent 

lokaal eigendom van nieuwe projec-

ten voor grootschalige zon- en wind-

energie op land. Dat zullen groten-

deels energiecoöperaties zijn, samen 

met lokale grondeigenaren. Om dit 

te realiseren is een flinke schaal-

sprong en professionaliseringsslag 

van de coöperatieve energiebeweging 

nodig, maar ook toegang tot kapitaal. 

Geschat wordt de kapitaalbehoefte 

voor energieprojecten van 12,5 mil-

jard euro. Hiervan is 2 miljard eigen 

vermogen en 10,5 miljard vreemd 

vermogen.’

Een deel van de benodigde inves-

teringen zit in ontwikkelkosten. 

‘Energie Samen heeft met provincies 

en de Rijksoverheid een ontwikkel-

fonds opgezet dat op het punt staat 

operationeel te worden. Maar er is 

meer nodig. Met een aantal banken 

wordt gekeken of ook de financie-

ring van kleinere projecten op een 

vereenvoudigde wijze via een vast 

loket en gezamenlijk fonds kan wor-

den gerealiseerd. Ook de Rabobank 

onderzoekt de mogelijkheden om bij 

grootschalige projecten de inbreng 

van eigen vermogen door de leden 

van energiecoöperaties en omwonen-

den eenvoudiger te maken.’

Warmtecoöperaties
Energie Samen is ook betrokken bij 

warmtecoöperaties. Dat zijn initi-

atieven waarbij groepen burgers 

gezamenlijk - vaak coöperatief - de 

omschakeling van gas naar andere 

energiebronnen organiseren via een 

collectief warmtenet. Anders dan 

bij zonneprojecten duurt het beheer 

van een collectief warmtenet zo’n 40 

jaar. Sijtze geeft aan dat financiering 

van dergelijke warmtecoöperaties 

weer andere dilemma’s kent dan de 

energiecoöperaties. ‘Warmtecoöpera-

ties hebben naast de langere looptijd 

van het project ook te maken met veel 

onzekere variabelen. Zo is de toe-

komstige gasprijs en het bijbehoren-

de overheidsbeleid erg onzeker, maar 

wel erg bepalend voor de business-

case. Daarnaast speelt door de lange 

looptijd mee dat deelnemers van nu 

niet willen investeren in de volledige 

looptijd. Dit soort warmte-initiatieven  

zullen veelal een samenwerking 

worden tussen burgers, overheden 

en ondernemingen. We staan aan de 

vooravond van het ontwikkelen van 

passende samenwerkingsconcepten 

waarbij de financiering vanuit de 

burgers cruciaal wordt.’

Wooncoöperaties
Een andere snelgroeiende vorm van 

coöperatief ondernemen vinden we  

bij de wooncoöperaties (niet te ver-

warren met de wooncorporaties). Bij 

wooncoöperaties zijn de huurders ge-

zamenlijk eigenaar van de woningen 

en worden de woningen aan de leden 

verhuurd of worden gebruiks- of lid-

maatschapsrechten uitgegeven aan de 

bewoners. Financiering blijkt hierbij 

een lastige opgave omdat banken en 

andere financierders in  Nederland 

niet gewend zijn aan financierings-

constructies voor het vastgoed als 

‘collectief eigendom’. Ze zien veel 

risico’s of vinden de schaal van een 

zelfbeheerproject of wooncoöperatie 

te klein om in te investeren.

De wooncoöperatie is een tijd uit 

beeld geweest. Maar na een memo-

rabel debat in de Eerste Kamer in 

2013 over het Woonakkoord werd 

bepaald dat de wooncoöperatie een 
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evenwaardige plek in ons sociale 

woonstelsel moet krijgen. Sindsdien 

nemen wooncoöperaties sterk in 

belang toe. Zo heeft de gemeente 

Amsterdam onlangs een actieplan 

gepresenteerd om het aantal woon-

coöperaties in de stad de komende 

jaren te laten stijgen. Het streven 

is dat over twintig jaar 1/10 van alle 

Amsterdamse huizen ondergebracht 

zijn in een wooncoöperatie. Tegen 

2040 zou het om 40.000 woningen 

moeten gaan. Maar ook in andere 

delen van het land zien we woonini-

tiatieven ontstaan waar bijvoorbeeld 

ouderen zelfstandig blijven wonen in 

een gemeenschappelijke coöperatieve 

woonomgeving. 

Clemens Mol is adviseur 

bij !Woon. Deze organi-

satie ondersteunt onder 

andere nieuwe coöpe-

ratieve wooninitiatieven. 

Clemens herkent het finan-

cieringsvraagstuk. ‘Met name banken 

zijn terughoudend bij het verstrekken 

van financiering omdat ze deze initia-

tieven als risicovoller zien. Daarnaast 

voorzien ze bij coöperaties extra werk 

in het voldoen aan de voorwaarden 

van de anti-witwas-wetgeving. Toch 

worden er oplossingen gevonden. Zo 

wil de Rabobank in Amsterdam een 

loket starten om zo meer ruimte te 

bieden aan wooncoöperaties. Daar-

naast heeft Amsterdam een fonds 

geopend met 50 miljoen euro om het 

aandeel eigen inleg van de bewoners 

te verkleinen. Banken financieren 

over het algemeen niet meer dan  

80 procent. En tenslotte wordt 

gedacht aan een onderling solida-

riteitsfonds van wooncoöperaties. 

Deze ontwikkelingen zijn hard 

nodig om de beoogde groei van 

wooncoöperaties te realiseren.’ Dit 

begint met de erkenning dat woon-

coöperaties een belangrijk middel zijn 

om het woningtekort op te lossen.

VERMOGENSBEHOEFTE  
GROTE COÖPERATIES
Veel (met name) agrarische coöpe-

raties hebben in hun lange historie 

omvangrijke bedrijfsmatige acti-

viteiten ontwikkeld. Deze groei is 

vaak grotendeels vanuit de leden 

gefinancierd door in de coöperatie 

te investeren of door surplus toe te 

voegen aan het eigen vermogen. Dat 

model kan onder druk komen te staan 

doordat het ledenaantal (bijvoorbeeld 

door schaalvergroting) terugloopt en 

er bij de leden soms weinig ruimte 

is om surplus in de coöperatie te 

laten zitten. 

Sandra Addink, 

 bestuurslid bij 

 FrieslandCampina, 

geeft aan dat het belangrijk is om de  

ledenfinanciering regelmatig tegen 

het licht te houden. Past deze nog bij 

de financieringsbehoefte van de ge-

zamenlijke onderneming en sluit deze 

nog aan bij de mogelijkheden van de 

leden? ‘Ook FrieslandCampina is de 

huidige ledenfinanciering aan het eva-

lueren. Hierbij kijken we onder andere 

naar de ledenobligaties. De ledenobli-

gaties-vrij zijn onderling verhandel-

baar tussen leden en vormen samen 

met ledenobligaties-vast een belang-

rijk deel van ons eigen vermogen. 

De omvang van ledenobligaties-vrij 

neemt jaarlijks toe, terwijl het aantal 

leden geleidelijk iets afneemt, waar-

door er in de toekomst een onbalans 

tussen vraag en aanbod kan ontstaan. 

Dit zien we als een dilemma waar  

we nu een oplossing voor zoeken.  

We zijn aan het kijken hoe we deze 

systematiek kunnen aanpassen, 

 waarbij we juist de coöperatieve 

uitgangspunten rond zelffinanciering 

willen vasthouden.’ 

In 2021 gaat NCR het thema coöperatie-financiering verder verdiepen. De 

aandachtspunten worden met leden in beeld gebracht en er wordt gewerkt aan 

nieuwe inzichten en oplossingen voor de knelpunten. Gedurende dit jaar worden 

leden regelmatig geïnformeerd over dit onderwerp en verzocht om mee te 

doen. Op deze manier werken wij samen aan toekomstbestendige coöperatieve 

financiering.
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Het is precies zoals de Coöperatie Code 2019 het verwoordt: ledeninvloed en -zeggenschap is 

essentieel in de coöperatie. Afhankelijk van het besturingsmodel nemen leden ook een wezen-

lijke positie in bestuur en/of toezichtsorganen. De ledendominantie die wordt vormgegeven in 

de algemene vergadering of ledenraad zorgt voor ledeninvloed en controle op bestuur en toe-

zicht in de coöperatie. Maar het risico van belangenverstrengeling of zelfs tegenstrijdig belang 

op bestuurlijk niveau kan hiermee op de loer liggen. 
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DOOR: Marijke Flamman  FOTO’S: Drakuliren, Andrii Spy_k, retro67/Shutterstock.com

Tegenstrijdig belang  
op topniveau

Omdat de coöperatie in feite een vereniging is van per-

sonen met eenzelfde (economische) behoefte, is het van-

zelfsprekend dat de leden verstrekkende invloed hebben 

op het beleid van de onderneming van de coöperatie. Van-

uit deze gedachte geldt dan ook als wettelijk uitgangspunt 

dat het bestuur door de leden uit de leden wordt benoemd. 

Iedere coöperatie die werkt met leden in haar bestuur of 

in haar raad van commissarissen, zal hierbij het thema 

tegenstrijdig belang herkennen. 

Voorbeelden

Het bestuur van een varkenshouderscoöperatie bestaat 

uit leden-bestuurders. De coöperatie zet het varkens-

vlees voor haar leden af bij marktpartijen. Vier van de 
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coöperatie gezien het feit dat hij ook bestuurder is van 

de contracts partij. Het gaat hier in beide gevallen om een 

belang ‘qualitate qua’ en dat is geen persoonlijk belang. 

