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COLOFON

VERANDERINGEN

EDITORIAL

Het is u vast niet ontgaan; binnen NCR hebben we 
vanaf september een nieuwe directeur Rob Donker. 
Arjen van Nuland gaat een nieuwe uitdaging aan  
bij één van onze leden. In deze editie vindt u een 
dubbelinterview met beide heren over coöpereren  
en ontwikkelingen in de samenleving. 

In de afgelopen maanden zijn we druk geweest  
met het jaarthema: Financiering van de coöperatie.  
Om een beeld te krijgen hoe coöperaties dit invullen, 
heeft NCR recentelijk een enquête uitgestuurd naar 
leden. Daar is een goede respons opgekomen. We 
delen de bevindingen graag in de fact & figures van 
deze editie. Ook goed om te  weten: op 7 oktober 
vindt het symposium over  (leden)financiering van de 
coöperatie plaats. Heeft u interesse dan kunt u zich 
inschrijven via het Coöperatieplatform.

In ‘rond de tafel’ aandacht voor de buitendienst en 
het coöperatieve verhaal op het erf. De vereniging 
heeft veel contact met leden, maar ook het bedrijf  
in de vorm van binnen- en buitendienst spreekt  
veel met leden. Zij zien en voelen wat er speelt 
op het erf, maar hoe kun je hen inzetten om het 
coöperatieve verhaal te vertellen? Wat is hiervan 
het nut en de noodzaak? Dit bespreken we met drie 
coöperaties. Verder aandacht voor coöperaties in 
de zorg en dan vooral voor artsen coöperaties, en 
we hebben een inspirerend artikel over bestuurlijk 
crisismanagement. Met als uitgangspunt: voor bereid 
zijn op en wijs handelen in probleemsituaties in het 

 bedrijf en in de vereniging.

Saskia Brouwer
Hoofdredacteur Coöperatie 
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Waarom kiezen coöperaties voor ledenfinanciering?

Sommige coöperaties kiezen (bewust) niet voor 
ledenfinanciering. Wat zijn hiervoor de redenen?

Waarom geen ledenfinanciering?

We spreken over vermogen op naam als de coöperatie aan individuele leden (of niet-leden) eigendomsbewijzen afgeeft. Deze kunnen 
allerlei benamingen hebben, zoals certificaten, aandelen, of participaties. Deze eigendomsbewijzen geven een individueel lid (of niet-lid) 
een aanspraak op het eigen vermogen van de coöperatie. De voornaamste reden (65%) van de respondenten om te kiezen voor 
vermogen op naam blijkt de behoefte te zijn om de leden individuele aanspraken op de algemene reserves te geven. 18% kiest voor 
vermogen op naam vanwege de behoefte aan financiering door de leden.

33% van de coöperaties met ledenfinanciering kennen vermogen op naam (17 respondenten). 
Deze groep is uitgesplitst naar leeftijd, sector en omzet: 

Vermogen op naam

Welk proces is gevolgd bij het opzetten van vermogen op naam?

Proces vermogen op naam

Is de keuze voor vermogen op naam een 
instrument om de ledenbetrokkenheid te vergroten?

Ledenbetrokkenheid

Een interessante vraag is of de coöperatieve rechtsvorm 
van invloed kan zijn op het verkrijgen van externe financiering 
(niet-leden, bijv. bank of investeerder). 

Uit de enquête blijkt dat de ervaring is dat de rechtsvorm van 
invloed kan zijn op het verkrijgen van externe financiering. Dit is 
vaker een positief effect dan een negatief effect. Vooral de unieke
kenmerken van de coöperatie lijken hierbij een rol te spelen. 

Externe financiering
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Meest voorkomende redenen om te kiezen voor ledenfinanciering:
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Meest voorkomende redenen om 
niet te kiezen voor ledenfinanciering:

Andere overwegingen 
voor ledenfinanciering

Versterkt het 
coöperatieve karakter

Als borg/afdekking 
risico voor uitstaande 
debiteuren-gelden

Stakeholders vragen 
een bepaald percentage 
eigen vermogen

Voor het creëren van 
draagvlak op een 
investering

Passende manier om 
resultaten te verdelen 
onder leden

Van positieve invloed zijn:

15% Negatief effect

51% Neutraal/
geen effect

34% Positief effect

Leeftijd: Sector: Omzet:

12% 5-10 jaar 6% Groothandel/
detailhandel

65%
Agro&food

12% > 1 mld. 29% 1-15 mln.

18%
15-50 mln.

35%
100-500 mln.

6%
500 mln.-

1 mld.

65% >50 jaar

18% 10-25 jaar

6% 25-50 jaar

29% Financiële
dienstverlening

Bij coöperaties van 25–50 
jaar komt vermogen op 
naam relatief minder voor.

Met name de agrarische 
sector kent relatief veel 
vermogen op naam.

Omvang (in omzet) lijkt niet 
van invloed op de keuze 
voor vermogen op naam.
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Opvallend: in slechts 
20% van de gevallen is 
er advies over financieel 
toezicht ingewonnen.
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De kenmerken die aan een coöperatie worden 
toegeschreven (duurzaam karakter, lange-termijn 
waardecreatie, maatschappelijke relevantie, etc.) 

De relatieve hoge ratio eigen vermogen / vreemd 
vermogen (solvabiliteit)

Uittreedvoorwaarden van leden zorgen voor (enige) 
continuiteit / zekerheid 

De aansprakelijkheid van de coöperatie en haar leden 

Vanwege subsidie/financieringsvoorwaarden 
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De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Naast 

een professionalisering van de bedrijfskant is het ook 

belangrijk dat de verenigingszijde zich doorontwikkeld. 

Volgens Pouwels vraagt dit om aparte en andersoortige 

aandacht. 

