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Het jaar 2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Samenwerking 
en wendbaarheid waren belangrijker dan ooit tevoren. Coöperaties 
ondersteunden met vereende krachten hun aangesloten leden. Ondanks 
de afstand bleef ook NCR in contact met haar leden; altijd met het doel 
om leden samen te brengen, te verbinden en te inspireren.



Op afstand 
maar toch in verbinding

NCR JAARVERSLAG 2020



DE LEDEN VAN NCR

Kindcentrum
Midden-Nederland
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Dirk de LugtArjen van Nuland

TERUGBLIK OP 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als 
‘het coronajaar’. Deze pandemie heeft de 
wereld vanaf maart in zijn greep gehouden 
en veel impact gehad op het dagelijks leven 
van mensen. Niemand kon zich hieraan 
onttrekken, al waren de gevolgen voor de 
één groter dan voor de ander. Veel mensen 
werden ziek of overleden zelfs aan het virus, 
en anderen werden in hun bewegingsvrijheid 
beperkt. De wereld kwam tot stilstand. 

Voor coöperaties was dat niet anders. Sommige 
coöperaties zagen hun activiteiten ineens gestopt 
worden, anderen moesten hun processen aanpassen 
en medewerkers vanuit huis laten werken. In 
deze crisistijd werd weer aangetoond dat je door 
samenwerking sterk staat. We zagen voorbeelden 
van coöperaties die met vereende krachten de 
aangesloten leden steunden; de ene keer praktisch, 
de andere keer met een luisterend oor.
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Impact op NCR
De coronacrisis heeft ook op NCR impact gehad. 
Juist het samenbrengen van leden in bijeenkomsten 
en trainingen is een van onze kernactiviteiten en 
deze konden fysiek geen doorgang vinden. Zelfs 
De Nationale Coöperatiedag kon niet doorgaan. Maar 
net als onze leden zijn we in staat gebleken om ons 
aan te passen aan de omstandigheden. Kleinschalige 
digitale bijeenkomsten en webinars, maar ook 
adviestrajecten konden via video-overleggen gewoon 
doorgaan. Terugkijkend op 2020 zien we dat juist 
deze individuele dienstverlening aan leden sterk is 
toegenomen. De kennis van NCR wordt gewaardeerd 
en veelvuldig ingeschakeld rondom coöperatieve 
vraagstukken van leden.

Doordat fysieke bijeenkomsten zoals ledenraden 
en algemene vergaderingen niet door konden gaan, 
kwamen veel coöperaties in de knel. NCR heeft zich 
ingezet voor een spoedwet die digitaal vergaderen 
mogelijk maakte. Met een positief resultaat tot 
gevolg. 

Kennis delen en ontsluiten
Als kenniscentrum voor coöperatief ondernemen 
ontwikkelt NCR kennis en ontsluit dat naar de 
leden. Dit helpt coöperaties om zich steeds te 
kunnen aanpassen. In 2020 hebben we Wageningen 
Universiteit opdracht gegeven om te onderzoeken hoe 

verschillende coöperaties verduurzaming stimuleren 
bij hun ledenachterban. Ook is er onderzoek gedaan 
naar het coöperatieve landschap van Nederland; 
sinds 2016 is het aantal actieve coöperaties met 
30% gegroeid. Daarnaast heeft NCR eind 2020, door 
onderzoeksbureau Motivaction, laten onderzoeken 
wat het imago van coöperaties is in de maatschappij. 
Dit onderzoek laat zien dat mensen een positieve 
associatie hebben bij coöperaties, maar dat dit vooral 
op gevoel en niet op kennis of ervaring gestoeld is. 
Kortom: werk aan de winkel voor ons allen om dat 
positieve gevoel te laden met informatie en goede 
voorbeelden.

Restitutie
Financieel is 2020 ook een ongebruikelijk jaar 
gebleken. Het online organiseren van bijeenkomsten 
zorgde voor lagere kosten. En de stevige toename  
van adviesondersteuning zorgde voor extra 
inkomsten. Dit heeft ertoe geleid dat het NCR-
bestuur eind 2020 besloten heeft om 10% van de 
contributie te restitueren aan de leden. 

Kortom 2020 is een bijzonder jaar geweest. Een jaar 
waarin samenwerking en wendbaarheid belangrijker 
waren dan ooit tevoren!

Dirk de Lugt  Arjen van Nuland
Voorzitter NCR  Directeur NCR
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NCR is het ‘huis van de coöperatie’. Het 
centrum van het debat over coöperatief 
ondernemen in Nederland. De plek waar 
visievorming en inspiratie plaatsvindt en waar 
coöperaties elkaar ontmoeten en van elkaar 
leren.

Als coöperatief kenniscentrum, platform en 
belangenbehartiger richt de dienstverlening zich op 
de collectieve coöperatieve sector en op individuele 
coöperaties. Het netwerk is onze kracht, zowel in 
Nederland als internationaal. Van coöperaties in 
diverse sectoren tot universiteiten en (internationale) 
koepelorganisaties zoals International Co-operative 
Alliance (ICA). Door deze unieke combinatie van 
kennis en contacten worden nieuwe ideeën over 
coöperatief ondernemen ontwikkeld.

Ontwikkelen van nieuwe kennis
NCR heeft veel kennis in huis over coöperatief 
ondernemen. Uit wetenschappelijke studies 
én uit de dagelijkse praktijk van de leden. Over 
de nieuwste inzichten op het gebied van good 
governance (zorgvuldig bestuur) van coöperaties tot 
best practices over ledenbetrokkenheid. Met een 
onafhankelijke blik worden coöperatieve thema’s 
bestudeerd en onderzocht waarna de bevindingen 
worden gedeeld met de leden. Actuele thema’s 
worden vraaggericht opgepakt en er wordt gezocht 
naar antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. 

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Ledenbetrokkenheid
• Governance
• Ledenfinanciering
• Juridische zaken
• Internationalisering

NCR, HET HUIS VAN DE COÖPERATIE

Wie zijn we?
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NCR IS DÉ VERENIGING  
VAN EN VOOR COÖPERATIES  
IN NEDERLAND

‘Wij geloven in de kracht van de 
coöperatie en benutten die in het 
belang van onze leden. Samen 
versterken we het coöperatief 
ondernemerschap in Nederland. 
Dat doen we door kennis te 
ontwikkelen en te delen. En door 
de mensen van coöperaties te 
verbinden.’

Dorien Groen
 

‘Wij helpen onze leden om 
meer profijt te halen uit hun 
coöperatieve identiteit en in te spelen op 
nieuwe kansen en uitdagingen.’

Verbinden om te inspireren
Coöperaties kunnen veel van elkaar leren. We bieden 
bestuurders, commissarissen en managers van 
de leden een platform om elkaar te ontmoeten. 
Bijvoorbeeld over thema’s, zoals jongeren, 
communicatie of ledenbetrokkenheid. Afgelopen jaar 
waren deze bijeenkomsten vooral online in plaats van 
fysiek. Ook nodigen wij onze leden elk jaar uit voor 
De Nationale Coöperatiedag. Een dag voor leden om 
geïnspireerd te raken en ervaringen uit te wisselen 
met andere leden. Zo bouwt NCR samen met de 
leden aan krachtige netwerken en wordt kennis over 
coöperatief ondernemen gedeeld en verdiept.

De coöperatie: een bijzondere 
ondernemingsvorm 
Coöperaties hebben een collectief doel met een 
zakelijke basis. De coöperatie is een vereniging 
van leden die samen een bedrijf hebben dat ten 
dienste staat van die leden. De leden, bijvoorbeeld 

ondernemers, consumenten of overheden, bundelen 
hun krachten in de coöperatie om hun individuele 
doelen te bereiken. Met als doel om waarde te creëren 
voor de leden. In de land- en tuinbouw en de financiële 
dienstverlening zijn coöperaties al meer dan een 
eeuw succesvol. De coöperatie verbindt economische 
belangen en sociale drijfveren. Dit uitgangspunt zorgt 
ervoor dat juist in deze tijd het aantal coöperaties in 
Nederland groeit. In dienstverlenende sectoren zoals 
de zorg en duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook 
in de vorm van werknemerscoöperaties.
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LEDENBESTAND IN 2020
 

Nieuwe leden

In 2020 verwelkomde NCR elf nieuwe leden.

 Amalthea
 De Marke
 Erfgoed Gelderland
 Glastuinbouw Nieuw Prinsenland
 Intrakoop
 Kindcentrum Midden-Nederland
 Landwinkelcoöperatie
 United Zorg
 Visveiling Urk
 Zeeuwind
 Erfgoed Gelderland

Opzeggingen
 

De volgende coöperaties beëindigden  
per 31 december 2020 het lidmaatschap.