Er is wél sprake van een persoonlijk belang als hij als be-

stuurder van de coöperatie een overeenkomst aangaat met 

een familielid of echtgenoot. Dit is uiteraard ook het geval 

als op de bestuurstafel een besluit ligt betreffende de 

vergoeding van de bestuurders. En ook hier geldt: in geval 

van twijfel niet oversteken. Vermijd iedere schijn van be-

langenverstrengeling, en laat de raad van commissarissen 

of de ledenvergadering het betreffende besluit nemen.

De vraag die zich vervolgens voordoet is of een leden- 

bestuur, zoals dit bij een coöperatie gebruikelijk is,  

nog wel werkbaar is. En wat als (ook) de raad van 

 commissarissen grotendeels uit leden bestaat. 

Nog ingewikkelder

De situatie kan nóg ingewikkelder worden als het een 

coöperatie betreft waar de bestuurders bewust wor-

den benoemd vanuit hun verschillende achtergronden. 

Bijvoorbeeld iemand vanuit de tomaten, de aubergines en 

iemand vanuit de paprika’s. Of iemand vanuit de winke-

liers en iemand vanuit de leveranciers. Of iemand vanuit 

de kapitaalverstrekkers en iemand vanuit de onderne-

mers. Deze bestuurders moeten met elkaar het belang 

van de coöperatie zien te bepalen. En hierbij is juist het 

feit dat iedere bestuurder deze collectieve problematiek 

vanuit zijn eigen denkkader en achtergrond benadert van 

toegevoegde waarde. Zou het kunnen dat zo iemand dan 

niet deel zou mogen nemen, omdat hij automatisch een 

zes bestuurders hebben een biologische boerderij, twee 

bestuurders werken gangbaar. Het bestuur besluit de 

bonusprijs die leden voor biologisch vlees ontvangen, te 

verhogen, om hiermee de leden te stimuleren over te gaan 

op biologisch vlees. Het bestuur heeft als strategie om 

binnen vijf jaar een marktpositie te hebben als dé leve-

rancier voor biologisch varkensvlees.

Het risico dat nu bestaat is dat de leden-bestuurders die 

een biologische boerderij hebben, het verwijt krijgen 

zichzelf bewust te verrijken en een tegenstrijdig belang 

hebben bij het nemen van dit bestuursbesluit. Wellicht 

kunnen ze dit verwijt gedocumenteerd weerleggen, maar 

ook de ‘schijn van’ is een vervelende situatie.

Er zijn legio praktijksituaties denkbaar. Neem het geval 

van een coöperatie waar het bestuur voordelig kleine   

auto’s ten behoeve van het bestuur koopt, voorzien 

van een grote stickers met het logo van de coöperatie. 

 Bestuurders en leden van hun huishouden mogen hier 

gratis in rijden.

Of de directeur-bestuurder die een vakkundig notulist 

zoekt voor de verslaglegging van de ledenvergaderingen 

en andere vergaderingen en overweegt zijn dochter, cum 

laude geslaagd voor haar secretaresse-opleiding, hiervoor 

aan te nemen.

Direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang

Hoe ga je binnen een coöperatie integer met een derge-

lijk vraagstuk om? Vanaf 1 juli 2021 bepaalt de wet dat 

een bestuurder niet deelneemt aan de beraadslaging en 

besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect 

persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor 

geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het 

besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij 

ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het 

besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij  

de statuten anders bepalen.

Een mondvol. We zullen deze mooie bepaling eens 

afpellen. Het is allereerst goed om na te gaan wanneer 

er  sprake is van een direct of indirect persoonlijk tegen-

strijdig belang. Dit speelt in ieder geval niet als het gaat 

om een belang wat iemand heeft als bestuurder van de 
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indirect of persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig zou 

kunnen zijn met het doel van de coöperatie? Hoe wordt 

voorkomen dat mensen op grond van de wettelijke voor-

gestelde regels uitgesloten worden van beraadslaging en 

besluitvorming, terwijl zij welbewust vanuit hun deelbe-

lang in een coöperatiebestuur zitten?

Statuten

Wat het belang van de coöperatie is, hangt mede af van 

haar de statuten. In de praktijk zal het voorkomen dat bij 

de behartiging van dat belang, verschillende deelbelangen 

moeten worden afgewogen. Van de gezamenlijke bestuur-

ders wordt verwacht dat zij de verschillende deelbelangen 

die de coöperatie behartigt, meewegen in hun beslissing. 

Van een individuele bestuurder van een coöperatie wordt 

verwacht dat hij zich niet louter en alleen een bepaald 

deelbelang aantrekt. Dit geldt ook als er bewust wordt 

gestuurd op de opname van vertegenwoordigers van 

verschillende belanghebbenden in het bestuur of dit zelfs 

statutair is vastgelegd. Het voorgaande betekent dat als 

het belang van de achterban van een lid van het bestuur 

niet parallel loopt met het (evenwichtig) belang van de 

coöperatie, er niet automatisch sprake is van een tegen-

strijdig belang. 

Overigens is er geen sprake van een tegenstrijdig belang 

als de coöperatie met een bepaalde categorie leden 

overeenkomsten sluit of wijzigt, en in dat kader eenzelf-

de overeenkomst sluit met een lid dat ook bestuurder is. 

Dit zou dus kunnen gelden voor het eerdere voorbeeld 

waarbij het bestuur besluit aan alle biologische varkens-

houders een bonus te geven. 

Tot slot

Wees als bestuur en toezichthouder alert op potentiële te-

genstrijdige belangen. In de Uitwerkingen behorend bij de 

Coöperatie Code 2019 wordt dit thema verder behandeld. 

In het kort:

1. Meld als bestuurder een (potentieel) tegenstrijdig 

belang terstond bij de voorzitter van de algemene 

vergadering/de ledenraad en indien ingesteld, aan de 

voorzitter van de raad van commissarissen en de ove-

rige bestuurders en verschaf daarover alle relevante 

informatie.

2. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van 

bestuurders spelen, worden in ieder geval onder in de 

branche gebruikelijke condities overeengekomen.  

Meer informatie over de Coöperatie Code is te vinden 

op het Coöperatie Platform onder Kiosk.
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hierdoor vaak in zwaar weer. Waar in sommige gevallen  

deze omstandigheden funest blijken te zijn, wakkeren  

zij ook innovatie aan: verenigingen werken - net als 

 menig teamsporter - samen om hun gezamenlijke  

doelen te behalen. De coöperatie vormt hierbij vaak  

het teamverband.

Recreatieve verenigingen in krimpregio’s hebben te 

maken met vergrijzing en teruglopende leden- en 

 vrijwilligersaantallen. Bijgaand probleem is een tekort 

aan mankracht en financiën. De coronapandemie strooit 

nog eens extra zout in deze wond. Sportverenigingen  

zijn in deze trend geen uitzondering en verkeren  

DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: Huis voor de Sport Limburg en UKRID/Shutterstock.com

EEN GEZONDE SAMENWERKING

Coöpereren is een 
teamsport
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MEER MET MINDER

Naast teruglopende ledenaantallen en contributie-inkom-

sten bij verenigingen hebben ook gemeentes minder te 

besteden. Hierdoor kiezen veel gemeentes ervoor om 

het onderhoud van sportfaciliteiten uit te besteden aan 

de gebruiker. Het beheer van onroerende goederen als 

sporthallen en -velden wordt vaak volledig of grotendeels 

afhankelijk van de verenigingen die er gebruik van maken. 

Het onderhouden en beheren van sportaccommodaties 

met beperkte middelen vraagt om vernieuwing en door-

ontwikkeling. Dit eist veel tijd, kennis en (organisatie)

kunde van leden en vrijwilligers.

Omdat veel verenigingen zowel minder vrijwilligers  

als minder budget hebben, is het zelf oppakken van het 

onderhoud van sportaccommodaties een moeizaam  

punt. Sportverenigingen willen hun sportactiviteiten 

toegankelijk houden voor een groot publiek maar worden 

door deze ontwikkelingen bemoeilijkt in het behalen van 

dit doel. 

Het Huis voor de Sport Limburgs (HVDSL) is een stich-

ting die zich bezighoudt met het in beweging brengen van 

processen tussen organisaties en mensen op het gebied 

van sport. Ondersteuning bij bovenstaande vraagstukken 

is hier een belangrijk onderdeel van. Door hun rol als 

spil tussen lokale overheden, sportbonden en landelijke 

organisaties weet HVDSL met hun initiatief Open Club 

Limburg (sport)verenigingen te begeleiden, ontzorgen en 

verbinden in de zoektocht naar een toekomstbestendige 

organisatievorm. 

VERENIGINGEN VERENIGD

Open Club Limburg brengt verenigingen met elkaar in 

contact. Door de wensen, doelen en uitdagingen van ver-

enigingen op tafel te leggen blijkt vaak dat een samenwer-

king tussen deze verenigingen uitkomst kan bieden voor 

de vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Alhoewel 

het coöperatieve model geen voorwaarde is voor een 

samenwerking tussen deze partijen, wordt er regelma-

tig gekozen voor de coöperatie als ondernemingsvorm. 

Inmiddels heeft de stichting ondersteund bij de oprichting 

van drie coöperaties tussen diverse (sport)verenigingen in 

de gemeentes Heerlen, Gemert-Bakel en Belfeld.

WAAROM EEN COÖPERATIE?