Door toenemende digitalisering en de platformeconomie 

kunnen organisaties en individuen elkaar tegenwoordig 

gemakkelijk vinden en verbinden. Samenwerkings-

verbanden en kennisontwikkeling krijgen hierdoor 

gemakkelijker en laagdrempeliger vorm dan alleen in 

verenigingsverband. Nu verenigingen niet het enige 

mechanisme zijn om tot toereikende samenwerking  

te komen, is het belangrijk na te denken over wanneer 

het toch relevant is om samen te werken in een rechts-

vorm. Dit vraagstuk is volgens Pouwels sturend in de 

(door)ontwikkeling van verenigingen. 

Waar bij vereniging 2.0 de behoefte van de aangesloten  

leden centraal staat, is er in de transitiefase naar een 

3.0-vereniging bijzondere aandacht voor kansen in 

vernieuwing van de sector. Hierbij wordt een beroep 

gedaan op innovatie en co-creatie met stakeholders. 

Goed zicht op de sector, de markt en de samenleving 

zijn hierbij van belang. Ondersteund met praktijkvoor-

beelden en interviews bespreekt dit boek belangrijke 

trends binnen verenigingen en helpt de lezer met het 

vinden van passende antwoorden en inzichten. 

Auteur: Ivan Pouwels

‘Vragen naar de onbekende weg’ gaat over het belang 

van de juiste vragen stellen. Het boek geeft via 7 univer-

sele vragen houvast bij veranderingen van organisaties.  

Door deze vanuit verschillende invalshoeken te bena-

deren, vind je met de juiste vragen antwoorden die je 

verder helpen. De vragen gaan over de noodzaak van 

verandering, wat de rol is van verschillende stake holders, 

hun onderlinge verhouding, en wat bijvoorbeeld de 

volgende stap moet zijn.

Voor coöperaties is de vraag hoe je omgaat met veran-

dering en hier leiding aan geeft zeer actueel. Het is 

bijvoorbeeld van belang om de leden goed mee te 

nemen en het boek geeft hiervoor enige valkuilen en 

aandachtspunten, onder andere over urgentie, relaties 

en regie op verandering. 

Het boek is niet uniek en de vragen niet zozeer bijzon-

der. Het biedt meer een checklist om te zien of je alles 

vanuit alle invalshoeken hebt doordacht. Het zet je aan 

het denken. Voor wie wil reflecteren op verandering bin-

nen de coöperatie kan dit boek een goed startpunt zijn.  

Auteur: Annemarie Mars
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Vereniging 3.0 

Meer informatie: Van Spaendonck, 2019,  

ISBN 9789491441066, e 29,50,  

www.managementboek.nl

Vragen naar de onbekende weg
Veertig reflecties over leidinggeven aan  

organisaties in beweging

Meer informatie: Uitgeverij OMJS, 2020, ISBN 9789079336319, 

e 19,95, www.onderwijsmaakjesamen.nl 
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N
C

R

advocaat financieel recht, gaat in op de serieuze wettelijke 

regels die gelden voor de financiering van de coöperatie.

Meer informatie kunt u vinden op het Coöperatieplatform, 

daar kunt u zich ook inschrijven. 

NCR ALGEMENE  
LEDENVERGADERING
7 OKTOBER 2021
Het mag weer, dus we gaan weer; de algemene leden-

vergadering gaat fysiek. Al onze leden krijgen een 

 uitnodiging voor donderdag 7 oktober om bij de ALV  

aanwezig te zijn. Uiteraard volgen we de op dat moment  

geldende corona-maatregels. We hebben een mooi 

programma klaar staan met aansluitend een symposium. 

Wij hopen u graag te ontmoeten bij Fort de Batterijen in 

Nieuwegein. Meer informatie vindt u op het Coöperatie-

platform.

SYMPOSIUM ‘FINANCIERING  
VAN DE COÖPERATIE’
HET CEMENT VOOR DE  
TOEKOMST?
Na de ALV op donderdag 7 oktober 2021 organiseert NCR 

een symposium waar het jaarthema (leden)financiering 

van de coöperatie centraal staat. Om 12.00 uur bent u van 

harte welkom bij Fort de Batterijen in Nieuwegein.

Thema en programma

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. De praktijk is helaas weerbarstiger. 

Leden financiering is een belangrijk uitgangspunt, maar in 

de praktijk soms lastig vorm te geven. Tijdens dit sympo-

sium gaan we hier dieper op in. NCR-leden (Vitelia en 

Growers United) vertellen over hun ervaringen met vermo-

gen op naam en ledenbetrokkenheid. Ella van Kranenburg, 

Zaterdag 3 juli was de Internationale Dag van de  

Coöperatie. Die dag heeft NCR aangegrepen om de 

coöperatie in de spotlight te zetten met als doel meer 

aandacht te krijgen voor coöperatief ondernemen. En 

dat is gelukt! Samen met NCR-leden is er veel aandacht 

geschonken aan het unieke karakter van de coöperatie. 

Er zijn ver halen gedeeld, artikelen geschreven voor 

ledenmagazines en nieuwsbrieven, filmpjes gemaakt, 

berichten op social media geplaatst en gedeeld. 

Speciaal voor een breed publiek heef NCR een animatie 

ontwikkeld. Deze animatie illustreert wat het doel is  

van een coöperatie en hoe deze werkt. Maar liefst  

5 miljoen Nederlanders kregen de boodschap via online 

advertising te zien, waarvan zelfs 2 miljoen de volledige 

animatie hebben gekeken. Daar mogen we trots op zijn! 

Daarnaast is er een podcast gedeeld en heeft het RTLZ 

in het tv- programma ‘Nederland maakt het’ aandacht 

besteed aan coöperatief ondernemen. 

NCR blijft de boodschap uitdragen, en we hopen dat 

NCR-leden dit ook samen met ons blijven doen. Wordt 

vervolgd.