 Agrimaco
 BCI-diensten
 CNC
 EV Coöperatie
 Jeugd Veilig Verder
 TVM Verzekeringen

Boer en Zorg
...............................

10
JAAR

C.A.V. Den Ham
...............................

100
JAAR 

NPRC
...............................

85
JAAR

Quantore 
...............................

100 
JAAR

Jubilea
 

Voor een aantal leden was 2020 een 
bijzonder jaar; zij vierden een jubileum.
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Het ‘coronajaar’ 2020 heeft ons in bepaalde 
opzichten veel gebracht. Het strategietraject 
2021-2024 stond vers in de stijgers toen de 
eerste lockdown werd afgekondigd en we het 
besluit namen om géén fysieke afspraken meer 
in te plannen met onze leden.

De implementatie van Office 365 – en 
MS Teams – werd naar voren gehaald, al in  
april vonden de eerste webinars plaats, 
voor ons toen nog een nieuwe manier van 
ledeninteractie.

Terwijl we in 2019 nog 37 fysieke kleinschalige 
bijeenkomsten organiseerden met 
417 aanwezigen, organiseerden we een jaar 
later 71 webinars, met ruim 755 aanwezigen. 
Ook de Ledendialoog in het kader van ons 
strategietraject vond online plaats. Leden 
waarderen de opzet van dit strategietraject en 
de manier waarop we hun zeggenschap hierin 
een centrale plek hebben gegeven zeer positief.

Natuurlijk is een webinar of Teams-meeting 
niet hetzelfde als een ‘fysieke’ afspraak, maar 
wellicht nog iets om over na te denken: het 
aantal gereden leasekilometers is in 2020 bijna 
gehalveerd ten opzichte van 2019.

Door Corona kregen we juist méér contact met leden

RUUD PLU 
DIRECTEUR/BESTUURDER INTRAKOOP
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Wat doen we?
Coöperaties zijn er in veel verschijningsvormen 
en in tal van sectoren. NCR heeft meer dan 
85 jaar ervaring in coöperatief ondernemen 
en biedt een breed aanbod van producten en 
dienstverlening. Op deze manier kan NCR de 
leden ondersteunen in het ontwikkelen en 
versterken van hun coöperatie in de praktijk. 

NCR begeleidt en coacht bestuurders en 
toezichthouders van coöperaties op het 
gebied van de besturing van de coöperatie, 
ledenstrategie en ledenbetrokkenheid. Voor 
specifieke coöperatievraagstukken biedt NCR 
ook advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan het 
verbeteren van de interactie en samenwerking 
van de verschillende bestuurlijke organen of 
de begeleiding bij de invoering van een nieuwe 
bestuurlijke structuur. 

In 2020 begeleidde NCR 45 leden bij interne vraag-
stukken. Dat varieerde van grote trajecten zoals de 
begeleiding van een fusie tot dagsessies waarbij de 
coöperatiestrategie versterkt werd of waarbij het 
functioneren van bestuur, raad van commissarissen 
en/of ledenraad centraal stond. COVID-19 gaf een 
extra uitdaging; de meeste begeleidingstrajecten 
werden digitaal gedaan.

BEGELEIDING EN ADVIES
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Benchmark 
bestuurlijke 
vergoedingen

In een database houdt NCR zoveel  
mogelijk de vergoedingen van leden- 
bestuurders, toezicht houders en  
ledenraadsleden van aangesloten  
coöperaties bij. Het gaat om de relevante gegevens 
zoals (onkosten-)vergoedingen, tijdsbestedingen, 
het besturingsmodel en kern cijfers uit de 
geconsolideerde jaarrekeningen. Op verzoek wordt  
de gehanteerde vergoedingensystematiek getoetst 
aan die van vergelijkbare coöperaties uit de database.

Vanzelfsprekend worden de gegevens van individuele 
coöperaties vertrouwelijk behandeld en uitsluitend 
geanonimiseerd in de vergelijkingen meegenomen. 

In 2020 heeft NCR onderzoek gedaan naar de 
kwalitatieve indicatoren die van invloed zijn op de 
hoogte van vergoedingen.

Stan Steeghs

‘NCR helpt om een coöperatie
strategie te ontwikkelen of aan te 
scherpen, om zo vanuit het ledenbelang kaders 
op te stellen voor de ondernemingsstrategie.’

Hulp aan nieuwe 
coöperaties

 

Het is belangrijk voor coöperaties om direct 
vanaf de start de juiste inrichtingskeuzes te 
maken. NCR helpt startende coöperaties met 
deze keuzes door zoveel mogelijk relevante 
onderwerpen al vooraf te bespreken. Op deze 
manier kan er een vliegende start worden 
gemaakt. De resultaten worden in de statuten 
en reglementen verwoord, en zijn zodoende 
bij de notariële oprichting bruikbaar. Met deze 
activiteiten is NCR niet alleen het platform en 
kenniscentrum voor bestaande coöperaties, 
maar ook voor nieuwe en startende coöperaties. 

Spreekuur voor startende coöperaties
Past de coöperatie bij mijn idee, hoe moet 
ik de coöperatie inrichten of hoe start ik de 
coöperatie? Zo maar wat vragen die aan 
bod komen bij het spreekuur voor startende 
coöperaties. De opstart is een cruciale fase voor 
de coöperatie. Veel nieuwe initiatieven hebben 
hulp nodig om de juiste keuzes te maken. Via de 
maandelijkse spreekuren zijn dit jaar 17 nieuwe 
initiatieven geholpen met hun vraagstuk.
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Online zelfevaluatietool
 

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren 
van het bestuur, de raad van commissarissen en de 
ledenraad te evalueren. NCR-leden kunnen gebruik 
maken van een gratis online zelfevaluatietool. Deze 
helpt om te reflecteren op de samenstelling, de 
vergaderingen, het algemeen functioneren en het 
functioneren van individuele leden. Dit kan eventueel 
onder begeleiding van NCR. 

Het afgelopen jaar heeft 
NCR 19 zelfevaluaties 
uitgevoerd. Aan de 
hand van de input die 
de afgelopen jaren via 
deze zelfevaluatietool is 
binnengekomen, heeft 
NCR onderzoek gedaan 
naar trends en bijzonderheden die spelen 
binnen de bestuurlijke organen. 
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Statuten en reglementen
 

NCR biedt zijn leden ondersteuning en advies op maat bij het opstellen 
en wijzigen van statuten en reglementen. De ondersteuning kan bestaan 
uit een korte check van bestaande statuten, maar kan ook het volledig 
herzien van statuten of het opstellen van een bestuursreglement inhouden. 
Op het Coöperatieplatform zijn diverse modellen terug te vinden die 
ondersteuning kunnen bieden. Bijvoorbeeld het recentelijk geüpdate model 
Ledenraadsreglement. Deze biedt de coöperatie een basis voor nadere 
regels betreffende de ledenraad. 

’t Praathuys
 

NCR wil een écht ‘huis van de coöperatie’ zijn  
voor de leden. Leden zijn daarom van harte  
welkom om kosteloos gebruik te maken van  
de aparte vergaderruimte bij het kantoor in  
Houten. ’t Praathuys biedt ruimte aan groepen 
tot maximaal 18 personen. Daarnaast biedt deze 
vergaderruimte diverse digitale mogelijkheden.  
In 2020 is er geïnvesteerd in een groot touchscreen 
om de leesbaarheid en de interactiemogelijkheden 
te vergroten. Het is mogelijk om hybride te 
vergaderen aan de hand van een uitgebreid video-
conferentiesysteem dat automatisch inzoomt 
op de sprekers tijdens de vergadering. Dit biedt 
mogelijkheden voor deelnemers of gastsprekers  
op afstand.

Door de geldende corona richtlijnen hebben er in 
2020 veel minder bijeenkomsten plaatsgevonden 
dan normaal. Zodra het weer mogelijk is, hopen 
wij onze leden in 2021 weer te verwelkomen.
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COÖPERATIEF 
ONDERNEMER
SCHAP

Coöperatie Code 2019

In 2019 is de nieuwe Coöperatie Code  
gepre senteerd aan de leden. Deze nieuwe  
Code heeft als doel bij te dragen aan  
verbetering van het coöperatief onder
nemerschap, leden betrokkenheid en 
collectiviteit. En is bruikbaar voor alle 
coöperatieve ondernemingen, groot en klein, 
ongeacht de sector waarin men actief is. 

De Code is nadrukkelijk niet bedoeld als ‘afvinklijstje’ 
maar bevat breed gedragen coöperatieve principes  
en gedragsregels. En geldt als geslaagd als deze 
leidt tot bewustwording van de gedachte achter  
deze principes en voorschriften, met een levendige 
dialoog binnen en buiten de coöperatie tot gevolg. 