Door samen te werken in een coöperatie kunnen de 

 verenigingen in de eerste plaats kosten besparen op    

in- en aankopen. Zo kunnen de leden bijvoorbeeld samen 

shirts inkopen bij een groothandel of gezamenlijk hun 

afval laten ophalen door dezelfde afvalverwerker. Ook op 

het gebied van onderhoud biedt de samenwerking voor-

delen: door samen een grote onderhoudsopdracht aan te 

bieden bij een aannemer komen de kosten per vereniging 

vaak lager uit door schaalvoordelen.  

Daarnaast geeft de samenwerking in coöperatievorm  

de sportverenigingen ook voldoende volume om aanspraak 

te maken op de zogeheten BOSA-subsidie (subsidie 

 stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties). 

Door onderhoudswerkzaamheden aan de sportaccom-

mo  daties bij de coöperatie te declareren bereikt de 

 coöperatie de drempelwaarde die nodig is om subsidie 

aan te kunnen vragen. Deze kostenverlagingen zijn een 

belangrijke compensatie voor het eerder genoemde  

lagere budget.

Maar waarom valt de keuze op de coöperatieve vorm? Een 

alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat verenigingen 

gaan fuseren. Wat maakt de coöperatie een aantrekkelijke 

Met het initiatief Open Club stimuleert Huis voor de Sport 

Limburg verenigingen toekomstbestendig te worden. 

Hierbij is de onderliggende motivatie om samen te blijven 

bewegen (in de breedste zin van het woord). Dit bereiken 

ze door verbindingen te leggen tussen o.a. verenigingen 

onderling, scholen, bedrijven en lokale overheden. Het 

idee van een ‘Open Club’ is het vormen van een nieuwe 

ontmoetingsplek waar naast sportactiviteiten mogelijk 

ook activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs en cul-

tuur kunnen plaatsvinden. Er is geen blauwdruk voor een 

Open Club, omdat elke gemeenschap maatwerk vereist. 

Door de mogelijkheden duidelijk in kaart te brengen, helpt 

Open Club concreet bij het vinden van oplossingen voor 

toekomstbestendig verenigen.

OPEN CLUB LIMBURG
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inrichting voor deze samenwerking? Dit komt voorna-

melijk door de wens een eigen identiteit te behouden. De 

coöperatie biedt gelegenheid om als eigen entiteit (lokale 

vereniging) deel te nemen aan een groter geheel (de 

coöperatie). Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld nog derby’s 

georganiseerd worden en blijft de vereniging een onder-

deel van het sociale leven in een lokale gemeenschap. De 

coöperatie geeft de deelnemende verenigingen een gevoel 

van eigenaarschap en autonomie. De zelfstandige ver-

enigingen zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en 

bepalen hierdoor samen wat er gebeurt, waardoor lokale 

belangen geborgd blijven. 

De BOSA-subsidieregeling biedt naast gedeeltelijke 

compensatie voor het onderhoud van sportaccommodaties 

ook een aanvullende compensatieregeling voor inves-

teringen in de verduurzaming van deze complexen. Het 

samenwerken in een coöperatie biedt hierdoor ook kleine 

verenigingen de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld 

warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen.  

MEER DAN FINANCIEEL

Alhoewel een tekort aan financiën vaak de initiële aanjager 

is van een samenwerking tussen verenigingen, komen veel 

deelnemers tot de conclusie dat de samenwerking meer 

kan opleveren dan enkel financiële voordelen. Zo kan een 

samenwerking tussen lokale instellingen bijvoorbeeld zor-

gen voor een betere invulling van de accommodaties: waar 

accommodaties normaal pas vanaf 5 uur gebruikt worden, 

kunnen er in samenwerking met andere verenigingen, 

 bedrijven of scholen ook overdag activiteiten plaatsvinden.

Ook raken de verenigingen met elkaar in gesprek over 

mogelijke projecten en kiezen zij zelf op welke punten  

ze samen willen werken. Hierbij leren de verenigingen 

van elkaars uitdagingen en kunnen ze kennis delen over 

mogelijke oplossingen. Door samen op te trekken in 

exploitatie, onderhoud en beheer van de accommodaties 

maken vele handen licht werk.

GEMEENTELIJKE STEUN

Gemeentes zijn vaak onbekend met de coöperatie als 

mogelijke oplossing of tussenvorm voor toekomstbestendig 

verenigen. Alhoewel gemeentes vaak genoodzaakt zijn 

het onderhoud van sportaccommodaties uit te besteden, 

betekent dit niet dat zij geen waarde hechten aan de ver-

enigingen in hun regio. Integendeel; wanneer zij worden 

betrokken bij het oprichtingsproces van deze nieuwe 

 samenwerkingsverbanden reageren zij hier  enthousiast 

op en pakken zij vaak een faciliterende rol op in dit 

proces. Zo blijft ook het contact met lokale overheden 

gewaarborgd.

DE ‘CLUB’ ANNO 2021

Met de realiteit van toenemende krimp en zelfstandigheid 

onder verenigingen treffen we een krachtig voorbeeld van 

innovatie door samenwerking. Ondanks de verharding 

van het verenigingsklimaat weten verenigingen elkaar te 

vinden en boren zij naast financiële voordelen ook een 

hernieuwd sociaal kapitaal aan, om zo de leefbaarheid 

van hun gemeenschappen te verbeteren. Het coöperatieve 

model biedt uitkomsten in de vormgeving van het heden-

daagse clubgevoel! 
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ACTUALISEREN LEDEN-
INFORMATIE
NCR publiceert de informatie van NCR-leden online. Zo 

ook de informatie van uw coöperatie. De huidige gegevens 

zijn gebaseerd op informatie die eerder door uw coöpera-

tie is aangeleverd en/of die is vermeld in het jaarverslag. 

Het is belangrijk dat deze openbaar gepubliceerde infor-

matie volledig, juist en actueel is. Elk jaar vragen wij u de 

gegevens te controleren en indien nodig te actualiseren. 

Dat kan via www.cooperatie.nl/leden.

HOE BETROKKEN ZIJN UW 
LEDEN?

Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Hoe 

betrokkener de leden van de vereniging op het bedrijf, hoe 

bloeiender de coöperatie. Daarom staat ledenbetrokken-

heid vaak hoog op de agenda. Begin dit jaar met een

frisse blik op de betrokkenheid van uw leden en laat 

een ledenbetrokkenheidsonderzoek uitvoeren door NCR. 

Het onderzoek geeft inzicht in de drijfveren van leden, 

waarna er een gericht beleid ontwikkeld kan worden om 

de betrokkenheid (nog meer) te vergroten. Ga voor meer 

informatie naar het Coöperatieplatform.

PODCASTS OVER COÖPERATIEVE 
THEMA’S
Binnenkort kunt u, waar en wanneer het u uitkomt, 

 luisteren naar gesprekken met leden, wetenschappers en

andere inspiratoren over actuele coöperatieve thema’s.  

De eerste podcast in deze reeks is een interview met 

Jos Bijman, universitair hoofddocent aan de Universiteit 

Wageningen, over het recent uitgevoerde duurzaamheids-

onderzoek. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
NCR DIGITAAL
21 APRIL 2021
Het wordt al een gewoonte; de algemene ledenvergade-

ring zal ook dit keer digitaal gehouden worden. Leden 

krijgen een uitnodiging voor woensdag 21 april 2021 om 

de livestream te volgen. We hebben een mooi programma 

met aansluitend een Symposium. De uitnodigingen zullen 

via de mail verstuurd worden. Ga naar www.cooperatie.nl 

voor het laatste nieuws.



16

EEN COÖPERATIE; DAT VOELT GOED!

Een coöperatie is geen doorsnee ondernemingsvorm. Maar wat weten Nederlanders over coöperaties en coöperatief 
ondernemerschap? NCR dook erin. Eind december 2020 onderzocht onderzoeksbureau Motivaction of en hoe coöperaties 
in de Nederlandse samenleving herkend worden. Ruim 1500 respondenten uit alle lagen van de bevolking deden mee.
Uit het onderzoek blijkt dat de associaties met coöperaties vooral positief zijn. Het geeft een goed gevoel. Helaas is dit 
niet gebaseerd op kennis, deze blijkt beperkt te zijn. De gemiddelde Nederlander heeft slechts oppervlakkige kennis over 
de coöperatie als ondernemingsvorm. Er is dus werk aan de winkel!

Tekst: Saskia Brouwer I Infographic: Ymke Pas

Wat een coöperatie inhoudt Waar mensen aan denken

Lid zijn van een coöperatie
Ben jij lid van een coöperatie?
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Het vervolg
Hoe mooi zou het zijn als de Nederlandse samenleving niet alleen een positief gevoel heeft maar ook weet wat een coöperatie 
daadwerkelijk betekent? Door het bieden van meer kennis en inzicht over de werking van de coöperatie kunnen mensen een 
bewuste keuze maken om producten af te nemen van een coöperatie of doen besluiten zich aan te sluiten bij een coöperatie of 
zelf coöperatief te ondernemen. Hier ligt een schone taak voor NCR en haar leden.

In de aankomende maanden gaat NCR samen met de leden aan de slag gaat om de bekendheid van coöperaties te vergroten. 

Passende associaties bij coöperatie
Er zijn diverse eigenschappen voorgelegd waarbij de respondenten konden 
aangeven of zij die in meer of mindere mate bij een coöperatie vonden 
passen. Wat opvalt is dat ook hier de eigenschap ‘samenwerking’ positief 
beoordeeld wordt, evenals ‘maatschappelijke betrokkenheid’. De groep die 
relatief goed bekend is met het begrip coöperatie vindt ‘zeggenschap’ en 
‘creatief’ meer passen bij coöperaties dan niet-coöperaties. Daarentegen be-
schouwt deze groep coöperaties vaker als conservatief, ouderwets en traag.