TERUGBLIK: INTERNATIONALE DAG VAN DE COÖPERATIE
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Directiewisseling NCR 

NCR: de kritische 
vriend van leden

IN
T

E
R

V
IE

W

DOOR: Fridy Duterloo en Wendy Vorstenbosch

FOTO’S:  Patrick van der Sande

Met de komst van directeur Arjen van Nuland luidde NCR acht jaar geleden een  

nieuw tijdperk in. Nu neemt hij afscheid en geeft het stokje door aan Rob Donker, 

nieuwe directeur van NCR. Een dubbelinterview waarin wordt teruggeblikt en  

vooruitgekeken met twee bevlogen professionals met hart voor coöperaties.
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NCR is in 1934 opgericht voor en 

door coöperaties uit de agrarische 

sector en door verbruikscoöperaties. 

In de jaren die daarop volgden heeft 

de coöperatie haar bestaansrecht 

bewezen, en de coöperatie werd door 

veel nieuwe initiatieven (her)ontdekt. 

Arjen vertelt ‘een coöperatie is een 

bijzondere ondernemingsvorm. Het 

is een vereniging met een bedrijf en 

dat vraagt iets van de manier van 

ondernemen. Toen ik in 2013 als 

nieuwe directeur aantrad richtte NCR 

zich nog op agrarische coöperaties. 

Door het veranderend coöperatief 

landschap kwam er steeds meer di-

versiteit aan coöperaties in verschil-

lende sectoren. Ook zij kampten met 

vergelijkbare complexe vraagstukken 

net als bij agrarische coöperaties. 

NCR maakte een ontwikkeling door 

en ging zich richten op coöperatief 

ondernemerschap in de breedte en 

alle coöperaties konden lid worden. 

Hiermee groeide het aantal leden 

van zo’n 50 naar 130 leden nu. Door 

deze verbreding kon NCR zich ook als 

belangenbehartiger van coöperatief 

Nederland positioneren.’ 

HUIS VAN DE COÖPERATIE
NCR groeide de laatste jaren uit tot 

het ‘Huis van de coöperatie’. ‘We zijn 

ons steeds meer gaan richten op het 

ontwikkelen en delen van kennis en 

het verbinden van coöperaties zodat 

ze van elkaar kunnen leren. Ook zien 

we het als primaire taak om leden 

te ondersteunen bij (strategische) 

coöperatieontwikkeling. Samen 

met onze leden vormen we nu een 

kenniscentrum, platform en belan-

genbehartiger voor de coöperatieve 

sector en individuele coöperaties. 

We creëren regelmatig ruimte voor 

het debat met leden over coöperatief 

ondernemen in Nederland. Dat doen 

we onder meer met peergroups en 

pop-up labs, binnen de Academie en 

tijdens De Nationale Coöperatiedag.’ 

Arjen vervolgt: ‘Ook was er tijdens 

De Nationale Coöperatiedag steeds 

meer aandacht voor onderwerpen  

die helpen bij het optimaal laten 

functio neren van een coöperatie, 

zoals het vorm geven van invloed-  

en zeggenschap via de coöperatieve 

dialoog.’ 

KRITISCHE VRIEND
‘Kennis putten we uit wetenschap-

pelijke studies en uit de dagelijkse 

praktijk van de leden. Van de nieuw-

ste inzichten over good governance 

(zorgvuldig bestuur) van coöperaties 

tot best practices over ledenbetrok-

kenheid. Daarbij zien coöperaties 

ons vaak als de kritische vriend. NCR 

is de vertrouwde partner die een 

onafhankelijke en kritische blik geeft.’ 

Een van de dingen waar Arjen met 

trots op terug kijkt, is de Coöperatie 

Code 2019. De Coöperatie Code is een 

herziene versie van de NCR Code uit 

2015. ‘In 2015 en 2019 transformeer-

de de NCR Code naar principe-ge-

dreven Coöperatie Code waarmee 

we alle coöperaties inspireren en 

motiveren om coöperatieve principes 

en gedragsregels na te leven. Op die 

manier blijft de coöperatie vitaal en 

dicht bij de leden. Zo bouwen we 

samen met de leden aan krachtige 

netwerken en verdiepen we kennis 

over coöperatief ondernemen.’

TEGENMACHT EN KRITISCHE 
MASSA
Volgens de scheidend directeur is 

coöpereren een werkwoord. ‘Wat 

 ik zou willen meegeven, is dat het

belangrijk is dat je de coöperatie 

continue met elkaar beleeft. Om het 

bedrijf goed te laten functioneren, is 

de kennis over de verenigingskant én 

de betrokkenheid van leden van groot 

belang. Dat voelt soms als een ‘soft 

verhaal’, maar het gaat erom hoe je je 

binnen de coöperatie goed met elkaar 

verhoudt en wilt omgaan met elkaar. 

Organiseer daarom altijd voldoende 

tegenmacht en kritische massa en 

kijk regelmatig gezamenlijk naar de 

lange termijn. Investeer in een goede 

dialoog en communicatie. Herijk eens 

in de tien jaar je visie en heb steeds 

oog voor het gezamenlijke belang. 

Anders is het niet de vraag of je vast-

loopt, maar wanneer. Daarbij helpt 

het als bestuurders zich kwetsbaar 

opstellen, vragen durven te stellen én 

goed kunnen luisteren.’ Tegelijkertijd 

is de coöperatie volgens Arjen ook 

OVER ROB DONKER

Laatste functie: voorzitter van Agrofoodcluster. Dit 

is een landelijk opererend cluster van bedrijven en 

 organisaties dat zorgt voor verbinding in de open teelt, 

door het genereren van kennis, innovatie en business. 

Daarnaast runde Rob een eigen adviesbureau voor ondernemers. 

Daarvoor vervulde hij een groot aantal jaren diverse functies bij de Rabobank. 

Rob deed in de afgelopen jaren ruime ervaring op in de coöperatieve wereld.
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een antwoord op de ontwikkelingen 

binnen onze samenleving, die steeds 

complexer wordt. ‘Dat brengt lastige 

issues met zich mee. Het klimaat is 

daar een goed voorbeeld van. Ik ben 

ervan overtuigd dat hierin coöpera-

tieve antwoorden te vinden zijn. Dan 

gaat het niet om geld en macht, maar 

vind je juist oplossingen vanuit een 

gedeeld belang.’