Toepassing en naleving
NCR brengt actief het bestaan en de inhoud van de 
Coöperatie Code onder de aandacht. De Code wordt 
gebruikt in cursussen, trainingen en publicaties.  

Om coöperaties te ondersteunen en te faciliteren bij 
het implementeren van de principes en voorschriften,  
zijn diverse toepassingen en uitwerkingen verzameld 
in de zogenoemde ‘uitwerkingen’.

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. De uitkomsten  
worden 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. NCR ondersteunt de leden hier graag in.

Meer weten: bekijk de Coöperatie Code, de principes  
en voorschriften en uitwerkingen, op het Coöperatie-
platform.

COÖPERATIE 
CODE 2019
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Ledenbetrokkenheids 
onderzoek

 

Ledenbetrokkenheid staat bij vele coöperaties op 
de agenda. Iedereen begrijpt dat betrokken leden 
nodig zijn bij een coöperatie. Maar hoe benut je 
deze betrokkenheid? En hoe kun je het meten en 
eventueel verbeteren? Sinds eind 2018 kunnen 
NCR-leden gebruik maken van het vernieuwde 
ledenbetrokkenheidsonderzoek.

Het onderzoek geeft een uiteenzetting van de 
drijfveren van de leden, waarna de deelnemende 
coöperatie een gericht beleid kan ontwikkelen om 
deze betrokkenheid te vergroten. Alles met aandacht 
voor een vitale vereniging en een succesvol bedrijf. 

In 2020 hebben 4 coöperaties het onderzoek 
uitgevoerd. Op basis van de deelnemende coöperaties 
uit 2019 en 2020, is er een benchmark geconstrueerd. 

Karlijn van der Velden

‘NCR ziet ledenbetrokkenheid 
vooral als de bereidheid van leden 
om lid te blijven en de bereidheid om op de 
één of andere manier een bijdrage te leveren 
aan het functioneren van de coöperatie.’

Coöperaties ontvangen naast de totaalresultaten, 
dus ook inzicht in de ledenbetrokkenheid van hun 
coöperatie in vergelijking met andere coöperaties. 

2 
INVESTERING

Een lid investeert 
in zijn coöperatie 
middels geld, tijd 

en inzet.

1 DOEL
Een lid onderschrijft 
de visie waarop de 

coöperatie is gebaseerd 
en de missie die die 
coöperatie zichzelf  

heeft gesteld.

4 INVLOED & 
ZEGGENSCHAP
Een lid is mede-
eigenaar van de 

coöperatie en draagt 
bij in de besturing 

ervan.

3
TRANSACTIE 

Een lid doet 
zaken met zijn 

coöperatie. 
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ONDERZOEK
Iedere generatie ontwikkelt zijn eigen coöperatie. Coöperaties 
passen zich door innovatie aan de tijdsgeest aan. Hierbij speelt 
(wetenschappelijk) onderzoek een belangrijke rol. NCR verricht 
onderzoek of laat onderzoek uitvoeren naar de relevante onderwerpen 
die binnen coöperaties spelen. In het afgelopen jaar zijn er diverse 
onderzoeken uitgevoerd. 
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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 duurzame landbouw effect op 
de relatie tussen leden en de coöperatieve 
onderneming? Wat doen coöperaties om hun 
leden te ondersteunen naar een landbouw 
die klimaatverandering tegengaat, die 
biodiversiteit behoudt of zelfs vergroot en  
die natuurlijke hulpbronnen beschermt?

In een verkennend onderzoek voor NCR heeft 
Jos Bijman, universitair hoofddocent aan Universiteit 
Wageningen, een aantal uitdagingen en dilemma’s 
geschetst waar coöperaties mee worstelen. Maar ook 
de oplossingen die al in de praktijk zijn gebracht.

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers (bestuursleden of managers)  
van 10 coöperaties. Die coöperaties vertegen-
woordigen de verschillende sectoren van de 
Nederlandse land- en tuinbouw: melkveehouderij, 
akkerbouw, sierteelt, groenteteelt en fruitteelt. 
Naast negen afzetcoöperaties is er één toeleverings-
coöperatie geïnterviewd.

Samenvatting
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 kennisoverdracht. Maar ook 
meer sociale mechanismen als het versterken van 
de gemeenschap en participatie in besluitvorming en 
experimenten moeten niet onderschat worden. 

In de aankomende periode zal NCR meer aandacht 
besteden aan duurzame landbouw en de uitdagingen 
binnen de coöperatie. 

Onderzoek: Coöperaties en duurzaamheid
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Gewaardeerde eigenschappen
Bestuurders en commissarissen waarderen de volgende 
eigenschappen bij hun collega’s:

• De vaardigheid om vanuit het ledenbelang te redeneren
• Kennis over en betrokkenheid bij de coöperatie en het 
   collectief geheugen
• Het delen van ervaringen uit andere bestuurs- en/of 
   toezichthoudende functies
• Een concrete, doelgerichte en positief-kritische houding
• Brede (vak)kennis
• Het rekening houden met de verschillende stakeholders
• Pragmatisch: zakelijke benadering met oog voor praktijk
• Het inbrengen van creatieve invalshoeken

Het jaarlijks evalueren van bestuursorganen 
wordt als good govenance gezien en sluit aan 
op de principes van de Coöperatie Code. 

NCR biedt hiervoor ondersteuning door middel 
van een online zelfevaluatietool. De evaluatietool 
helpt om te reflecteren op de samenstelling, 
vergaderingen, kwaliteiten en het algemeen 
functioneren en het functioneren van de individuele 
leden van het orgaan. Ook de relatie tussen bestuur-
leden-toezichthouders komt aan bod. Dit stimuleert 
het bespreken en oppakken van verbeterpunten. 
De zelfevaluatietool wordt gemiddeld een keer per 
maand ingezet door leden van NCR. 

Onderzoek: Zelfevaluatie bestuursorganen
 

In 2020 heeft NCR uitgebreid onderzoek gedaan  
naar de verzamelde gegevens in de afgelopen jaren. 
De meest interessante trends en bijzonderheden  
zijn gedeeld met leden.

Samenstelling organen
Mijn orgaan heeft voldoende diversiteit (onder meer in leeftijd en geslacht) 
en de leden zijn complementair aan elkaar:

Totaal oneens

Bestuur

Oneens Eens Helemaal mee eens

5%

21% 22%

52%

RvT/RvC

32% 13%

55%

Ledenraad

25% 17%

55%

3%

20



Martijn den Ouden

‘De vaststelling, evaluatie en 
wijziging van vergoedingen is een 
belangrijk, maar delicaat onderwerp. Maar  
wat is een redelijke vergoeding? Het is goed 
om de beloningssystematiek regelmatig 
tegen het licht te houden. De benchmark 
bestuurlijke vergoedingen biedt handvatten 
voor het starten van dit gesprek.’

Een passende vergoedingsregeling draagt bij aan 
het kunnen aantrekken en behouden van goede 
bestuursleden en toezichthouders. Maar wat is een 
passende vergoeding? Geen twee coöperaties
zijn hetzelfde. De omzet van de onderneming, de 
economische sector, het besturingsmodel en het 
aantal en type leden; er zijn veel verschillende 
variabelen die bijdragen aan de complexiteit van 
een onderneming. 

In 2020 heeft NCR onderzoek gedaan naar de 
kwalitatieve indicatoren die van invloed zijn op de 
hoogte van vergoedingen. Hierbij was een exacte 
berekening van de impact op de vergoeding niet de 
bedoeling. De indicatoren vormen een kwalitatieve 
onderbouwing voor de hoogte van de vergoeding.  

De volgende vragen stonden centraal:

 Welke indicatoren definiëren we?
 Hoe interpreteren we deze indicatoren?
  Wat is de impact op de beloning  

(of wat zou deze moeten zijn)?

De notitie is te downloaden in de kiosk op het 
Coöperatieplatform. 

Onderzoek: Bestuursvergoedingen

EEN PASSENDE VERGOEDING?

De vaststelling, evaluatie en wijziging van vergoedingen is een belangrijk maar delicaat onderwerp. Maar wat is een 
redelijke vergoeding voor bestuursleden en commissarissen? Die vraag kan aan de orde komen bij een herziening van 
bestuurlijke taken of naar aanleiding van een bestuurlijke herstructurering. Het is goed om de beloningssystematiek regel-
matig tegen het licht te houden. In 2020 heeft NCR onderzoek gedaan naar de kwalitatieve indicatoren die van invloed zijn 
op de hoogte van vergoedingen. De context waarin de bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden werkzaam zijn is 
immers van groot belang bij het bepalen van een passende vergoeding. In dit overzicht lichten wij een aantal van deze 
indicatoren toe. 