Niet passend Weinig passend Neutraal Passend Erg passend

Gericht op
samenwerking

Betrokkenheid
bij samenleving

Traag Conservatief

Ouderwets

De sector
In welke branches vind jij coöperaties goed passen?

Agrarische sector

Supermarkten

Zorg en welzijn

Verzekeringssector

Energiesector

Bankensector

Detailhandel

Transport, logistiek en opslag

Groothandel

Uitzendbranche/personeelsvoorziening

Geen van deze

De coöperatie heeft een positieve associatie, gebaseerd op gevoel en niet op 
kennis. Hierdoor is de bereidheid om actief te kiezen voor een coöperatie beperkt.

Hoogopgeleiden vinden dit vaker passen
dan laagopgeleiden (86% vs. 66%).

30% van de jongeren 
vindt dit passend.

60%

44%

44%

40%

35%

32%

29%

29%

22%

18%

12%

6% is er
goed mee

bekend

34% weet ongeveer
wat het inhoudt

41% heeft er weleens
van gehoord, maar weet niet

precies wat het inhoudt

18% kent 
het niet

Rabobank

Coop supermarkten

FrieslandCampina

Dela

Univé Weet niet/geen antwoord

27%

17%

10%

6%

5%

Woningbouw

3%

Verzekeringsmaatschappij

3%

41%
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Bij doorvragen blijkt in totaal 68% lid te zijn van minimaal één 
coöperatie. 52% uit de groep 'nee' en 'weet ik niet' is onbewust lid. 
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EEN COÖPERATIE; DAT VOELT GOED!

Een coöperatie is geen doorsnee ondernemingsvorm. Maar wat weten Nederlanders over coöperaties en coöperatief 
ondernemerschap? NCR dook erin. Eind december 2020 onderzocht onderzoeksbureau Motivaction of en hoe coöperaties 
in de Nederlandse samenleving herkend worden. Ruim 1500 respondenten uit alle lagen van de bevolking deden mee.
Uit het onderzoek blijkt dat de associaties met coöperaties vooral positief zijn. Het geeft een goed gevoel. Helaas is dit 
niet gebaseerd op kennis, deze blijkt beperkt te zijn. De gemiddelde Nederlander heeft slechts oppervlakkige kennis over 
de coöperatie als ondernemingsvorm. Er is dus werk aan de winkel!

Tekst: Saskia Brouwer I Infographic: Ymke Pas

Wat een coöperatie inhoudt Waar mensen aan denken

Lid zijn van een coöperatie
Ben jij lid van een coöperatie?
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Het vervolg
Hoe mooi zou het zijn als de Nederlandse samenleving niet alleen een positief gevoel heeft maar ook weet wat een coöperatie 
daadwerkelijk betekent? Door het bieden van meer kennis en inzicht over de werking van de coöperatie kunnen mensen een 
bewuste keuze maken om producten af te nemen van een coöperatie of doen besluiten zich aan te sluiten bij een coöperatie of 
zelf coöperatief te ondernemen. Hier ligt een schone taak voor NCR en haar leden.

In de aankomende maanden gaat NCR samen met de leden aan de slag gaat om de bekendheid van coöperaties te vergroten. 

Passende associaties bij coöperatie
Er zijn diverse eigenschappen voorgelegd waarbij de respondenten konden 
aangeven of zij die in meer of mindere mate bij een coöperatie vonden 
passen. Wat opvalt is dat ook hier de eigenschap ‘samenwerking’ positief 
beoordeeld wordt, evenals ‘maatschappelijke betrokkenheid’. De groep die 
relatief goed bekend is met het begrip coöperatie vindt ‘zeggenschap’ en 
‘creatief’ meer passen bij coöperaties dan niet-coöperaties. Daarentegen be-
schouwt deze groep coöperaties vaker als conservatief, ouderwets en traag.

Niet passend Weinig passend Neutraal Passend Erg passend

Gericht op
samenwerking

Betrokkenheid
bij samenleving

Traag Conservatief

Ouderwets
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Geen van deze

De coöperatie heeft een positieve associatie, gebaseerd op gevoel en niet op 
kennis. Hierdoor is de bereidheid om actief te kiezen voor een coöperatie beperkt.
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Wat betekent  
solidariteit binnen 
de coöperatie
Er zijn verschillende definities van solidariteit te noemen. Bijvoorbeeld: solidariteit is een 

gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Of de mate waarin risico’s gedeeld worden met 

andere deelnemers of begunstigden. Beide kunnen van toepassing zijn op de coöperatie. Je 

ziet solidariteit tussen jonge en oude leden, leden met grote en kleine bedrijven of loyale en 

meer vrijblijvende leden. In deze rond de tafel gaan we in gesprek over solidariteit en wat  

dit betekent binnen de coöperatie. Is solidariteit veranderd in de afgelopen jaren en wat 

verwachten we voor de toekomst?

DOOR: Stan Steeghs en Saskia Brouwer

FOTO’S: Patrick van der Sande en VM Creative Design/Shutterstock.com

 WAAR ZIE JE BIJ JULLIE IN DE  
 COÖPERATIE SOLIDARITEIT?  
 EN WAAROM IS DAT BELANGRIJK? 

Evert: Solidariteit in de coöperatie is belangrijk want je 

onderneemt samen. In ons geval wil je sterk in de markt 

staan, en dan moet je toch een soort solidariteit hebben. 

Ik merk wel dat alles een stuk individualistischer gewor-

den is, ook bij CONO. Bijvoorbeeld omdat de diversiteit 

tussen melkveebedrijven groter geworden is. We hebben 

een zuivelcoöperatie met een leverings- en een afname 

plicht. Leden voelen dat soms ook als verplichting.  

Een stukje solidariteit zit bij ons in het toetreden van 

 jonge leden. Zij hoeven niet extra in te leggen als ze star-

ten als lid. Wij hebben geen geld op naam staan; iemand 

kan makkelijk instromen maar krijgt ook niets mee als de 

coöperatie verlaten wordt. Overigens hebben sommige 

leden daar wat moeite mee. We proberen dan uit te leggen 

dat zij altijd een goede melkprijs hebben gekregen.  

Daarnaast hebben we nog een aantal programma’s waar-

van enkele vrijwillig zijn zoals Caring Dairy en weidegang. 

Hiervoor kan je een premie ontvangen. Als veehouder kies 

je zelf of dit haalbaar is. Sinds twee jaar zijn we wel over 

op Non-GMO, dit is voor iedereen verplicht. 

Herman: Bij abflexkracht hebben we leden en klanten. Ik 

beperk me nu tot de leden. Het lidmaatschap is vrijwillig; 

 je kan lid zijn van de coöperatie maar geen gebruik 

maken van de reductieregeling. Abflexkracht is bij uitstek 

begonnen vanuit solidariteit. Het probleem vroeger was, 

meer dan 50 jaar geleden, hoe de onderneming opgevan-

gen moest worden in geval van ziekte. Dit waren vaak 

eenmanszaken en de continuïteit moest gewaarborgd 

worden. Lid worden van de coöperatie was daarom be-

langrijk. In geval van nood leverde de coöperatie passende 
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Overigens zit de kern van solidariteit vooral in het product 

en minder in de organisatievorm, zijnde de coöperatie. Het 

is wel zo dat de coöperatieve vorm het beste past bij dit 

product. En daarom zie je dat de meeste zorgverzekeraars 

een coöperatie zijn. De coöperatieve identiteit hebben wij 

nog niet zo zwaar ingevuld. We hebben het over klanten 

en patiënten en nauwelijks over leden en ledenvoordelen. 

Dat gaan we met onze nieuwe strategie veranderen. 

 KUN JE VAN LEDEN BARMHARTIG-  
 HEID VERWACHTEN ZONDER DAT ER  
 IETS TEGENOVER STAAN? 

Herman: Bij ons is het lidmaatschap vrijwillig. Je kan ook 

van ons uitzendbureau gebruik maken zonder lid te zijn. 

Veel klanten zeggen: Ik wil wel lid zijn, maar wat krijg ik 

er dan voor terug? Ze zien niet altijd in dat het lidmaat-

schap continuïteit biedt voor de onderneming indien dit 

nodig is. Het levert niet meteen wat op. Je kan het een 

half jaar of een jaar niet nodig hebben, maar heb je dan 

toch die handjes nodig dan is het een prettige gedachte 

dat de coöperatie die kan leveren. Wat je vandaag niet 

nodig hebt, kan morgen heel veel waard zijn. Het is niet 

altijd tastbaar wat de waarde is van lid zijn van de coöpe-

ratie. Die gedachte moeten wij veel meer lading geven bij 

onze leden en klanten.  

vervanging voor een zeer gereduceerd tarief. We zien nu 

dat bedrijven aan het veranderen zijn en dat die behoefte 

aan het wegzakken is. Wij zijn daarom kritisch aan het 

kijken naar de toegevoegde waarde van het lidmaatschap; 

het moet een win-win situatie blijven. Overigens komt het 

overgrote gedeelte van onze omzet nu uit de uitzendtak, 

die marktconform moet presteren.  