COÖPERATIE ALS ANKERPUNT
Zijn opvolger Rob Donker is bedrijfs-

kundige en opgegroeid in een agrari-

sche omgeving. Als voorzitter van het 

Agrofoodcluster en vanuit zijn eerdere 

rol als directeur bij de Rabobank heeft 

hij veel samengewerkt met en binnen 

coöperaties. Daarbij ontwikkelde hij 

ook zijn maatschappelijke antenne. 

‘De coöperaties die ik ken, spreken 

me zeer aan. Ook nieuwe sectoren als 

zorg en leefbaarheid ontdek ik graag.’ 

Hij vervolgt: ‘We leven in een wereld 

die ankerpunten nodig heeft. De coö-

peratie met zijn lange termijnvisie is 

er daar één van. Mede daarom moeten 

we de komende tijd goed vertellen 

wat coöperaties doen, hoe we het 

doen én waarom. Wij weten dat coö-

peraties oplossingen bieden voor de 

uitdagingen van de toekomst. Alleen 

de omgeving van coöperaties ziet en 

erkent lang niet altijd de bijzondere 

positie die de coöperatie heeft. Zeker 

als het gaat om governance en op 

juridisch en fiscaal vlak heeft bijvoor-

beeld de wetgever steeds minder oog 

voor de coöperatie. Het is goed dat in 

juli al een eerste aanzet is gedaan met 

een bewustwordingscampagne met, 

voor en door onze leden. Met mijn 

inhoudelijke en bestuurlijke ervaring 

draag ik graag de komende jaren bij 

aan het stimuleren en uitdragen van 

het coöperatief ondernemerschap in 

Nederland.’

KENNISMAKEN
Rob vervolgt: ‘Het is mooi dat coöpe-

raties bereid zijn om hun ervaringen 

te delen en er zoveel openheid is. De 

komende tijd maak ik graag kennis 

met onze leden en de mensen die 

betrokken zijn binnen deze coöpe-

raties. Ik geloof in samenwerking 

en het verbinden van mensen. Om 

vanuit persoonlijke drijfveren te gaan 

voor een gezamenlijke droom en 

toekomstvisie. Om op alle niveaus 

samen dingen te bereiken.’

RENTMEESTER EN  
DOORONTWIKKELEN
Hij kijkt uit naar de komende tijd: 

‘Heel graag koester ik de goede 

relatie met onze leden. En versterk 

ik graag samen met hen ons geza-

menlijke netwerk om de coöperatie 

in Nederland nog verder op de kaart 

te zetten. Ik ben er trots op om dit te 

mogen gaan doen. Rentmeester te 

zijn voor de zaken die goed gaan en 

de afgelopen jaren zijn neergezet.  

En: samen met de leden door te ont-

wikkelen wat nodig is. Net als Arjen 

ben ik graag die kritische vriend en 

sparringpartner. Natuurlijk op mijn 

eigen manier. Ik heb heel veel zin om 

samen met de mensen van NCR aan 

de slag te gaan.’ 

Bedankt!

NCR bedankt Arjen van Nuland voor zijn bevlogenheid en inzet in de afgelopen 8 jaar én wenst hem veel succes 

in zijn nieuwe rol als directeur van AgruniekRijnvallei. Naar aanleiding van zijn afscheid organiseerde NCR op 

donderdag 2 september een kennisbijeenkomst met het thema: hoe gaan coöperaties om met grote transities. 

Heeft een coöperatie een stimulerende (voortrekkende) rol of een faciliterende (ondersteunende) rol? Deze 

bijeenkomst kan teruggekeken worden op het Coöperatieplatform.
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Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Vraag niet of het een keer mis gaat in uw coöperatie 

maar wanneer! Coöpereren is mensenwerk. De buitenwereld is grillig. En soms gooit de binnen-

wereld roet in het eten. Voorbereid zijn op het afhandelen van een crisis is geen doemdenken 

maar wel-denken. Onder bepaalde condities is non-coöperatief gedrag legitiem.
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DOOR: Wilbert van den Bosch  

FOTO’S: AiVectors/Shutterstock.com

DE VITALITEITSTOESTAND UITROEPEN

Bestuurlijk  
crisismanagement

Besturen is navigeren: het uitzetten en afleggen van een 

route van waar je bent naar waar je naartoe wilt. Dat 

laatste punt is bepaald in de door de leden goedgekeurde 

strategie. De kortste weg er naar toe, is een rechte lijn. 

Maar op pad met een groep mensen, blijkt de route vaak 

hindernissen te bevatten die afwijkingen van de rechte lijn 

(niet van de koers) rechtvaardigen. Soms zijn de hinder-

nissen zo groot, dat sprake is van een crisis.

Zoals de kijkwijzer informeert tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn, 

waarschuwt deze leeswijzer coöperatieve lezers voor schijnbaar non-coöperatief gedachtegoed in 

dit artikel. Schijnbaar, want als u verder leest, vindt u toch een ‘happy end’.  



10

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

 
met een  bedrijf’ ook een verenigingskant. Weinig coöpe-

raties hebben echter voorbereidingsprogramma’s op een 

bestuurlijke crisis. 

De coronapandemie laat zien hoe moeilijk het is om 

 slagvaardig crisismanagement uit te voeren in een demo-

cratische context. Voor coöperaties zou het verstandig 

zijn om dit thema preventief te agenderen.