Tekst: Stan Steeghs en Martijn den Ouden I Infographic: Ymke Pas

Indicatoren die van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding
Voor de volgende indicatoren geldt over het algemeen dat naarmate deze hoger uitvallen, een hogere vergoeding van toepassing is:

Indicatie vergoedingen toezichthouders 
Gebaseerd op alle rechtsvormen.
Gemiddelde tijdsbesteding per orgaan in dagen week/maand 
Vergoeding in duizenden euro's per jaar (indicatie)

Gemiddelde tijdsbestedingen bij ledenbesturen/
toezichthoudende organen coöperaties

Meer weten?
Gaat u binnenkort aan de slag met de beloningssystematiek van uw coöperatie? De 
database van NCR bevat gegevens van vergoedingen van ledenbestuurders, toezicht-
houders en ledenraadsleden. Deze gegevens vormen een objectieve bron om tot een 
passende vergoeding te komen. 

Op verzoek kan NCR voor uw coöperatie een benchmark uitvoeren tussen coöperaties 
die in omvang, complexiteit en/of bestuurlijke structuur vergelijkbaar zijn. U ontvangt 
dan een uitgebreide rapportage en toelichting. 

Heeft u vragen? Kijk dan op www.cooperatie.nl of neem contact op met NCR.

De omvang van de begroting is een graadmeter voor de omvang en complexiteit van een coöperatie
De reikwijdte van de taak van de bestuurder of toezichthouder is groter bij een hogere begroting

Een groter werkgebied is complexer door een grotere infrastructuur, grotere mate van concurrentie
en een hoger aantal stakeholders
Het aantal regio’s, en de diversiteit hierbinnen (krimp, groei, etc), is bepalend voor de complexiteit
Taal- en cultuurverschillen en een grotere variatie in professionaliteit tussen landen of regio’s 
vergroten de complexiteit

Er kunnen als gevolg van het besturingsmodel verschillen ontstaan tussen rollen en 
verantwoordelijkheden
   • Functionarissen van organen kunnen meerdere rollen hebben, afhankelijk van de rol(len) is 
      de verantwoordelijkheid, complexiteit en daarmee vergoeding hoger:
      - Toezichthoudende rol  - Adviseursrol
      - Werkgeversrol  - Ambassadeursrol

Het aantal producten/diensten dat wordt aangeboden. De complexiteit hiervan heeft invloed op de 
vergoeding
   • Advies, verkoop, onderhoud vragen specifieke expertise
   • Welke activiteiten van de gehele productieketen vallen binnen het bedrijf
   • Hoeveel verschillende sectoren worden bediend met specifieke producten en diensten

Een grotere differentiatie in klantengroepen brengt meer stakeholders c.q. belangen met zich mee
(bijv. een goede prijs, innovatie en toegevoegde waarde voor verschillende doelgroepen)
   • Elke doelgroep heeft zijn eigen voorkeuren, die soms tegenstrijdig zijn met voorkeuren van andere
      leden/klanten. Dit vergroot de complexiteit

Een hoger aantal werknemers kan duiden op een complexere bedrijfsvoering, maar:
   • Dit criterium kan leiden tot perverse prikkels om meer FTE’s te realiseren
   • Indien op grotere basis gewerkt wordt met vrijwilligers of externen geeft het aantal FTE niet 
      een volledig beeld
   • Het gemiddelde opleidingsniveau van werknemers is daarnaast relevant

Het aantal leden van de coöperatie kan indicatief zijn voor de omvang van de organisatie
   • Van belang is welk type leden/klanten dit zijn: consumenten, ondernemers, werknemers of 
      de publieke sector
De verantwoordelijkheid en belangen zijn groter bij een hoger aantal leden/klanten

Omzet/
begroting

Geografische
schaal en
regionale
dynamiek

Portfolio aan
diensten/
producten/
specialisatie

Differentiatie
in klanten-
groepen

Aantal leden/
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Besturings-
model

Aantal FTE/
werknemers

Gemiddelde tijdsbesteding in dagen per jaar, per orgaan
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Bron: Database vergoedingen NCR

De tijdsbeste-
ding van 
commissarissen 
ligt bij coöpera-
ties hoger dan in 
het onderzoek 
onder alle 
rechtsvormen.
Ledencontact 
lijkt hiervoor de 
belangrijkste 
verklaring.
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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 
Koophandel is het aantal coöperaties in beeld 
gebracht. Tevens is een analyse van trends en 
ontwikkelingen uitgevoerd, met onderscheid 
naar type leden, sectoren en provincies. 

Er zijn 3309 coöperaties actief in Nederland.  
Dit is een toename van 778 ten opzichte van 2016: 

Onderzoek: Het Nederlandse coöperatieve landschap

ruim 30%. In het eerste kwartaal van 2020 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 economische activiteiten, zijn niet 
coöperatief georiënteerd en/of zijn niet zichtbaar. 
Soms bestaan deze uit financiële holdings of zijn 
ze als investeringsvehikel of om fiscale redenen 
ingeschreven als coöperatie. Het onderzoek is terug 
te lezen op het Coöperatieplatform.

Grootste groei bij energiecoöperaties
In de afgelopen 4 jaar is het aantal energie-
coöperaties meer dan verdubbeld:  
van 270 (2016) naar 681 (2020). 

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.
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CZAV blijft verbinden
Snel acteren is iets wat bij agrarische 
coöperatie CZAV in het DNA zit. Door het 
coronavirus konden onze adviseurs geen 
bijeenkomsten organiseren. Daarom sloegen  
ze aan het vloggen en organiseerden ze een 
reeks webinars! Op die manier bleven we 
steeds in verbinding met onze leden. Met 
positieve reacties als gevolg, want telers gaven 
aan beter de informatie te kunnen opnemen 
vanaf thuis. Uiteraard werd het sociale aspect 
van een fysieke bijeenkomst gemist. 

Virtuele gewastour
Ook onze grootschalige Open Dag werd in 
een virtueel jasje gegoten. Via een virtuele 
plattegrond volgden telers rondleidingen in 
verschillende gewassen. Daarnaast brachten  
ze een bezoek aan de virtuele standhouders-
markt en was er de mogelijkheid om online  
de licentiepas te verlengen.

Algemene ledenvergadering
Begin dit jaar informeerden we onze leden 
over de jaarcijfers en bespraken we samen 
de strategie voor komende periode. En dat 
allemaal tijdens een digitale ledenvergadering. 
Leden konden het webinar vanaf thuis volgen  
en deden dat ook massaal.

ANTOON VAN VUGT
ALGEMEEN DIRECTEUR CZAV
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BIJEENKOMSTEN
 

De Nationale Coöperatiedag 2020 was 
anders dan normaal. Dit jaar geen grote 
fysieke ontmoeting voor leden van NCR en 
coöperatief Nederland. In plaats hiervan 
boden we op 16 november een unieke 
online masterclass: ‘Besluiten zonder 
verliezers’ aan. Waarbij het thema ‘Deep 
Democracy’ centraal stond.

Begeleiden van online dialoog
We hebben te maken met een veranderende tijd 
waarbij ontmoeten niet meer vanzelfsprekend 
is. Voor een coöperatie is het een uitdaging 

om online te komen tot gedragen mening -en 
besluitvorming. Wat betekent dit voor jouw rol 
binnen de coöperatie als je verantwoordelijk 
bent voor het nemen van besluiten? Hoe zorg 
je dat iedereen aan bod komt en hoe kom 
je tot gedragen besluitvorming? Tijdens de 
online bijeenkomst van 3 uur, onder leiding van 
Sandra Bouckaert, deed men inspiratie op over 
het begeleiden van online dialogen. Men deed 
inzichten op en maakte kennis met het ‘Deep 
Democracy’-gedachtengoed en tools passend  
bij de uitdagingen van deze tijd. 
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Algemene ledenvergaderingen 
25 juni & 1 oktober 2020

 

Algemene ledenvergaderingen  
NCR 2020 (digitaal)
Twee keer per jaar komen leden samen voor  
de algemene ledenvergadering. 