 

Frank: Coöperatie VGZ heeft te maken met twee typen 

producten; de basis zorgverzekering en de aanvullende 

producten. De basisverzekering is een wettelijk vast-

gesteld product. Het product is volledig gebaseerd op 

solidariteit. Dat betekent of je jong of oud bent, of zwaar 

consumerend of juist niet, voor iedere Nederlander is  

dit product en de prijs hetzelfde. Daarvoor is gekozen  

om een tweedeling in de maatschappij te voorkomen 

 tussen mensen die het wel of niet kunnen betalen. De 

aanvullende verzekeringen zitten niet in een wettelijk 

 kader, maar ook daar proberen we een bepaalde soli-

dariteit na te  streven. Je probeert voor een homogene 

groep of klantgroep een product aan te bieden. Bijvoor-

beeld voor chronisch zieken, ouderen of mensen met een 

minimum inkomen. En daarbinnen hebben we ook weer 

een systeem van gelijke premie. Zo hebben wij geen 

premies die afhankelijk zijn van leeftijd. VGZ heeft dat 

afgeschaft omdat wij niet op leeftijd willen differentiëren 

in de prijs. 

Herman: 
Onze coöperatie begon vanuit  

solidariteit

Evert: 
Door groeiende diversiteit 
tussen leden is steeds meer 

overleg nodig 

Frank:

De basisverzekering voorkomt een 
tweedeling in de maatschappij
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Evert: Ik vind barmhartigheid een groot woord. Er moet 

toch wel wat tegenover staan; je wil geen meelift-gedrag. 

Belangrijk is om dit goed uit te leggen. Toen wij overgingen 

naar Non-GMO melk hadden we er een vrijwillig program-

ma van kunnen maken, maar dat zou betekenen dat onze 

transport- en verwerkingskosten omhoog gingen omdat 

dan Non-GMO melk apart opgehaald en verwerkt moet 

worden. Voor elk lid was het haalbaar om over te gaan en 

we geven een extra toeslag voor een liter melk die GMO-

vrij geproduceerd is. Op die manier zit er voordeel in voor 

alle leden. Je kunt dit zien als een vorm van solidariteit; 

omdat iedereen meedoet maakt de coöperatie minder 

 kosten en kan er een goede melkprijs betaald worden.  

Frank: Wij zitten in de consumentenmarkt en daar zie 

je dat de behoefte van de burger naar iets terug krijgen 

voor wat ze betalen steeds groter wordt. Als mensen een 

jaar lang premie betalen en ze zijn het hele jaar gezond 

geweest dan vinden ze eigenlijk dat ze iets terug moeten  

krijgen. En als ze een paar jaar niets hebben of niets 

terug krijgen, dan is er een groep mensen die vindt  dat 

ze die verzekering eigenlijk niet nodig hebben. De enige 

speelruimte die de consument zelf heeft, is de aanpassing 

van het eigen risico en kiezen op prijs. Wij zijn bezig om 

op deze maatschappe lijke trend een antwoord te hebben, 

want draagvlak voor het systeem is enorm belangrijk. Wij 

kijken naar hoe we iets kunnen teruggeven aan de consu-

ment die niet of nauwelijks medische zorg nodig heeft. Dit 

kan in de vorm van handige gezondheidsinformatie, of een 

gemakkelijke manier van het verkrijgen van digitaal dok-

tersadvies,  medicijnen, of dat je met iemand ervaringen 

kan uitwis selen. Op deze manier proberen we steun voor 

het  systeem te houden maar ook om commercieel gezien 

onderscheid te maken met andere verzekeraars.

 ZIEN JULLIE ONTWIKKELINGEN IN  
 SOLIDARITEIT EN WAT VERWACHT JE?   

Herman: Ik heb het idee dat de bereidheid tot solidariteit 

de afgelopen jaren minder is. Onze leden zijn enorm aan 

het individualiseren. Er lopen steeds meer mensen op  

een bedrijf, en die vangen ziekte makkelijker op. Dat zie 

Frank Elion 

Frank is lid van het directieteam van Coöperatie  

VGZ zorgverzekeraar. Bijna 25% van de  

Nederlandse bevolking is bij VGZ of een van de  

merken bij  Coöperatie VGZ (Univé, IZZ, IZA, UMC, 

United Consumers, Bewuzt, ZEKUR, Zorgzaam)  

verzekerd. Frank is verantwoordelijk voor alle 

activiteiten binnen Coöperatie VGZ die met leden  

te maken hebben,  zoals klantenservice, polis- en 

declaraties en marketing en verkoop. 

je ook in de afname van het aantal leden. We moeten het 

lidmaatschap breder gaan wegzetten. Wij zijn bijvoorbeeld 

aan het denken over een reductieregeling voor bijvoor-

beeld bedrijfsonderdelen, bedrijfsleiders en mensen op 

kantoor.

Evert: Wij merken dat de verscheidenheid tussen bedrij-

ven steeds groter wordt en daarmee ook de bijbehorende 

discussies. Leden kijken vooral vanuit de eigen situatie. We 

hebben discussies over duurzaamheidsprogramma’s maar 

ook over wat een bestuur mag verplichten en wat niet.  

Frank: Ik zie juist het tegenovergestelde; we leven in een 

tijd die juist minder individualistisch aan het worden is. 

De liberalisering is wat op zijn retour en een sterkere rol 

van de overheid leeft weer op. Dat zie je met name bij 

nutsproducten zoals de zorg. In de wettelijke maatrege-

len die worden toegevoegd zit steeds meer solidariteit. 

Bijvoorbeeld bij de collectieve aanvullende verzekerin-
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doen. We gaan veel meer het contact opzoeken met de 

ledenraad én in de regio’s; gepersonaliseerde solidariteit.

Evert: We proberen vooral tijdens de twee jaarlijkse 

ledenvergaderingen het gesprek aan te gaan. Daarnaast 

hebben we een regieteam van leden gevraagd om de 

 dialoog voor en door leden te organiseren. Leden willen 

meegenomen worden in het verhaal, welke mogelijk-

heden zich voordoen en niet pas betrokken worden bij de 

uitkomst. Op deze manier hopen we de betrokkenheid en 

solidariteit van leden bij de coöperatie te vergroten. 

Herman: Wij gaan ook met leden in gesprek. Zeker omdat 

wij in een stadium zitten waarbij wij een gezamenlijke 

zorg hebben over het afnemende ledenaantal. Samen met 

de leden moeten we het lidmaatschap meer lading geven. 

Je wilt continuïteit voor het bedrijf en voor de coöperatie. 

We zitten in een concurrerende markt en wij gaan niet 

prijsvechten; wij gaan voor kwalitatief goed. 

gen hadden we een aantal jaar geleden nog 10% korting, 

dit wordt stapsgewijs teruggebracht naar nul procent 

in 2023. Die solidariteitsgedachte zien we alleen maar 

toenemen. We zien collectivering in het systeem, maar de 

manier waarop je met de klant communiceert wordt wel 

steeds persoonlijker.

 HOE KUNNEN WE DE ONDERLINGE  
 SOLIDARITEIT VERGROTEN? 

Frank: Als onderdeel van onze nieuwe strategie zijn wij 

bezig om de komende jaren de hele coöperatieve gedachte 

opnieuw uit te vinden. Het principe voor en door de leden 

staat centraal. We willen onderlinge relaties en daarmee 

ook de onderlinge band tussen leden versterken. De leden-

voordeelgedachte en ledengedachte is nog veel te weinig 

ingevuld en dat moeten wij gaan laden. Wij willen leden 

ook veel meer actief gaan betrekken bij de dingen die wij 

Evert Kremer 

Evert is melkveehouder in Ommen en voorzitter van 

de Raad van Bestuur bij CONO Kaasmakers. CONO 

produceert voornamelijk kaas en heeft 425 leden. 

Het bekendste merk is Beemster kaas. De coöperatie 

en de meeste leden zijn gevestigd in Noord Holland, 

daarnaast heeft CONO leden in andere regio’s in 

Nederland. 

Herman de Jong 

Herman is bestuursvoorzitter van abflexkracht.  

Deze coöperatie bestaat uit twee onderdelen; 

 bedrijfshulpverlening (de reductieregeling) en  

het  uitzendbureau. De reductieregeling is een ver-

zekering die vervangende arbeid levert bij ziekte.  

De  coöperatie heeft ongeveer 350 leden. Herman  

heeft een leliekwekerij in de Kwakel en zit ook in de 

Ledenraad bij Royal FloraHolland.
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IN - TO THE POINT - HEBBEN WE  

DIT KEER AANDACHT VOOR DE 

COÖPERATIE CODE 2019 EN DE  

SPECIAAL ONTWIKKELDE GESPREKS-

KAARTEN. DE VRAGEN VAN DE 

GESPREKSKAARTEN ZIJN BEDOELD 

OM DE DIALOOG AAN TE GAAN BINNEN 

DE COÖPERATIE. WIJ HEBBEN DRIE 

COÖPERATIES EEN AANTAL VAN DEZE 

VRAGEN VOORGELEGD. 

Wat zijn – to the point – de antwoorden  

van Thijs Spaargaren (Schoongewoon),  

Arjan Noorlander (OVM SOM) en  

Jan Opschoor (Growers United)?

DOOR: Dorien Groen en Marijke Flamman

FOTO’S: Patrick van der Sande

OVM SOM
Jaar oprichting: 1998  

Aantal leden:  25 leden-aandeelhouder -   

 46.000 leden-verzekerden

Aantal medewerkers: 20 

Omzet: e 25.000.000  

Bestuursmodel: RvC+ model

Ledenraad:  n.v.t.

SCHOONGEWOON
Jaar oprichting:  2016 (Nederland),  

 2012 Den Bosch

Aantal leden:  6 coöperaties - 58 leden

Aantal medewerkers:  4 FT (Nederland) - 63 totaal

Omzet: e 160.000 (Nederland aan fee)  

 e 1.900.000 geconsolideerd

Besturingsmodel:  Monistisch model  

Ledenraad:  n.v.t.