Dubbel kans op bestuurlijke crisis

Bestuurlijk definiëren we breed als: de governance- 

driehoek betreffend. Dat wil niet zeggen dat elke crisis 

 altijd in de volle breedte van de governance-driehoek 

moet worden behandeld. Per casus beoordeelt het bestuur 

als primair verantwoordelijke, op welke wijze de crisis 

wordt aangepakt en besproken. Wanneer en met wie  

(bestuur, management, rvc, ledenvergadering, leden-

bestand). Een gebeurtenis aan de bedrijfskant die de 

status ‘crisis’ krijgt, dient vrijwel altijd ook bestuurlijk 

te worden geagendeerd. Daarnaast kunnen er crises 

ontstaan aan de verenigingskant. Die hoeven het functi-

oneren van het bedrijf – op de korte termijn – niet per se 

te beïnvloeden maar kunnen op de lange termijn ont-

wrichtend werken. Te denken valt aan: machtsmisbruik, 

onoverkomelijke verschillen van inzicht tussen leiders, 

fraude, mismanagement. Omdat ‘het bestuurlijke’ zowel 

de bedrijfskant als de verenigingskant omspant, is er  

een dubbel risico op crises. En is het verstandig om  

voorbereid te zijn.

Vitaliteitstoestand 

Hoog boven het vervolg van dit pleidooi wappert het vaan-

del van de democratische overtuiging: een coöperatie is 

een democratisch bedrijf, van en voor leden. Hoe meer en 

Bestuurlijk crisismanagement betekent voorbereid zijn 

op; en wijs handelen in, probleemsituaties in het bedrijf 

én in de vereniging. Voor coöperaties is het zaak om naast 

de bedrijfsmatige crisisvoorbereiding ook een bestuurlijk 

calamiteiten protocol te maken. En dat periodiek te trai-

nen. In het uiterste geval kan de vitaliteitstoestand worden 

uitgeroepen. 

Crisis in democratische context

Crisis management gaat vaak over het ‘managen’ van 

incidenten als ongevallen, brand, ‘product recalls’, et 

cetera. Problemen aan de bedrijfskant. Veel bedrijven 

kennen crisisvoorbereidingsprogramma’s die regelmatig 

worden geoefend. De coöperatie heeft als ‘vereniging 

RUIMTE VOOR WIJSHEID IN  

CRISISSITUATIES

Een coöperatie bestuur je vanuit wijsheid. 

 Wikken en wegen hoort daarbij. Alle leden-

belangen in beeld. In een crisissituatie is  

er hoge druk. Onze tijdgeest kenmerkt zich 

daarenboven door eendimensionale stand-

punten en ‘framing’. Versplintering kun je er  

in een crisis niet bij hebben. 

Hennie de Haan, de vrouw die tijdens de fipro-

nil-affaire de gemoederen koel wist te houden, 

formuleert het bij haar afscheid als boegbeeld 

van de kippenboeren zo: ‘Ik word weleens 

moede loos van de groep actievoerders, juristen 

en bureaucraten die het maatschappelijk debat 

steeds meer domineren.’

Het is zaak om niet teveel bestuurders moede-

loos te laten worden. Zeker in crisistijd hebben 

zij manoeuvreerruimte nodig. In het belang van 

de continuïteit van de coöperatie. Als we hen 

de ruimte geven om in zo’n situatie zorgvuldig 

te handelen en hen pas later ter verantwoor-

ding roepen, bevorderen we de wijsheid binnen 

de coöperatie. 

De vitaliteitstoestand  
uitroepen: 

tijdelijk democratie  
verminderen ten behoeve  

van de democratie
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hoe intenser leden betrokken zijn bij hun coöperatie hoe 

beter1. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin door-

tastendheid doorslaggevender is dan debatteren. Branden 

blussen, is gebaat is bij een commandostructuur. Precaire 

onderhandelingen hebben even de bescherming van de 

beslotenheid nodig. We zouden dit vitaliteitstoestanden 

kunnen noemen. Momenten die van vitaal belang zijn voor 

de continuïteit van de coöperatie. Momenten waarop je 

noodgedwongen tijdelijk wat democratie inlevert om groter 

onheil (‘license to operate’, verlies van vertrouwen, ver-

mindering van betrokkenheid) te voorkomen. De vitaliteits-

toestand uitroepen, impliceert een tijdelijke, gelegitimeerde 

opschorting van de normale besturingsprocessen. 

Statutair artikel

Juist omdat je de democratie tijdelijk verkleint, is een 

intens democratische voorbereiding noodzakelijk! Be-

trokkenheid en transparantie zijn hier ultiem belangrijk. 

Het doel kan zijn om tot een gedragen statutair artikel te 

komen dat in werking kan treden indien er sprake is van 

zo’n vitaliteitstoestand. Idealiter participeren alle leden 

in de totstandkoming van het voorbereidingsplan en het 

statutair artikel. Maar in ieder geval alle bij de governan-

ce-driehoek-betrokkenen: ledenvergadering-bestuur-com-

missarissen-management. En: eerst de principiële discus-

sie dan pas de juridische vertaling en verankering.

Hoe de voorbereiding aan te pakken?

1.  Crisisvoorbereiding en de vitaliteitstoestand dienen 

periodiek agendapunt te zijn op alle relevante vergade-

ringen (bestuur, management, commissarissen, leden): 

– wat is het?; – wat is het belang? – welk risicoprofiel 

kent onze coöperatie?

2.  Hoewel crisisvoorbereiding over spannende momenten 

gaat, hoeven de toon van het agendapunt en de toon 

van de coöperatieve dialoog niet negatief te zijn. Ster-

ker nog: een zorgvuldig proces over hoe te handelen in 

vitale situaties, kan de ledenbetrokkenheid en mede-

werkersbetrokkenheid juist vergroten.

3.  Iedere coöperatie is anders, heeft een ander risico-

profiel en dient dus een specifiek crisis voorberei-

dingsplan te hebben. Bovendien: het projectmatig en 

periodiek doorlopen van de dialoog over risico’s en 

mogelijke crises is al een vorm van oefenen met de 

materie.

5+ Hoofdvragen

Inzake bestuurlijk crisismanagement zijn er 5+ hoofd-

vragen die in diverse dialogen de inhoud kunnen struc-

tureren. Kies per vraag een passende dialoogvorm. 

Redeneer vanuit alle hoeken van de governance-driehoek. 