Symposium: Ledenontmoeting
1 oktober 2020 

 

Hoe blijven coöperaties verbonden met de leden?
Op donderdagmiddag 1 oktober vond het digitale 
symposium over ledenontmoeting plaats bij Fort de 
Batterijen in Nieuwegein. Het symposium stond in 
het teken van leden ontmoeten en verbinden in de 
online wereld. Fysieke ledenbijeenkomsten waren dé 
manier om de dialoog met leden vorm te geven. Niet 
alleen belangrijk in de informatie-uitwisseling, maar 

Wendy Vorstenbosch

‘Veel ledenevenementen konden 
helaas in 2020 niet live doorgaan. 
Dit daagde NCR uit om leden op een andere 
manier te ontmoeten, te inspireren en met 
elkaar in contact te brengen. Een alternatief 
programma werd aangeboden waarbij we 
de kans namen om te innoveren met andere 
vormen en technieken! Zowel fysiek als 
virtueel.’

ook voor het gevoel van onderlinge verbondenheid. 
Het ziet ernaar uit dat we voorlopig niet naar de 
oude vorm van ledenbijeenkomsten terug kunnen. 
Hoe gaan coöperaties hiermee om? Wat zijn goede 
alternatieven en kunnen we van de nood een 
deugd maken? Onder leiding van NRC-moderator 
Stan Steeghs werd er door een panel ervaringen 
uitgewisseld. Door middel van stellingen konden 
de online deelnemers hun mening geven en via de 
chat konden er vragen gesteld worden.
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Pop-up lab: Ledenbetrokken heids
onderzoek 20 januari 2020

 

In 2018/2019 heeft NCR bij meerdere coöperaties 
het ledenbetrokkenheids onderzoek uitgevoerd. 
Dit Pop-up lab was bedoeld voor leden die 
interesse hadden in het laten uitvoeren van het 
onderzoek. Tijdens de bijeenkomst kwamen de 
volgende vragen aan de orde. Wat is het belang 
van ledenbetrokkenheid? Wat is het doel van het 
onderzoek? Ook werd de werkwijze uitgelegd. 

Pop-up lab: Nieuwe wet bestuur 
en toezicht 15, 19 en 28 oktober 2020

 

Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel 
‘Wet bestuur & toezicht rechtspersonen’ 
aangenomen door de Tweede Kamer. In deze 
bijeenkomst wisselden leden met elkaar van 
gedachten over wat de wet voor hun coöperatie 
zou kunnen betekenen. 

Pop-up lab: Bestuurs
vergoedingen 2 november 2020 

 

Dit Pop-up lab ging over de manier waarop 
bestuurders en toezichthouders omgaan  
met vergoedingen, en de dilemma’s die zij 
daarbij ervaren. Daarnaast was er ruimte voor 
uitleg over de benchmark bestuurs vergoedingen 
van NCR.

Popup labs
 

NRC Popup labs zijn kleinschalige bijeen
komsten. In deze kennissessies worden 
functie genoten van verschillende coöperaties 
uitgenodigd om een specifiek thema uit te 
diepen en om een onderling netwerk te laten 
ontstaan.

In 2019 is de Coöperatie Code grondig herzien,  
met als doel bij te dragen aan verbetering van het 
coöperatief ondernemerschap, leden betrokken heid  
en collectiviteit. In dit Pop-up lab stond de imple-

mentatie en toepassing van de nieuwe Coöperatie 
Code centraal. Er werd met elkaar van gedachten 
gewisseld over hoe de Code optimaal toegepast  
kon worden. 

Pop-up lab: Coöperatie Code 4 februari 2020 
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Het Nederlandse  
Coöperatieve Landschap

FACTS & FIGURES

Magazine Coöperatie
 

Coöperatie is een magazine voor bestuurders, 
management en toezichthouders van coöperaties, 
en andere geïnteresseerden. Diverse actuele 
coöperatieve onderwerpen passeerden dit 

Digitale
nieuwsbrief

 

Tweewekelijks ontvangen 
meer dan 850 geïnteres-
seerden een nieuwsbrief 
met nieuws uit de 
coöperatieve wereld.

jaar de revue. Over coöperatief leiderschap, 
ledenbetrokkenheid, communicatie in de coöperatie 
tot aan coöperaties en duurzame landbouw. 
Coöperatie verschijnt 4x per jaar en heeft een 
oplage van 1500 exemplaren.
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Coöperatie Code:  
Brochure en spel

De herziene Coöperatie Code 2019 is gebaseerd op breed gedragen 
coöperatieve principes en gedragsregels. Van NCR-leden wordt 
verwacht dat ze deze naleven. Om hier een begin mee te maken, 
worden leden uitgenodigd om de dialoog aan te gaan binnen de 
coöperatie. Hiervoor zijn speciale gesprekskaarten ontwikkeld. 
Aan de hand van vragen over de principes en voorschriften kunnen 
coöperaties bespreken hoe ze de Code kunnen toe passen en naleven.

Coöperatieve dialoog: 
Praatpot & inspiratiewaaier 

 

Een coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de 
verschillende belangen, rollen en kwaliteiten die er binnen 

de coöperatie te vinden zijn. Om de dialoog binnen 
een coöperatie eenvoudiger te kunnen voeren, zijn er 
hulpmiddelen ontwikkeld. De Inspiratiewaaier biedt 
voorbeelden van theorieën en methodieken. En met 
de NCR Praatpot kan aan de hand van vragen over 
visie, governance, betrokkenheid en toekomst het 
coöperatieve gesprek gevoerd worden.
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NCR in de media
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Het Coöperatieplatform
 

In juni 2019 vond de lancering plaats van het 
kennisportaal voor coöperatief Nederland. Via 
dit platform wordt kennis beter ontsloten, breder 
verspreid en kunnen coöperaties nog meer van 
elkaar leren. Hierbij wordt informatie niet alleen 
gehaald, maar ook ingebracht.

  Magazine Coöperatie
  Magazine Coöperatie kan digitaal gelezen worden, 

met verwijzingen naar achtergronden en andere 
artikelen. Ook is het is mogelijk om deze digitale 
content te bewaren in een leeslijst, te delen en te 
becommentariëren.

 Digitaal ledenboek
  Alle ledeninformatie kan online gevonden worden. 

Elk lid heeft zijn eigen pagina als visitekaartje.
 NCR Coöperatie Academie & bijeenkomsten

  Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod.
 Dossiers en artikelen

  Op het platform zijn diverse informatiepagina’s 
beschikbaar die reiken van de coöperatieve 
basisprincipes tot aan good governance.  
Ook worden er regelmatig  
blogs geplaatst.

 En nog veel meer: 
  Boekenrubriek,
  blogs, kiosk met 

coöperatieve publicaties, 
juridische informatie, 
Coöperatiecheck etc.

Saskia Brouwer

‘Het Coöperatieplatform is het 
kennisportaal voor coöperatief 
Nederland. Wij blijven het platform 
doorontwikkelen. Op dit moment wordt er  
hard gewerkt aan een elearning module.  
Deze wordt gelanceerd in voorjaar 2021.’
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NPRC is in de sector koploper 
op het gebied van digitalisering; 
met en voor de leden!
Together, we can do so much more. Dat is 
onze slogan. Juist door samen te werken 
met klanten, binnenvaartondernemers 
en ketenpartners ontstaan voordelen. Als 
datagedreven organisatie is het efficiënter 
maken van de supply chain een speerpunt.  
Zo werkt NPRC met de iBarge app; hiermee 
delen onze leden real-time data over hun 
transporten. Dit resulteert in gezamenlijk 
verbeteringen doorvoeren, een toegenomen 
transparantie en reductie van administratieve 
lasten. 

Er is nog zoveel meer uit data delen te halen 
en dat moet door samenwerken en vertrouwen 
tot stand komen. In de GPS-pilot, waarin 
locatie en aankomsttijden worden gedeeld, 
maken wij gebruik van de expertise van leden. 
Hun behoeftes en kennis staat centraal; naast 
binnenvaartondernemer zijn ze nu ook parttime 
softwareontwikkelaar. Welke data kunnen onze 
leden delen en welke informatie ontvangen zij 
terug uit de keten? Een mooie zoektocht waarin 
draagvlak van groot belang is. Op naar een 
supply chain zonder ‘waste’. FEMKE BRENNINKMEIJER

CEO NPRC
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LOBBY EN BELANGENBEHARTIGING
 

 
Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van het Bruto Binnenlands Product. Ruim 90% van 
deze coöperatieve omzet is bij NCR aangesloten. Dat geeft NCR positie om coöperaties te 
vertegenwoordigen in (politieke) beleidsvorming en het maatschappelijke debat. Het gaat 
hierbij om het behartigen van de collectieve belangen, het representeren van coöperatief 
Nederland en het uitdragen van het coöperatief gedachtengoed. Zowel in binnen als 
buitenland. Deze functie wordt steeds belangrijker. De coöperatie is een belangrijke 
ondernemingsvorm waar ondernemingen of individuen samenwerken in een bedrijf. 
Deze ondernemingsvorm vraagt om specifieke regelgeving, bijvoorbeeld in de besturing 
of financiering van de coöperatie. NCR merkt in de dagelijkse contacten met overheden, 
onderwijs en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dat kennis en begrip 
over de werking van de coöperatie versterkt dient te worden. Dit is randvoorwaardelijk 
om goede condities voor coöperatief ondernemen te hebben en te houden.
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Tijdelijke wet COVID19 
Justitie en Veiligheid

 

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van 
COVID-19. Om verspreiding van corona te voorkomen 
moest fysiek contact zoveel mogelijk beperkt 
worden. Een maatregel die voor het nemen van 
besluiten in de algemene (leden)vergadering 
of ledenraadsvergadering tot moeilijkheden 
bij coöperaties kon leiden. NCR heeft intensief 
overleg gevoerd met diverse ministeries en 
andere belangenorganisaties. Onderwerp: de 
wijze waarop algemene vergaderingen wettelijk 
en statutair gehouden moesten worden versus 
de feitelijke onmogelijkheid om onder de huidige 
coronamaatregelen deze regels correct na te leven. 
Dit heeft geresulteerd in een wetgevingsvoorstel en 
deze spoedwet is door de Eerste Kamer aangenomen 
op 21 april 2020.  