GROWERS UNITED
Jaar oprichting: 2013 

Aantal leden:  57 

Aantal medewerkers: 152 medewerkers vast -  

 600 flex

Omzet: ruim e 480 miljoen 

Besturingsmodel: Monistisch model 

Ledenraad:  n.v.t.

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. Van 

NCR-leden wordt verwacht dat ze deze principes en ge-

dragsregels naleven.

GESPREKSKAARTEN 

Om te helpen bij het voeren van de dialoog over de 

 Coöperatie Code zijn speciale gesprekskaarten ontwikkeld. 

Aan de hand van vragen over de principes en voorschrif-

ten kunnen coöperaties bespreken hoe ze de Code in hun 

situatie kunnen toepassen en naleven. 

Heeft u interesse in een set gesprekskaarten mét dobbel-

steen, neem dan contact met ons op via ncr@cooperatie.nl. 

Meer weten: bekijk de Coöperatie Code, de principes en 

voorschriften en uitwerkingen, de gesprekskaarten, op 

het Coöperatie platform.
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Geen heers en  
verdeelprincipe 
maar beheer en  
verdeelgedachte

HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DE COÖPERATIE (HET 

BELANG VAN) DE LEDEN ALTIJD CENTRAAL STELT? 

We hebben met elkaar een sociale code opgesteld die  leidend 

is bij het beleid en besluitvorming in de individuele coöpera-

ties. Het bestuur van Nederland toetst hierop en helpt de 

leden en het bestuur van de coöperaties om hier verder in-

vulling aan te geven.

WELKE VERSCHILLENDE BELANGEN HERKENNEN 

WE BINNEN ONZE COÖPERATIE?

Het belang van de leden is dat de hoge werkdruk die ken-

merkend is voor onze branche op een acceptabel niveau is, 

en dat gezondheid en werkplezier leidend zijn. Daarnaast 

een eerlijke verdeling van de verdiensten en de keuze van 

deze verdeling bij de leden te houden. Ook ligt bij de leden de 

keuze tussen meer verdienen en minder werkdruk of andere 

investeringen. Er wordt wel naar de wensen van de klant ge-

keken, zij bepalen uiteindelijk de continuïteit. 

OP WELKE WIJZE BESPREKEN WE JAARLIJKS HET 

UITKERINGS- EN RESERVERINGSBELEID MET ONZE 

LEDEN EN WAAR ZITTEN DE BELANGRIJKSTE  

KNELPUNTEN?

Er is twee keer per jaar overleg. Bij aanvang 4e kwartaal 

worden plannen en budget en verwachtingen over het lopen-

de jaar besproken door bestuur en leden, en keuren de leden 

dat goed. Na opstelling van de concept jaarcijfers worden 

deze besproken en de laatste actuele stand doorgenomen. 

Hierin komen uitkeringen en reserveringen vanzelfsprekend 

aan bod. 

THIJS SPAARGAREN -  
BESTUURSLID/COÖRDINATOR  
SCHOONGEWOON
Schoongewoon is niet 1 coöperatie maar zijn 5 regio-

nale werknemerscoöperaties die actief zijn in de B2B 

schoonmaakwereld. Daarnaast is er 1 centrale coöperatie 

(Schoongewoon Nederland) waar administratieve en 

ondersteunende taken worden verricht. Ook wordt daar 

de sociale code bewaakt. Als mede-bestuurder van deze 

coöperatie heb ik het voorrecht, gewenst en ongewenst, 

adviezen en vorm te geven aan de algemene zaken.  

Ook de check en balances aangaande de invulling van de 

coöperatieve verwachtingen en afspraken behoren tot 

mijn werkterrein.
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Het belang van  
het lid staat voorop

HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DE COÖPERATIE (HET 

BELANG VAN) DE LEDEN ALTIJD CENTRAAL STELT? 

Bij ons komt dit het beste tot uiting bij de afwikkeling van 

schaden. Je kunt als verzekeraar bij een schade die zich in 

het ‘grijze’ gebied bevindt besluiten om de schade af te wij-

zen. Je kunt ook kijken op welke wijze je het belang van het 

betreffende lid het beste kan behartigen. Dat kan door te 

faciliteren bij het oplossen van de schade met de kennis die 

beschikbaar is of de schade betalen of een mix van beiden.

WELKE VERSCHILLENDE BELANGEN HERKENNEN 

WE BINNEN ONZE COÖPERATIE?

Als er al een verschillend belang kan optreden, dan zal dit 

plaatsvinden tussen de leden-aandeelhouders versus le-

den-verzekerden. Maar dit is meer theoretisch. In de prak-

tijk zien we dit niet terug en verwachten we dit ook niet 

mee te maken. De leden-aandeelhouders kennen namelijk 

ook een coöperatieve organisatiestructuur, waardoor ook 

zij het belang van het lid voorop plaatsen.

OP WELKE WIJZE BESPREKEN WE JAARLIJKS HET 

UITKERINGS- EN RESERVERINGSBELEID MET ONZE 

LEDEN EN WAAR ZITTEN DE BELANGRIJKSTE  

KNELPUNTEN?

De RvB stelt een voorstel op en bespreekt dit met de RvC. 

Vervolgens wordt aan de algemene ledenvergadering ge-

vraagd om het voorstel goed te keuren. Aangezien onze 

onderlinge onder toezicht valt van DNB zijn de grenzen 

waarbinnen we dergelijke voorstellen doen al redelijk inge-

kaderd. We worden daardoor niet geconfronteerd met grote 

knelpunten. 

ARJAN NOORLANDER -  
DIRECTEUR OVM SOM
Ik ben Arjan Noorlander, directeur van Onderlinge 

 Verzekeringmaatschappij ‘SOM’ U.A. SOM is een onder-

linge verzekeraar op aandelen. Wij hebben daardoor twee 

typen leden: leden-aandeelhouders en leden-verzekerden. 

Ons doel is om voor onze leden-verzekerden een aantrek-

kelijk verzekeringsproduct aan te bieden op het gebied 

van schadeverzekeringen. Het resultaat vloeit via onze 

leden-aandeelhouders (dit zijn ook coöperaties) terug naar 

de leden-verzekerden. Onze leden verzekerden zijn particu-

lieren, agrariërs en het MKB.
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Telersbelang zit  
in ons DNA

HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DE COÖPERATIE (HET 

BELANG VAN) DE LEDEN ALTIJD CENTRAAL STELT?

Wij zijn een organisatie die 100% denkt en werkt vanuit het 

telersbelang, dit geeft een sterke basis voor gezamenlij-

ke doelen. Doordat veel leden een functie hebben in een 

werkgroep, commissie of bestuur is de betrokkenheid bij 

de organisatie groot. We bewaken dat er geen tegenstrij-

dige belangen ontstaan. En als dat toch dreigt te gebeu-

ren dan maken we ze bespreekbaar. Het coöperatiebestuur 

bestaat uit leden, die zowel dicht bij de organisatie als de 

leden staan. In de ALV worden zaken van het strategisch 

meerjarenplan tot aan structuurwijziging besproken en ter 

besluitvorming aan de leden voorgelegd. 

WELKE VERSCHILLENDE BELANGEN HERKENNEN 

WE BINNEN ONZE COÖPERATIE?

Er zijn belangen op twee niveaus: tussen de leden en tussen 

productgroepen. Telers zijn lid van de coöperatie en maken 

daarnaast deel uit van een van de vier productgroepen. Op 

coöperatieniveau worden zaken besproken die relevant zijn 

voor alle telers. Binnen de productgroep teler- en product-

specifieke zaken. De verschillen tussen onze telers zitten 

met name in hun bedrijfsomvang en hun toekomstperspec-

tief. Deze verschillen worden besproken en vragen opgelost. 

Onlangs is onze organisatiestructuur gewijzigd in een coö-

peratie op aandelen. Dit betekent dat onze leden mede-eige-

naar zijn. Elk lid heeft aandelen in de coöperatie. 

OP WELKE WIJZE BESPREKEN WE JAARLIJKS HET 

UITKERINGS- EN RESERVERINGSBELEID MET ONZE 

LEDEN EN WAAR ZITTEN DE BELANGRIJKSTE  

KNELPUNTEN?

In de ALV in het voorjaar wordt de jaarrekening van het 

afgelopen jaar besproken en vastgesteld. In ons lidmaat-

schapsreglement is een uitkeringsbeleid vastgelegd. Dit 

betekent dat, als bij het vaststellen van onze jaarrekening 

blijkt dat wij voldoen aan vastgestelde financiële ratio’s, wij 

in beginsel overgaan tot een winstuitkering. Het bestuur 

kan daarbij overigens wel voorstellen om niet over te gaan 

tot een winstuitkering, maar het bedrag bijvoorbeeld te 

herinvesteren. 

JAN OPSCHOOR -  
DIRECTEUR GROWERS UNITED
Growers United is een professionele coöperatie van 

én voor kasgroentetelers. Met 4 productgroepen, ruim 

40 familiebedrijven, circa 600 hectare glas en ruim 

480 miljoen euro omzet is Growers United een van 

de grotere spelers in teelt, verpakken en verkoop van 

kasgroenten in Europa. We ondersteunen onze telers 

niet alleen met verkoop en marketing. Ook begeleiden 

we hen bij bijvoorbeeld kwaliteitszorg, certificering in 

voedselveiligheid of met het verduurzamen van de teelt. 