Iedere inbreng is waardevol. Een goede gespreksleider 

hanteert doorvraagtechnieken en werkt socratisch. Pas in 

tweede instantie wordt gefilterd. Gebruik de antwoorden 

om scenario’s uit te werken. Verken die scenario’s en hun 

tussenstappen en tussenrapportages. 

NCR heeft geen kant en klaar product op de plank liggen  

want iedere coöperatie is anders. Wel kan NCR het  proces 

binnen uw coöperatie begeleiden. Het NCR-dossier ‘De 

 coöperatieve dialoog’ bevat veel handvatten om een dialoog 

vorm te geven. Die kunnen hier worden gebruikt.  

VRAGEN BIJ HET UITROEPEN VAN 

DE VITALITEITSTOESTAND

1. Welke situaties zijn zo relevant voor de  

(in)continuïteit van onze coöperatie dat ze 

de vitaliteitstoestand raken?  

2. Welke argumenten dienen een beroep op de 

vitaliteitstoestand te onderbouwen?  

3. Wie kan de vitaliteitstoestand uitroepen?  

4. Hoe krijgt het bestuursproces binnen de 

governance-driehoek gedurende de vitali-

teitstoestand vorm?  

5. Hoe lang mag de opschorting van de  

normale toestand duren?  

PLUS VRAGEN

Welke vragen zijn nog niet beantwoord of zijn 

specifiek voor onze coöperatie?  

1  Met die kanttekening dat betrokkenheid gedifferentieerd  

is en bovendien kan variëren in diverse fasen van het 

 lidmaatschap. Zie hierover meer in het NCR Leden-

betrokkenheidsdossier op het coöperatieplatform.
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maar ook huisartsen. De redenen om de krachten te  

bundelen middels een coöperatie zijn divers, net zo  

divers als het zorglandschap zelf. 

De laatste jaren zien we een stevige groei aan 

 coöperaties in de zorg. Fysiotherapeuten, wijkverpleeg-

kundigen, buurtzorg, ambulante jeugdzorgverleners,  

DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Olena Yakobchuk/Shutterstock.com, Patrick van der Sande

 COÖPERATIES IN DE ZORG

De huisartsen  
coöperatie 
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Volgens het door NCR uitgevoerde onderzoek in 2020 

kent Nederland 479 actieve coöperaties in de gezond-

heidszorg 1. Het ledenaantal van deze coöperaties kan 

oplopen tot enkele honderden zorgverleners. Een deel  

van de coöperaties ontzorgt en faciliteert haar leden  

op het gebied van administratie, facturatie, ICT en biedt 

trainingen en intervisie aan om de kwaliteit van de  

verleende zorg te verhogen. De leden sluiten zelf de  

zorgcontracten af. Ook zijn er coöperaties die inspelen op 

de behoefte van contractspartijen om zaken te doen met 

zo min mogelijk partijen. Met de coöperatie worden dan 

afspraken gemaakt over de kwaliteit, de wijze van aan-

levering van de benodigde documenten en de wijze van 

administratie en facturatie. De coöperatie schrijft in op 

aanbestedingen in de zorg, en sluit zelf het zorgcontract 

af met zorgverzekeraars (langdurige zorg) en de gemeen-

ten (jeugdzorg, WMO). De feitelijke uitvoering wordt ver-

volgens belegd bij haar leden. Omdat de coöperatie over 

een breed aanbod aan professionals beschikt, wordt een 

juiste match tussen vraag (client) en aanbod bevorderd.

HUISARTSEN

De huisartsen coöperatie is wat dat betreft een vreemde 

eend in de bijt. Huisartsen nemen zelf hun patiënten aan, 

zijn zelf verantwoordelijk voor hun cliëntenbestand en 

factureren zelf aan de zorgverzekeraar. Waar ligt de be-

hoefte van de huisartsen om zich toch te verenigen in een 

coöperatieve vorm? We hebben deze vraag voorgelegd aan 

Roger Ritz, bestuursvoorzitter van Huisartsen coöperatie 

ROHA in Amsterdam, tevens huisarts aldaar.

Roger Ritz: Binnen coöperatie ROHA werken ruim 200 

huisartsen uit de regio Amsterdam samen vanuit een 

gezamenlijke visie op zorg. Met elkaar leveren de leden 

van ROHA zorg aan circa 400.000 patiënten. Op bepaalde 

terreinen zijn de huisartsen gebaat bij een gezamenlijke 

aanpak en begeleiding van de patiënten. Van huisartsen 

wordt een groot aanpassingsvermogen gevraagd; de 

wensen van patiënten veranderen, er wordt meer zorg 

overgenomen uit het ziekenhuis, wet- en regelgeving 

veranderen, de inspectie heeft regelmatig nieuwe eisen en 

ondersteunend personeel is slecht te krijgen. Praktijken 

vragen en krijgen bij de ROHA op al deze punten onder-

steuning. De zorgverzekeraars financieren de dienstver-

lening van ROHA omdat deze de kwaliteit van de door de 

huisartsen geleverde zorg zo ten goede komt, en daarmee 

de patiënten. 

Denk bijvoorbeeld aan de chronische zorg: op contract-

basis begeleidt de ROHA huisartspraktijken bij het orga-

niseren en bewaken van de kwaliteit van chronische zorg. 

Met de zorgverzekeraars maakt ROHA afspraken om de 

zorg voor chronische patiënten te organiseren en voert 

ROHA onderhandelingen over de financiering. De zorg 

 tijdens het hele traject van preventie, diagnose, behande-

ling en (na)zorg wordt verleend op basis van afspraken 

over samenwerking, afstemming en regie tussen de 

 patiënt en alle zorgverleners.

Ook in de ouderenzorg is de huisartsencoöperatie actief. 

Met gelden van de zorgverzekeraar kan coöperatie ROHA 

extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk bekostigen, 

ter verbetering van de integrale zorg voor kwetsbare 

ouderen.    