De wet is eerst verlengd tot 1 oktober, en op 
30 september verlengd tot 1 december. Vanaf die 
datum geldt dat de wet telkens met twee maanden 
zal worden verlengd, tenzij twee maanden tevoren  
zal worden aangegeven dat dit niet langer het geval 
zal zijn. 

 
Marijke Flamman

‘De organisatie van een online 
ALV kan zowel praktische als juridische 
problemen opleveren. NCR heeft in het 
afgelopen jaar een praktische checklist 
opgesteld om leden te ondersteunen bij 
deze nieuwe ontwikkeling. Ook heeft NCR 
in samenwerking met DNA een webinar 
verzorgd. Deze kan bekeken worden op het 
Coöperatieplatform; daar is ook de checklist 
Online ALV te vinden.’
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Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet bestuur 
& toezicht rechtspersonen’ (WBTR) aangenomen 
door de Tweede Kamer. En bij besluit van 
11 december 2020 is vastgesteld dat deze per  
1 juli 2021 in werking zal treden. De wet voorziet  
in de behoefte vanuit de praktijk aan een duidelijke 
regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, 
coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen 
en stichtingen. Het doel is om een regeling 
te geven voor een toezichthoudend orgaan en 
tegenstrijdig belang te ondervangen.

Het afgelopen jaar heeft NCR dan ook besteed  
aan het voorlichten van leden omtrent deze wet. 
De wet betekent namelijk het nodige voor de 
coöperatie. Op sommige punten zullen de statuten 
aangepast moeten worden. En last but not least: 
de wet biedt een interessante nieuwe mogelijkheid 
voor de inrichting van de governance, het 
monistisch model.

Wetsvoorstel 
bestuur en toezicht

 

Burgercollectieven
 

Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, lokale 
fondsen, wijkbedrijven, energie coöperaties, 
sociale onder nemingen; het zijn allemaal vormen 
waarin burgers zich verenigen om gezamenlijke 
maatschappelijke doelen te realiseren. Al deze  
kleine samenwerkingsverbanden van burgers  
– we vatten ze samen met de term ‘burger-
collectieven’ – zijn onderdeel van een grote  
beweging die het maatschappelijke landschap 
ingrijpend doet veranderen. Helemaal 
nu de landelijke overheid meer en meer 
verantwoordelijkheden bij gemeentes en 
gemeenschappen neerlegt. NCR werkt sinds  
2020 met een aantal andere organisaties samen  
om deze ‘burgercollectieven’ te versterken.  
Dit zijn:  
LSA bewoners,  
Energie Samen, 
Cooplink, Landelijke 
Vereniging voor 
Kleine Kernen, 
Stichting Lokale 
Fondsen 
Nederland, 
MAEX en 
Nederland 
Zorgt voor Elkaar.

Door een grote diversiteit aan verschijningsvormen en benamingen zou je de grotere beweging mis-

schien niet direct herkennen. Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, lokale fondsen, wijkbedrijven, 

energiecoöperaties, sociale ondernemingen; het zijn allemaal vormen waarin burgers zich verenigen 

om gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren. Al deze kleine samenwerkingsverbanden 

van burgers – we vatten ze samen met de term ‘burgercollectieven’ – zijn onderdeel van een grote 

beweging die het maatschappelijke landschap ingrijpend doet veranderen. 

Burgercollectieven maken een opmars in de maatschappij

De beweging maakt een snelle groei door en neemt steeds professionelere vormen aan. De burgercollec-

tieven drijven op de positieve energie die vrijkomt als mensen de krachten bundelen en de regie over hun 

directe leefomgeving nemen. Steeds vaker wordt kennis en inspiratie gedeeld met burgercollectieven in de 

omgeving, waardoor regionale en landelijke netwerken ontstaan.
De lokale gemeenschap is de nieuwe zuil
Burgercollectieven hebben een grote reikwijdte. Iedere Nederlander kent er wel een of is er persoonlijk op 

een of andere wijze bij betrokken. Hun gezamenlijke ledental is groter dan dat van kerken, vakbonden of 

politieke partijen. ‘De lokale gemeenschap’ is de nieuwe zuil. Het maatschappelijk belang van burgercollec-

tieven is groot: zij zijn onmisbaar voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen1 van de Verenigde 

Naties. 

In deze notitie duiden we de gemeenschappelijke kenmerken, laten we zien wat burgercollectieven opleveren 

en doen we een appèl op de overheid om deze nieuwe sector te versterken.1 www.sdgnederland.nl/sdgs

Burgercollectieven: de motor achter sociale 
innovatie en maatschappelijk rendement!
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In het afgelopen jaar heeft NCR diverse digitale 
sessies begeleidt op verzoek van Agriterra. 
NCR-adviseurs hebben zich met Agriterra-
leden gebogen over coöperatieve thema’s zoals 
governance, externe experts bij toezichtorganen 
en ledenbetrokkenheid. 

In Ethiopië worden coöperaties centraal 
aangestuurd door het Federaal Agentschap voor 
Coöperaties (FCA). NCR werd in januari 2020 
uitgenodigd door Agriterra om een presentatie te 
komen geven tijdens het jaarlijks symposium van 
FCA. Onderwerp: het Nederlandse coöperatieve 
landschap en de rol die NCR hierin speelt. Eind januari 2020 heeft directeur Arjen van 

Nuland een lezing gegeven over Nederlandse 
coöperaties tijdens het congres ‘New Agriculture 
– New Cooperatives’ in Griekenland.

Op internationaal niveau behartigt NCR het belang 
van (Nederlandse) coöperaties. NCR is aangesloten 
bij Cooperatives Europe en International Cooperative 
Alliance (ICA) en lid van de Europese koepel van land- 
en tuinbouwcoöperaties Cogeca. Daarnaast is er 
een intensieve samenwerking met Agriterra om ook 
internationaal coöperaties te ondersteunen.

Internationale samenwerking
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NCR COÖPERATIE ACADEMIE

BASISCURSUSSEN

Driemaal per jaar verzorgt 
de Academie een eendaagse 
Basiscursus Coöperatie. Een 
cursus speciaal voor beginnende 
ledenraadsleden, bestuurders en 
medewerkers coöperatiezaken. In 
2020 namen 48 cursisten hieraan deel. 
Daarnaast hebben we in 2020 een nieuwe 
basiscursus ontwikkeld voor startende 
commissarissen van coöperaties. De eerste 
uitvoering van deze cursus start in maart 
2021, een aantal maanden vertraagd door 
de coronabeperkingen. 

Voor het goed functioneren van een 
coöperatie is het belangrijk dat bestuurders, 
toezichthouders en ledenraadsleden 
beschikken over de juiste kennis en  
vaardig heden. Veel coöperaties investeren 
daarom in het opleiden van de mensen  
in het coöperatieve bestuur. Standaard 
opleidingen voldoen echter vaak niet,  
omdat een coöperatieve onderneming op  
veel punten anders functioneert dan een 
‘gewone’ onderneming. Daarom biedt de  
NCR Coöperatie Academie een breed aanbod 
aan opleidingen en trainingen speciaal voor 
de coöperatie.

EXPERTPROGRAMMA 

  Driedaagse cursus:  
‘Voorzitters in coöperaties’

Afgelopen jaar startte er 1 cursus in 
het expertprogramma: ‘Voorzitters in coöperaties’. 
De groep bestond uit 8 (aankomende) voorzitters. De 
driedaagse cursus is bedoeld voor beginnende en al 
enigszins ervaren voorzitters van coöperatiebesturen, 
raden van toezicht, ledenraden of districten. 