We investeren in de toekomst door specialisten aan te 

trekken, bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse, 

innovatie management en internationalisering.
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WAT WAREN JULLIE OVER-

WEGINGEN OM OVER TE GAAN  

OP HET MONISTISCH STELSEL?

Frans: ‘Tot medio 2015 kende 

Licent de BV structuur. Het bleek 

in de praktijk soms lastig om nieu-

we assurantiekantoren aan ons te 

binden vanwege het feit dat de BV 

een blokkeringsregeling kent. En om 

een winstuitkering onder de deel-

nemingsvrijstelling voor onze leden 

te laten vallen konden we maximaal 

20 aangesloten leden hebben (met 

elk minimaal 5% belang). Daarbij 

HET MONISTISCH 
STELSEL IN DE 
PRAKTIJK 

Per 1 juli 2021 krijgt het zogenaamde monistisch stelsel een 

wettelijke verankering omdat per die datum de Wet Bestuur  

en Toezicht Rechtspersonen in werking zal treden. In het  

september nummer van de Coöperatie hebben wij de ken-

merken hiervan uiteengezet. In dit artikel laten we twee 

 coöperaties aan het woord die, vooruitlopend op de wettelijke 

basis, het monistisch stelsel al hebben ingevoerd. Coöperaties 

Licent en Deltawind delen hun ‘praktijk’ ervaring graag met u.

DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Monster Ztudio/Shutterstock.com

speelde dat door het groter worden 

van Licent de directie en het bestuur 

meer behoefte kregen aan mandaat. 

In 2015 is Licent daarom omgezet 

naar een coöperatie. Onder de coö-

peratie hangt Licent Holding BV, van 

waaruit het bedrijf door middel van 

een aantal werkmaatschappijen wordt 

uitgeoefend. De coöperatie kent een 

bestuurder, tevens directeur van 

Licent Holding BV en de werkmaat-

schappijen, en 4 leden-bestuurders. 

De bestuurder wordt voor onbepaalde 

tijd benoemd, de leden-bestuurders 

voor maximaal 2 maal 3 jaar. Ook bin-

nen de BV structuur was er al sprake 

van een ‘topholding’ waarbij het 

bestuur werd gevormd door een com-

binatie van een uitvoerend bestuurder 

en 4 leden-bestuurders. Al was het 

formele onderscheid in uitvoerend en 

niet-uitvoerend wat minder expliciet 

benoemd en lag de focus van het 

bestuur met name op het reilen en 

zeilen van de onderneming. Daarmee 

zou je kunnen zeggen dat we binnen 

Licent eigenlijk vanaf de start in 1999 

al - min of meer onbewust - ervaring 
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wogen. Daarbij was het handhaven 

van het monistisch stelsel bijna een 

vanzelfsprekendheid. We hebben toen 

toegevoegd dat het coöperatiebe-

stuur als collectief zich meer richt op 

het besturen van de ‘vereniging’ en 

dat er in het bestuur ruimte is voor 

een niet-uitvoerend bestuurder ‘van 

buiten’. Op deze manier kunnen we 

ook specifieke deskundigheid aan ons 

binden indien gewenst.’

Monique: ‘Deltawind heeft een 

andere ontstaansgeschiedenis: bij 

de oprichting betrof het een klein 

aantal bewoners dat besloot samen 

een wind molen te kopen. Gaandeweg 

groeide het ledenaantal, werden de 

geïnvesteerde bedragen groter en 

werd ook de materie complexer. Dit 

leidde tot het aanstellen van pro-

fessionele medewerkers inclusief 

een directeur. Het principe van een 

bestuur bestaande uit louter leden 

bleef bestaan. Enkele jaren geleden 

veranderde de behoefte bij zowel 

bestuur als directie ten aanzien van 

de onderlinge samenwerking. Als 

directeur van deze grote organisatie 

leek het mij prettig om op de inhoud 

te kunnen sparren. Het ledenbestuur 

gaf op haar beurt aan dat ze er de 

voorkeur aan gaf als ook de directeur 

bestuurlijke verantwoordelijkheid zou 

dragen. In de praktijk zat ik als direc-

teur al bij de bestuursvergaderingen 

en informeerde ik het bestuur op de 

inhoud. De stap naar een monistisch 

stelsel beschouwen wij daarom als 

een formele vastlegging die geheel 

aansluit bij de praktijk. We hebben 

afgelopen jaar ‘proefgedraaid’ zonder 

dat het monistisch stelsel in onze 

statuten was vastgelegd. We merkten 

vooral dat de duidelijke taakverdeling 

tussen uitvoerend bestuurder (gericht 

op bedrijfsvoering) en niet-uitvoerend 

bestuurder (gericht op identiteit en 

ledenbelang) tot een verbetering leid-

den. In loop van 2020 hebben we onze 

bevindingen met de leden gedeeld en 

heeft de ALV in december formeel 

ingestemd met een statutenwijziging.’

hebben opgedaan met het monistisch 

stelsel. In 2018 hebben we samen 

met NCR onze governance herover-

Frans Kemper is enig uitvoerend bestuurder van  

coöperatie Licent. Licent heeft samen met haar  

25 assurantiekantoren een provisieomzet van circa 

35 miljoen en circa 350 medewerkers. De coöperatie 

verzorgt voor haar leden de inkoop van verzekeringen (in 

volmacht), levert de ICT en doet samen met haar leden actief 

aan product- en dienstenontwikkeling. 

Frans Kemper

Het monistisch stelsel in het kort: 

Het one-tier board model (oftewel monistisch stelsel) kent één gezamen-

lijk orgaan, te weten het bestuur. In dit orgaan zitten zowel uitvoerende 

(executive) als niet-uitvoerende (non-executive) bestuurders. De uitvoe-

rende bestuurders (UB-ers, lijken op de klassieke bestuurders) hebben de 

dagelijkse leiding, en de niet-uitvoerende bestuurders (NUB-ers, lijken op 

commissarissen) houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. Zowel de 

UB-ers als de NUB-ers kwalificeren als bestuurder.
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HOE ZIJN DE ROLLEN EN  

VERANTWOORDELIJKHEDEN IN  

DE PRAKTIJK VERDEELD?

Frans: ‘De uitvoerend bestuurder 

(UB) houdt zich in de coöperatie be-

zig met de onderneming en de strate-

gie van de onderneming, de NUB-ers 

houden zich bezig met de coöperatie 

en fungeren als aandeelhouder/toe-

zichthouder op de onderneming. Als 

leden-bestuurders kunnen zij daarbij 

heel goed het ledenbelang in de gaten 

houden waarbij ik als directeur toch 

primair gericht ben op het belang 

van de onderneming. Als praktisch 

voorbeeld zou ik kunnen geven dat 

toetreding van een nieuw lid tot onze 

coöperatie vanuit mijn perspectief 

vooral wordt bekeken vanuit de 

omzetpotentie en de vraag of onze 

medewerkers en de medewerkers 

van het nieuwe lid goed met elkaar 

kunnen samenwerken. De niet-uit-

voerende bestuurders kijken vooral 

naar de toegevoegde waarde van 

het nieuwe lid voor de coöperatie en 

daarmee de verdere ontwikkeling van 

Licent. Dit verschillende perspectief 

is van toegevoegde waarde. Wat we 

in de praktijk verder zien is dat de rol 

van de UB-er tijdens de ALV afneemt 

en dat de NUB-ers steeds meer een 

prominente rol krijgen. Dat geeft ook 

aan dat de focus verschuift van de 

onderneming naar het besturen van 

de ‘vereniging’.’

Monique: ‘Vanwege mijn functie als 

directeur van de coöperatie en de 

diverse BV’s die onder de coöperatie 

hangen ben ik benoemd tot UB-er, 

tezamen met degene die voorheen 

penningmeester in het bestuur was. 

De UB-ers houden zich bezig met  

de bedrijfsvoering; het dagelijks be-

stuur binnen de coöperatie en  

haar ondernemingen, het perso-

neelsbeleid, het voorbereiden van 

de besluit vorming door het gehele 

bestuur en de uitvoering van de 

genomen bestuursbesluiten. De 

NUB-ers houden zich bezig met het 

toezichthouden op de taakuitoefening 

van de UB-ers en de algemene  

gang van zaken van de coöperatie, 

identiteit, strategie en ledenzaken. 

Verder is een NUB-er voorzitter. 

 Beide bestuursorganen worden 

 geadviseerd worden door taak-

gerelateerde commissies.’ 

HOE IS HET FEITELIJK FORMEEL 

VORMGEGEVEN IN STATUTEN EN/

OF REGLEMENTEN?

Frans: ‘Wij hebben de rolverdeling 

statutair niet nader beschreven, onze 

statuten volstaan met de vermelding 

dat het bestuur 1 UB-er (directeur 

van Licent Holding BV) en 4 NUB-ers 

kent. Wel is er sprake van een be-

stuurs- en directiereglement. In geval 

van een vacature komt de voorzitter 

van het bestuur (een NUB-er) teza-

men met de voorzitter van de ALV 

met een niet bindende voordracht 

voor de ALV. Als het dienstverband 

van de uitvoerend bestuurder met 

Licent Holding eindigt dan eindigt 

automatisch ook zijn benoeming als 

UB-er van de coöperatie. De arbeids-

voorwaarden van de UB-er worden 

vastgesteld door de NUB-ers.’