Tijdens de coronapandemie hebben de huisartsen een 

andere manier moeten ontwikkelen om consult gesprek-

ken te voeren, deze zijn deels online uitgevoerd. ROHA 

stimuleert dit door ondersteuning in het implementeren 

van diverse communicatiemogelijkheden zoals beeldbellen 

en E-consulten. Ook is er veel tijd en training geïnvesteerd 

in het project Open (het mogelijk maken dat de patiënt 

online inzage heeft in zijn dossier).

LEDENBETROKKENHEID

Het lidmaatschap van ROHA is op dit moment redelijk 

vrijblijvend. De leden/huisartsen hebben weinig verplich-

tingen. Men kan zelf kiezen of men gebruik maakt van de 

diensten van ROHA, ook al ben je een beetje een dief van 

eigen portemonnee als je dit niet doet. ROHA incasseert 

het geld van de verschillende zorgmodules en gebruikt 

een stukje ervan voor de ondersteuning en begeleiding 

van zijn leden. Het grootste deel wordt als zorggeld aan 

de huisarts uitgekeerd. Omdat de kosten van deze coö-

peratie door de zorgverzekeraar worden gedekt, hoeven 

de leden geen jaarlijkse contributie te betalen. Men kan 

volstaan met een eenmalig entreegeld. Het lidmaatschap 

van de huisartsen coöperatie is voor haar leden niet 

inkomensafhankelijk. Dit alles met elkaar bevordert de 

ledenbetrokkenheid niet. Daarom spant ROHA zich extra 
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in om de leden ‘naar binnen te halen’, 

en met elkaar te verbinden. En door de 

leden met elkaar in gesprek te laten gaan 

wordt de kwaliteit van de geleverde zorg 

verhoogd. ROHA vraagt mede daarom 

aan haar leden om plaats te nemen in een 

zogenaamde Huisartsenwijkgroep. De 

coöperatie ondersteunt deze groep met 

een coördinator. Binnen een dergelijke 

groep ontmoeten huisartsen elkaar uit 

dezelfde buurt en kunnen zo de zorg op 

elkaar afstemmen. De wijkgroep omvat 

dus alleen huisartsen maar er worden 

ook regel matig andere zorgverleners uit-

genodigd om gezamenlijke werkafspraken 

te maken, zoals thuis zorgorganisatie of GGZ instellingen. 

Met het oog op het vergroten van de ledenbetrokkenheid 

organiseert ROHA iedere twee jaar een tweedaags eve-

nement met alle betrokken partijen die chronische zorg 

leveren, waaronder niet-leden zoals diëtistes, praktijk-

ondersteuners etc. Ook gaat de coöperatie hier in gesprek 

met haar leden over de behoeften van de leden en de 

wijze waarop de coöperatie hierin kan voorzien en zich 

verder kan ontwikkelen.  

ROHA RAAD

Sinds ongeveer een jaar bestaat er een ROHA raad 

 bestaande uit huisartsvertegenwoordigers van de wijk-

groepen. Zij komen, onder voorzitterschap van het 

coöperatie- bestuur, 6-wekelijks bij elkaar om te praten 

over actuele onderwerpen, om meer input van de wijk-

groepen te krijgen en om beter de behoeften van de leden 

in kaart te krijgen. De raadsleden wisselen hier informatie 

uit, en bespreken hun aanpak met de andere wijkgroepen. 

Deze structuur bevordert een goede uitwisseling tussen 

de huisartsen uit de diverse wijken en de vertegenwoor-

digers van het stedelijk zorgbeleid. Leden beïnvloeden  

het beleid van de coöperatie via hun wijkgroep en de 

ROHA raad.

 

COÖPERATIEVE BEWEGINGEN IN DE ZORG

Zorgverzekeraars en gemeenten geven aan liever met 

een of enkele grote partijen zaken te doen, dan met vele 

kleine zelfstandigen. Dit speelt ook bij de huisartsen. 

Huisartsen coöperatie ROHA is in 2007 opgericht, oor-

spronkelijk om met financiële middelen van de zorgverze-

keraar de ketenzorg bij chronische ziekten te leveren. Dit 

is inmiddels uitgebreid met ouderenzorg en ondersteuning 

van de huisartsenpraktijk in brede zin. De trend volgend 

is de verwachting dat de zorgverzekeraars zullen gaan 

sturen op een uitbreiding van de taken van een dergelijke 

huisartsen coöperatie. 

Roger Ritz, bestuursvoorzitter coöperatie ROHA en huisarts in Amsterdam

1  Vergelijk 2016: 352 actieve coöperaties in de gezondheids-

zorg. Een stijging van 36%.

“Zorgverzekeraars en  
gemeenten geven aan liever 

met een of enkele grote  
partijen zaken te doen,  

dan met vele kleine  
zelfstandigen. De trend  

volgend is de  verwachting 
dat de zorg verzekeraars 

zullen gaan sturen op een 
uitbreiding van de taken van 

een derge lijke huisartsen 
coöperatie.”
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HOE FINANCIEREN DE LEDEN HUN COÖPERATIE?

In het jaar 2021 besteedt NCR extra aandacht aan het thema ‘Financiering van de coöperatie’. Om een beeld 
te krijgen hoe coöperaties invulling geven aan de financiering van hun coöperatie, heeft NCR zijn leden een 
enquête voorgelegd. De vragenlijst kent een respons van circa 80%. Welke vorm(en) van financiering kent uw 
coöperatie? Welke rol speelt de rechtsvorm in het verkrijgen van vermogen? En; welke vragen, aandachts-
punten en overwegingen komen hierbij kijken? In deze Facts & Figures zet NCR de resultaten van deze 
enquête uiteen. 

Tekst: Martijn den Ouden, Marijke Flamman en Stan Steeghs  | Infographic: Ymke Pas

Het uitganspunt van vermogen in de coöperatie is dat dit door de leden zelf gefinancierd wordt. Zelffinanciering draagt 
bij aan een sterke ledengeoriënteerde onderneming. Immers, door zelf geld bijeen te brengen kan de zeggenschap bij de 
leden blijven. 69% van de respondenten geeft aan binnen de coöperatie ledenfinanciering te hebben (51 respondenten).