  Peergroup directie en senior management
  Peergroup bestuurders en commissarissen

Dit zijn intervisiebijeenkomsten waarbij in kleine 
groepen met functiegenoten op allerlei facetten 
van die functie in de coöperatie wordt ingegaan. 
Normaliter hebben deze twee groepen een 
gezamenlijk start en gaan dan uiteen. In 2020 zijn 
de peergroups samengevoegd naar 1 groep van 
8 deelnemers. 
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VERDIEPINGSCURSUS

Voor bestuurders, toezicht-
houders, ledenraadsleden en 
medewerkers die méér willen: 
coöperatieve kennis verdiepen en persoonlijke 
vaardigheden aanscherpen. In 2020 stond de 
volgende cursus geprogrammeerd: 
  Meer rendement halen uit uw gesprekken

INCOMPANY PROGRAMMA
 

In 2020 organiseerden wij 
voor een aantal NCR-leden 
een Incompany cursus of droegen wij bij aan 
onderdelen daarvan. In deze maatwerkcursussen 
werd ingespeeld op de behoefte van de 
betreffende coöperatie. De belangrijkste 
doelgroep was de ledenraad. Onderwerpen die 
veelal besproken worden in een maatwerkcursus 

zijn; de inrichting en de praktische 
werking van het besturingsmodel  
van de coöperatie, het (beter) 
betrekken van leden, financiële 
sturing van de coöperatie en het 
werven en selecteren van nieuwe 
bestuurders en dialoogvormen. 

Bart van Leerdam

‘In 2020 zijn bij vijf coöperaties 
Incompany cursussen verzorgd, 
in een aantal gevallen in meerdere 
uitvoeringen of in een meerdaagse opzet. 
Door de coronamaatregelen werden geplande 
studiedagen geschrapt of uitgesteld. We 
houden rekening met een inhaalactie in de 
tweede helft van 2021.’

  Peergroup bestuursondersteuners 
Deze peergroup is bedoeld voor iedereen die  
een coördinerende en adviserende rol heeft  
bij bestuurlijke organen van een coöperatie.  
De allereerste peergroup ging van start in  
september 2020. Vanwege de geldende beperkingen 
wordt de cursus afgemaakt in 2021. Ook staat er 
alweer een nieuwe editie op het programma. 

 Peergroup externe commissarissen 
Toezicht houden bij een coöperatie is 
voor een externe commissaris anders 
dan bij een ‘gewone’ onderneming. 
In drie bijeenkomsten wisselen de 
deelnemers ervaringen uit en bespreken 
zij zelf ingebrachte casussen. De 
eerste editie van deze cursus startte in 
september 2020 met 8 deelnemers van 
6 verschillende coöperaties. De laatste 
bijeenkomsten vinden plaats in 2021. 
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Hoe organiseren we dit?
NCR-BESTUUR

 

Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 
5 en maximaal 9 leden. Er wordt gestreefd 
naar een omvang van 8 bestuursleden.  
De samenstelling is zodanig dat de leden ten 
opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch 
en met complementaire competenties 
kunnen opereren. Het bestuur vormt een 
evenwichtige sectorale afspiegeling van  
het ledenbestand van NCR, waarbij  
gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur  
te laten bestaan uit vertegenwoordigers  
van de grote coöperaties.

(Her)benoemingen 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 
1 oktober 2020 is Bianca Tetteroo benoemd tot 
bestuurslid van NCR. Zij is vicevoorzitter van de 
Raad van Bestuur van Achmea, het coöperatieve 
moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer, 
Interpolis en Zilveren Kruis. Tijdens dezelfde  
ALV werd Monique Sweep van Deltawind 
herbenoemd voor een periode van vier jaar.  
Met deze (her)benoemingen is het bestuur  
van NCR weer compleet. 

Aftreding
In 2020 is Tom Kliphuis voorzitter Raad van 
Bestuur/CEO van Coöperatie VGZ afgetreden 
vanwege zijn vertrek naar Vivat.

Dirk de Lugt 
Voorzitter NCR

 

Voorzitter  
Raad van Beheer 
Royal Cosun 
DATUM AANTREDEN: 2014
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022 

Fred Bosch 
Vicevoorzitter NCR

 

Algemeen directeur  
Coop Supermarkten  
DATUM AANTREDEN: 2014 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022

SAMENSTELLING NCRBESTUUR 
PER 31 DECEMBER 2020 
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Wiebe Draijer 
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter groepsdirectie 
Rabobank  
DATUM AANTREDEN: 2018 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022

Frans Keurentjes 
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter Bestuur 
FrieslandCampina 
DATUM AANTREDEN: 2017 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2021

Monique Sweep  
Bestuurslid NCR 

 

Directeur Deltawind 
DATUM AANTREDEN: 2016 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2024

Inge de Vries 
Bestuurslid NCR

 

Directeur-bestuurder 
Coöperatie Boer en Zorg 
DATUM AANTREDEN: 2018 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022 

Ankie Wijnen 
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter Raad van 
Commissarissen  
AB Werkt Zuid-
Nederland 
DATUM AANTREDEN: 2019 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

ROOSTER: 2023

Bianca Tetteroo
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter van de  
Raad van Bestuur  
van Achmea 
DATUM AANTREDEN: 2020 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2024
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INTERNE ORGANISATIE

Team van coöperatieprofessionals
NCR bestaat uit een team van coöperatie profes-
sionals die vele jaren ervaring hebben met 
coöperatief ondernemen. Onze adviseurs begeleiden 
en coachen bestuurders en toezichthouders van 
coöperaties op het gebied van good governance,  
financiering, internationalisering en leden betrokken-
heid. Voor specifieke coöperatie vraagstukken 
biedt NCR advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan 
het begeleiden bij de invoering van een nieuwe 
bestuursstructuur, het ontwikkelen van nieuwe 
vormen van ledenfinanciering of een passende 
bestuursvergoeding.

Leren van elkaar
Naast het vaste team werkt NCR samen met externe 
specialisten (zoals notarissen en fiscalisten), zowel 
in specifieke vakgebieden als rondom thema’s. 
Door de jaren heen is er een netwerk ontstaan van 
specialisten die kennis van zaken hebben in de 
coöperatieve context. Ook maakt NCR gebruik van 

de kennis en ervaring van leden en brengt leden in 
contact met elkaar om ervaringen uit te wisselen. 
Ten slotte werkt NCR samen met andere (koepel) 
organisaties en brancheverenigingen. Dit zorgt  
ervoor dat de coöperatieve belangen zo breed 
mogelijk behartigd worden.

NCR is een netwerkorganisatie, van en voor 
leden, en heeft veel kennis in huis over 
coöperatief ondernemen. Uit wetenschappelijke 
studies én uit de dagelijkse praktijk van de 
leden. Een ervaren en gespecialiseerd team 
ondersteunt de leden. Het team bestudeert met 
onafhankelijke en kritische blik coöperatieve 
thema’s. Dit gebeurt vraaggericht en naar 
aanleiding van actuele thema’s, maar er wordt 
ook gezocht naar antwoorden op de uitdagingen 
van de toekomst.
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Arjen  
van Nuland

Directeur

Martijn  
den Ouden 

Junior coöperatie 
adviseur

Stan Steeghs 
Senior coöperatie 

adviseur

Wilbert 
van den Bosch

Senior coöperatie 
adviseur (uit dienst 

sinds juni 2020)
Saskia Brouwer 
Communicatie 

adviseur

Marijke  
Flamman 

Senior coöperatie 
adviseur

Dorien Groen 
Office manager

Wendy 
Vorstenbosch 
Communicatie 

adviseur

Karlijn  
van der Velden 

Coöperatie  
adviseur

Carola 
Kempink

Coöperatie adviseur
(uit dienst sinds  

april 2020)

Bart  
van Leerdam 

NCR Coöperatie 
Academie
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JAARREKENING 2020

ACTIVA 2020 2019
€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 910.858 948.336
Financiële vaste activa 159.355 155.168

1.070.213 1.103.504
Vlottende activa
Vorderingen 66.322 40.897
Geldmiddelen 574.775 488.238

641.097 529.135
Totaal activa 1.711.310 1.632.639

PASSIVA 2020 2019
€ € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve 1.022.930 948.855
Bestemmingsreserve 238.055 238.055

1.260.985 1.186.910
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 58.433 43.725
Schulden op lange termijn
Hypotheek 221.647 261.651
Schulden op korte termijn
Diverse schulden en overlopende passiva 170.245 140.353

Totaal passiva 1.711.310 1.632.639

Balans per 31 december 2020 (Na bestemming saldo van baten en lasten)
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Begroting Rekening van 
baten en lasten

Rekening van 
baten en lasten

2020 2020 2019
€ € €

BATEN
Bijdragen leden 1.075.000 994.769 1.061.139
Overige inkomsten 230.000 329.902 263.953
Interest en koersresultaat 5.000 3.631 17.371

1.310.000 1.328.302 1.342.463

LASTEN
Personeelskosten 867.000 806.654 806.887
Contributies en bijdragen voor organisaties 59.000 59.969 58.228
Voorlichting 130.000 69.665 177.419
Onderwijs en promotie 10.000 63.285 8.583
Huisvestingskosten 45.000 42.645 49.783
Reis- en verblijfkosten 25.000 21.758 26.755
Vergaderkosten 15.000 10.000 10.000
Porti en telefoon 4.000 1.758 1.700
Advieskosten en werkzaamheden derden 40.000 17.887 28.487
Kantoorbenodigdheden 20.000 40.417 26.263
Automatisering 45.000 23.365 42.891
Onderzoek 15.000 38.950 8.600
Accountantskosten 10.000 9.928 10.914
Representatiekosten 4.000 2.469 1.363
Afschrijvingen 37.000 37.478 12.059
Rente hypotheek 10.000 7.719 8.847
Diversen 4.000 280 993

1.340.000 1.254.227 1.279.771

Saldo (-30.000) 74.075 62.692

Staat van baten en lasten over 2020
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020

De inkomsten van NCR bestaan uit een vaste 
en variabele contributie. De vaste contributie 
is gebaseerd op de omvang van de coöperatie. 
De variabele contributie betreft de inkomsten 
gebaseerd op individuele dienstverlening aan 
coöperaties. Dit is in 2020 sterk toegenomen. 
Daarnaast heeft het NCRbestuur eind 2020 
besloten om 10% van de vaste contributie te 
restitueren aan de leden.