  

Monique: ‘Deltawind heeft een wat 

uitgebreidere regeling aangaande het 

monistisch stelsel opgenomen in de 

statuten. Bij ons bepaalt de ALV het 

aantal UB-ers en NUB-ers, waarbij 

de NUB-ers de meerderheid dienen te 

hebben. De ALV benoemt en ontslaat 

de NUB-ers, terwijl de UB-ers wor-

den benoemd en ontslagen door de 

NUB-ers. Het salaris van de UB-ers 

wordt ook door de NUB- ers bepaald. 

Wij hebben hiervoor gekozen omdat 

we menen dat de NUB-ers meer zicht 

hebben op de persoon die geschikt is 

als uitvoerend bestuurder. Bij de se-

lectie- en benoemingsprocedure be-

treffende een UB-er laten de NUB-ers 

zich ondersteunen en adviseren door 

een sollicitatiecommissie, waarin in 

ieder geval twee leden, niet zijnde be-

stuurders, participeren. De NUB-ers 

moeten leden zijn, dit geldt niet voor 

de UB-er. Voor de benoeming van een 

NUB-er wordt door de NUB-ers of 

door minimaal 10 leden een bindende 

voordracht aan de ALV gedaan. Een 

NUB-er kan voor maximaal 3 maal 

3 jaar worden benoemd, de UB-ers 

worden benoemd voor onbepaalde 

tijd, hun bestuurslidmaatschap eindigt 

indien en zodra het dienstverband 

met de coöperatie eindigt.’ 

Monique Sweep is uitvoerend bestuurder van coöperatie 

Deltawind. Deltawind is een coöperatie van 2500 leden die 

zich richt op verantwoord energiegebruik en opwekking van 

duurzame energie op Goeree- Overflakkee. Deltawind zoekt 

energieprojecten uit, ontwikkelt en beheert deze. 

Monique Sweep
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HET JAAR 2020:  
#COOPS4CLIMATEACTION

DOOR: Saskia Brouwer

FOTO’S: SewCream/ Shutterstock.com
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Het door ICA gekozen thema was 

ter ondersteuning van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 13 

van de Verenigde Naties inzake kli-

maatactie. De wereldwijde coöpera-

tieve gemeenschap werd opgeroepen 

om een bijdrage te leveren in de strijd 

tegen klimaatverandering. 

‘Ons gemeenschappelijke huis is in 

gevaar. Deze kritieke situatie brengt 

levens en middelen van bestaan in 

gevaar en verstoort vitale ecosyste-

men voor mens en planeet. Er zijn 

productie- en consumptiemethoden 

die voortdurend het milieu aantas-

ten. We hebben niet veel tijd om 

deze  situatie te keren. We moeten 

nu  handelen, met onze waarden en 

principes, om op wereldschaal aan 

te tonen dat het mogelijk is om een 

economie te ontwikkelen met sociale 

inclusie en bescherming van natuur-

lijke hulpbronnen‘, aldus Ariel Guarco, 

voorzitter van ICA.

Van coöperaties wordt hierin een 

actieve rol verwacht. Door de 

Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van COVID-19, maar ook 

in het teken van het internationaal uitgeroepen thema Cooperatives for 

Climate Action. Een oproep van de International Cooperative Alliance (ICA) 

aan alle coöperaties wereldwijd om verantwoordelijkheid te nemen en 

stappen te zetten in de klimaatcrisis. Vooral de bijdrage van coöperaties 

wordt hier gezien als fundamenteel. Een coöperatie is bij uitstek van  

en voor leden en heeft een maatschappelijk verbindend karakter. Het  

coöperatieve model werkt doelgericht om korte termijnresultaten te  

behalen zonder het zicht op de lange termijn te verliezen.
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 ledenstructuur heeft de coöperatie bij 

uitstek een maatschappelijk verbin-

dend karakter. Het coöperatieve model 

werkt doelgericht om korte termijn-

resultaten te behalen zonder het 

zicht op de lange termijn te verliezen. 

Daarnaast geeft het coöperaties de 

gelegenheid om leiderschap te tonen 

en hun coöperatieve waarden te delen.

INITIATIEVEN

Het onlangs gepubliceerde World 

Cooperative Monitor rapport laat zien 

dat de enorme schaal en omvang van 

de wereldwijde coöperatieve bewe-

ging een grote sociale en economi-

sche impact heeft. Er zijn veel voor-

beelden te noemen van coöperaties 

die al een bijdrage leveren aan een 

duurzamere samenleving. We gaan er 

een aantal nader bekijken. 

INDIAN FARMERS FERTILIZER 

COOPERATIVE LIMITED (IFFCO) 

Indian Farmers Fertilizer Cooperative 

Limited (IFFCO), met het hoofdkan-

toor in New-Delhi, is een van de 

grootste coöperatieve gemeenschap-

pen van India die volledig in handen 

is van Indiase coöperaties. Klimaats-

verandering staat hoog op de agenda. 

Zoals zij zelf zeggen: ‘Wij geloven dat 

de bodem de ziel is van moeder aarde 

en daarom moet wij daar samen met 

onze boeren goed voor zorgen om 

de toekomst te bewaren’. Op grote 

schaal zijn zij bezig met innovatie en 

wetenschap, wat geresulteerd heeft 

in een nieuwe ‘nano’ -technologie 

voor stikstofkunstmest. Het bedrijf 

test het product op meer dan 15.000 

locaties in India. Als dit lukt, heeft 

het product het potentieel om het 

gebruik van ureummeststof in India 

met 50% te verminderen en de oogst 

te verhogen. 

COMMUNAL SHAMBA COFFEE, 

TANZANIA

Mkulima Kwanza Co-operative is een 

collectief van kleine boeren in de 

zuidelijke hooglandregio van Tanza-

nia. In samenwerking met Communal 

Shamba Coffee is Mkulima Kwanza 

de eerste en enige coöperatie in 

Tanzania die zich specialiseert in 

het verwerken van niet-gewassen 

Arabica-koffie. Deze coöperatie is 

teruggekeerd naar traditionele metho-

den om koffiebonen te verwerken. Op 

deze manier worden de operationele 

kosten verminderd evenals het ge-

bruik van water om de koffiebonen te 

wassen. Daarnaast produceert deze 

methode compost van de schil van 

gedroogde koffiebessen die boeren 

gebruiken om hun land te bemesten. 

Goed voor het milieu, maar ook de 

boeren maken zo meer winst. 

S GROUP FINLAND

De S Group is een Finse detailhan-

delcoöperatie met het hoofdkantoor 

in Helsinki. De organisatie bestaat uit 

19 onafhankelijke regionale coöpe-

raties en SOK (The Central Finnish 

Cooperative Society). S Group biedt 

diensten aan in de supermarkt-

branche, tankstation winkels en 

brandstofverkoop, de reisbranche en 

horeca. Afgelopen jaar hebben zij in 

de mobiele App van de S Group een 

CO2-voetafdrukcalculator gelanceerd. 

Deze calculator geeft de omvang van 

de klimaatimpact van verschillende 

productgroepen weer. De calculator 

is een gebruiksvriendelijke manier 

om de klimaatimpact van een win-

kelmandje te benadrukken en deze 

dichter bij het dagelijkse leven te 

brengen. 

INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE (ICA)

De International Cooperative Alliance verenigt, vertegenwoordigt  

en bedient coöperaties wereldwijd. De organisatie heeft ongeveer 

318 leden in 112 landen en werkt samen met wereldwijde en regionale  

regeringen en organisaties om een omgeving te creëren waarin 

coöperaties kunnen ontstaan en groeien. Elk jaar kondigen zij een 

jaarthema aan tijdens de International Day of Cooperatives.
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 Coöperatie Zorg-
ondernemers Twente U.A.

Coöperatie Zorgondernemers Twente is een samen
werkingsverband, waaraan diverse zelfstan dige 
zorgverleners verbonden zijn als lid. Deze diver siteit 
betekent dat praktisch alle doelgroepen binnen de 
Jeugdwet en WMO bediend kunnen  worden op het 
gebied van individuele begeleiding en onder

steuning. De coöperatie biedt professionele, 
resultaatgerichte en flexibele trajecten 

ter verbetering van zelfredzaamheid 
op alle levensgebieden.

Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is een coöperatie waarin meer 
dan 200 erfgoedorganisaties samenwerken, kennis 
delen en het erfgoed presenteren. Musea, histori
sche verenigingen, archieven, monumentenorgani
saties en andere erfgoedorganisaties en gemeen
ten kunnen bij ons terecht met vragen rond 

beleid, collecties, immaterieel erfgoed en an
dere erfgoed gerelateerde onderwerpen.

Coöperatie Zeeuwind

Zeeuwind is een professionele coöperatie voor 
duurzame energie. Ons doel is het gebruik van zon, 

wind en andere duurzame energieinnovaties in Zee
land te bevorderen. Dankzij onze ruim 2.700 leden 
kunnen we daarin investeren. Ook sluiten we aan 
bij initiatieven van Zeeuwse bewoners en zoeken 
we actief naar samenwerkingsverbanden. Want 

alleen samen versnellen we de energietransi
tie en vergroten zo de leefbaarheid in de 

Zeeuwse kernen.
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COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDERBezoek het 
Coöperatie
platform

www.cooperatie.nl 

HET KENNISPORTAAL VOOR COÖPERATIEF NEDERLAND 

Magazine Coöperatie 
Digitaal ledenboek
NCR Coöperatie Academie & bijeenkomsten
Begeleiding en advies
Dossiers en artikelen
En nog veel meer: boekenrubriek, blogs, kiosk met coöperatieve 
publicaties, juridische informatie, Coöperatiecheck

Wij ontmoeten u graag op het platform!
www.cooperatie.nl
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