
SYMPOSIUM 
COMMUNICATIE EN DE COÖPERATIE



Uitleg stemmen

Ga naar

ncr-symposium.joinlive.tv 

Voer de code in die u gekregen heeft 
via de mail

Hulp nodig? 
support@presenterswall.nl

mailto:support@presenterswall.nl


1. Testvraag: even kennismaken

Welke organisatie of 
coöperatie 

vertegenwoordig je?



2. Testvraag: even kennismaken

Welke functie heb 
je?



Vragen stellen

Vragen tussendoor?

▪ Stel ze via het tabblad Q&A

▪ Ingestuurde vragen worden op 
bepaalde moment in deze bijeenkomst 
besproken.



Het programma



ONDERZOEK
IMAGO VAN DE COOPERATIE



Imago onderzoek



Positieve associaties bij 
coöperatie

Deze positieve associatie is 
nauwelijks gebaseerd 

op kennis (vooral op gevoel)

Mede hierdoor is bereidheid 
om actieve keuze voor 
coöperatie te maken

Imago onderzoek: conclusies



Imago onderzoek: communicatie

• 3 juli Internationale Dag van de 

Coöperatie

• Informeren en kennis delen over de 

(werking van) de coöperatie
• Communicatie over coöperatieve 

landschap

• Communicatie over de werking van 
coöperaties

• Gericht op:
- Breed publiek
- Leden 

- Via leden: leden van leden



De 
coöperatie

C = V + B



Missie en strategie

missie 
coöperatie

• Wat is gemeenschappelijk doel of belang van de leden?

strategie 
coöperatie

• Hoe wordt de missie gerealiseerd             
(Transactie, Zeggenschap, Financiering)?

strategie 
bedrijf

• Wat doet de 
onderneming en hoe?

verzekeraars

Grondstof-
verwerkers

toeleveranciers



Dimensies van ledenbetrokkenheid

Calculatieve betrokkenheid
Leden ervaren de voordelen van het lidmaatschap

Imperatieve betrokkenheid
Leden denken dat er een alternatief is voor de 
coöperatie.

Reputatie
Leden hebben een positief beeld van de 
coöperatie.

Affectieve betrokkenheid
Leden ervaren emotionele binding met de 
coöperatie.

Normatieve betrokkenheid
Leden voelen het als  plicht om verbonden te 
blijven met de coöperatie.

Vertrouwen
Leden hebben vertrouwen in de coöperatie. 



STRATEGISCHE COMMUNICATIE
Wilbert van Den Bosch
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Welke leider bent u?

• Hoeder

Vertrouwenwekkend persoon die meebeweegt en terugbuigt richting coöperatie. 

• Manager

Iemand die duidelijk is.  Zwart = zwart, wit = wit.

• Verbinder

Deze persoon wordt gewaardeerd omdat hij/zij kloven tussen leden weet te overbruggen.

• Denkleider

Iemand die vooruit wil, inspireert en op zoek gaat naar ledenparticipatie.







24 mei 
Pop-up Lab voor Consumentencoöperaties

1 juni 
Pop-up Lab voor Ondernemerscoöperaties (niet-agrarisch)

3 juni
Pop-up Lab voor Ondernemerscoöperaties (agrarisch)

Inschrijven kan via www.cooperatie.nl

Pop-up Lab Communicatie



SYMPOSIUM 
COMMUNICATIE EN DE COÖPERATIE

Hartelijk dank voor uw aandacht.
Kijk voor meer informatie over het thema op www.cooperatie.nl