Ten opzichte van 2019 zijn de vaste contributie-
inkomsten in 2020 met ruim € 65.000 gedaald. 
Dit was het gevolg van een restitutie van 10% voor 
alle leden. Zonder deze restitutie waren de vaste 
contributie-inkomsten met € 44.000 gestegen als 
gevolg van een toenemend ledenaantal en een 
indexering van 3%.

De variabele contributie is in 2020 enorm 
toegen omen. In 2019 bedroeg dit nog ruim 
€ 264.000; in 2020 is dit gestegen naar 
€ 330.000. Deze stijging komt door 
individuele begeleiding en advisering 
van leden rondom coöperatieve 
vraagstukken, en door opleidingen 
en trainingen. Er was het afgelopen 
jaar meer vraag naar coöperatieve 
educatie. De NCR Coöperatie 

Academie verzorgt zowel cursussen via Open 
Inschrijving als Incompany-trainingen bij coöperaties.

De personeelskosten zijn in 2020 gestegen ten opzichte 
van 2019, vooral om aan de toenemende vraag naar 
begeleiding en ondersteuning te kunnen voldoen. 

Het gerealiseerde positieve resultaat van 2020 
(€ 74.000) wijkt af van het begrote negatief resultaat 
van € 30.000. Naast de genoemde stijging in de 
variabele contributie-inkomsten wordt dit verklaard 
doordat veel fysieke ledenbijeenkomsten als 
gevolg van corona niet konden doorgaan dan wel 
online gehouden zijn. De kosten voor deze online 

bijeenkomsten zijn lager.

Door dit positieve resultaat wordt de 
algemene reserve van NCR versterkt 
tot € 1.022.930. Daarnaast beschikt 
NCR over een bestemmings reserve 
Coöperatie Onderzoek en Onderwijs 
(€ 238.055). Deze bestemmingsreserve 
is bedoeld voor specifieke projecten 

en initiatieven die kennis rondom 
coöperatief ondernemen versterkt 

en het opleiden van NCR-leden 
stimuleert.
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Op weg naar A Brand New NVM

MARC VAN ROSMALEN
MANAGER LEDENBELANG NVM

De NVM wil de band met haar leden versterken. 
Afgelopen najaar is hiervoor het traject ‘A Brand 
New NVM’ gestart. Voor NVM is het cruciaal om dit 
proces samen met haar 4.500 leden te organiseren, 
wat door COVID-19 een zeer grote uitdaging was.

‘A Brand New NVM’ begon in september 2020 
met een enquête die meer dan duizend leden 
invulden. Om de cijfers en inzichten die uit die 
enquête naar voren kwamen te duiden, zijn in 
het najaar acht interactieve digitale sessies met 
leden georganiseerd. Hieraan deden een kleine 
vijfhonderd leden mee. Leden konden in breakout 
rooms met elkaar spreken over hoe de vernieuwing 
van de NVM er volgens hen uit zou moeten zien.  
De leden beoordeelden de digitale bijeenkomsten 
als heel waardevol, met gemiddeld een 8.

Vervolgens is de inbreng geanalyseerd en 
getrechterd naar vijf pijlers waarop NVM het 
ledenbelang wil vernieuwen. De uitkomsten 
daarvan zijn in een webinar met leden gedeeld  
en verder aangescherpt. Met een peilingtool 
konden leden hun voorkeuren aangeven.  
Leden waardeerden de aanpak van dit webinar; 
92% gaf hoger dan een 7 en 60% hoger dan  
een 8. Dit geeft ons als NVM het gevoel dat  
we procesmatig op de juiste weg zijn in het 
versterken van de band met onze leden.
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Coöperaties zijn van alle tijden, maar de 
uitgangspunten van coöperatief ondernemen 
passen erg goed bij de uitdagingen van 
deze tijd. Dat blijkt ook wel uit de jaarlijkse 
toename van het aantal coöperaties. NCR 
is het kennis en expertisecentrum van 
coöperatief Nederland. Aan ons de taak om 
zowel de nieuwe als de bestaande coöperaties 
te ondersteunen en te inspireren, zodat zij nog 
beter in staat zijn om toegevoegde waarde voor 
hun leden te leveren. 

BLIK OP DE TOEKOMST

Het coöperatieve landschap
In Nederland waren in 2020 zo’n 3.300 coöperaties 
actief. Dat is een toename van ruim 30% ten opzichte 
van 4 jaar eerder. Deze groei zien we al ruim 10 jaar 
en het sluit goed aan bij de (maatschappelijke) 
waardering van de coöperatieve uitgangspunten, 
zoals zelfbeschikking en het nastreven van lange 
termijn waarden. Ongeveer 18% van het Bruto 
Binnenlands Product gaat via coöperaties. 

Eind 2020 heeft NCR onderzoeksbureau Motivaction 
gevraagd om onderzoek te doen naar het imago van 
coöperaties in de maatschappij. Hieruit blijkt dat de 
associaties met coöperaties vooral positief zijn, maar 
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dit is vooral gebaseerd op gevoel in plaats  
van ervaringen of feitelijke kennis. Hierdoor  
wordt die positieve associatie vaak niet omgezet  
in een actieve keuze voor een coöperatie. 

Hierin hebben we met elkaar een opdracht:  
nog beter moeten we laten zien wat coöperatief 
ondernemen betekent aan de hand van de vele  
mooie voorbeelden die we kennen. Dat wordt een  
van de belangrijkste speerpunten van NCR in 2021. 

Dit is van belang voor alle coöperaties. Want 
doordat onvoldoende duidelijk is wat coöperaties 
onderscheidt, is er vaak in wet- en regelgeving  
weinig aandacht voor deze kenmerken. Een 
bijzondere rechtsvorm vraagt om een bijzonder 
speelveld. Alleen door dat met elkaar te  
benadrukken en te illustreren kunnen we dit 
realiseren. 

Onderzoek
Net als iedere ondernemingsvorm moet ook 
de coöperatie zich steeds weer aanpassen aan 
veranderende omstandigheden. Door onderzoek  
en kennis te ontwikkelen ondersteunt NCR haar 
leden hierbij. In 2021 richten we ons vooral op 
coöperatieve financiering. Zelffinanciering is het 
coöperatieve uitgangspunt, maar in de praktijk  
vaak lastig vorm te geven. Van startende initiatieven 

die – naast de ledeninbreng – moeilijk externe 
financiering kunnen krijgen tot grote gevestigde 
coöperaties waarbij de vermogensbehoefte niet meer 
parallel loopt met de mogelijkheden van de leden.

In 2021 wordt dit onderwerp uitgediept, 
worden ervaringen uitgewisseld en knelpunten 
geïnventariseerd en aangepakt.

Corona
Het jaar 2021 zal beginnen zoals 2020 eindigde: 
de wereld wordt in haar greep gehouden door 
corona. We zijn in 2020 aardig bedreven geraakt 
in het online vergaderen en organiseren van 
digitale bijeenkomsten. Dat zal in 2021 ook voor 
een groot deel zo doorgaan. Dat betekent dat we 
veel kleinschalige digitale kennissessies gaan 
organiseren. De Basiscursus Coöperatie wordt  
zelfs vanaf medio 2021 volledig via e-learning 
aangeboden. Hierdoor kunnen bestuurlijk 
betrokkenen en medewerkers van een coöperatie  
op hun eigen moment deze cursus volgen. 

Corona heeft de digitale interactie een boost  
gegeven. Toch hopen we weer snel onze leden fysiek 
te kunnen ontmoeten. De afwisseling en combinatie 
van digitaal en fysiek zal door NCR steeds vaker 
gemaakt worden: maar altijd met het doel om leden 
samen te brengen, te verbinden en te inspireren.
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