Typen ledenfinanciering

Welke overwegingen spelen mee bij de leden om deel te nemen 
aan ledenfinanciering? Soms is dit een verplichting, maar leden-
financiering kan ook een bewuste keuze zijn. Denk hierbij aan 
affiniteit met de coöperatie of calculatieve beweegredenen. 

Waarom financieren leden de coöperatie?

De verschillende vormen van ledenfinanciering die deze groep kent:
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Waarom kiezen coöperaties voor ledenfinanciering?

Sommige coöperaties kiezen (bewust) niet voor 
ledenfinanciering. Wat zijn hiervoor de redenen?

Waarom geen ledenfinanciering?

We spreken over vermogen op naam als de coöperatie aan individuele leden (of niet-leden) eigendomsbewijzen afgeeft. Deze kunnen 
allerlei benamingen hebben, zoals certificaten, aandelen, of participaties. Deze eigendomsbewijzen geven een individueel lid (of niet-lid) 
een aanspraak op het eigen vermogen van de coöperatie. De voornaamste reden (65%) van de respondenten om te kiezen voor 
vermogen op naam blijkt de behoefte te zijn om de leden individuele aanspraken op de algemene reserves te geven. 18% kiest voor 
vermogen op naam vanwege de behoefte aan financiering door de leden.

33% van de coöperaties met ledenfinanciering kennen vermogen op naam (17 respondenten). 
Deze groep is uitgesplitst naar leeftijd, sector en omzet: 

Vermogen op naam

Welk proces is gevolgd bij het opzetten van vermogen op naam?

Proces vermogen op naam

Is de keuze voor vermogen op naam een 
instrument om de ledenbetrokkenheid te vergroten?

Ledenbetrokkenheid

Een interessante vraag is of de coöperatieve rechtsvorm 
van invloed kan zijn op het verkrijgen van externe financiering 
(niet-leden, bijv. bank of investeerder). 

Uit de enquête blijkt dat de ervaring is dat de rechtsvorm van 
invloed kan zijn op het verkrijgen van externe financiering. Dit is 
vaker een positief effect dan een negatief effect. Vooral de unieke
kenmerken van de coöperatie lijken hierbij een rol te spelen. 

Externe financiering
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De buitendienst en   
 het coöperatieve 
verhaal op het erf
Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Binnen de vereniging is er veel contact  

met leden en kent men de coöperatieve waarden en kan deze uitleggen. Maar ook het bedrijf 

heeft regelmatig contact met leden, die vooral gericht is op  dienstverlening. Contact kan 

op afstand plaatsvinden via de binnendienst of op het erf via de buitendienst. Zij zien en 

voelen wat er speelt op het erf en kunnen de leden zodoende goed ondersteunen in hun 

 bedrijfsvoering. Maar kent de buitendienst het coöperatieve verhaal en kan zij uitleg geven 

over coöperatieve zaken? En hoe doe je dat? Over het nut en het belang spreken we met  

3 coöperaties: Agrifirm, Royal FloraHolland en CRV.

DOOR: Stan Steeghs en Saskia Brouwer

FOTO’S: Patrick van der Sande

 WAAROM WIL JE MEDEWERKERS  
 BETREKKEN BIJ HET COÖPERATIEVE  
 VERHAAL? 

Paul: Als CRV lopen we hier al een tijdje tegenaan. Wat is 

nou ons verhaal, het ontstaan en waar komen we van-

daan? Van oudsher hadden de leden elkaar echt nodig. 

Toen werden de beste stieren uitgezocht, waar sperma 

van werd afgenomen en verspreid onder de boeren. Zo 

werden risico’s gedeeld. Nu is dat niet meer nodig door 

alle data die CRV heeft over fokwaarden. We geven nu 

management ondersteuning en doen veel aan innovatie 

rond voerefficiëntie. Kortom de functie van de coöperatie 

is veranderd. En we kennen bij CRV geen verplichting 

behalve dan het betalen van de contributie. Je kan lid zijn 

zonder gebruik te maken van de diensten. Waar wij nu 

mee worstelen is: hoe breng je de meerwaarde van CRV 

op een goede manier naar de veehouder. En niet alleen 

het betrekken van leden bij nieuwe producten maar juist 

bij het coöperatieve verhaal. Verkopers in dienst van het 

bedrijf kunnen hier ook goed in ondersteunen. Maar zij 

worden afgerekend op targets, en voelen niet altijd de 

noodzaak om die meerwaarde van de coöperatie aan 

 veehouders over te brengen. Aan de andere kant kunnen  

zij ook niet altijd reageren op vragen van leden over 

investeringen en innovaties die CRV als coöperatie doet. 

Een uitdaging waar wij nog niet de oplossing voor hebben 

gevonden.

Hendrik: Bij Agrifirm vinden wij het belangrijk om het 

verhaal over de coöperatie met enthousiasme te brengen 

en het belang van de coöperatie duidelijk over te brengen  

aan medewerkers. En ook dat de coöperatiestrategie 

niet hetzelfde is als de bedrijfsstrategie. Op deze manier 
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Floris:

‘Met de FloraHolland Product Commissies 
(FPC’s) verbinden we de leden met het 

bedrijf en omgekeerd.’

Paul:

‘Contact met leden ging  
eerst alleen over het bedrijf en  

de producten. Nu veel meer over 
wie de bestuurders zijn, over  
de districten en wat er speelt  

binnen de coöperatie.’

Hendrik:

‘Door het belang van  
de coöperatie duidelijk 
over te brengen aan  

medewerkers, kunnen zij 
het goede verhaal vertellen 
aan leden en ook eventuele 

vragen pareren.’

logistiek of HR, het maakt niet uit in welke functie je 

werkt. Ook de accountmanagers hebben het coöperatieve 

verhaal in hun achterzak. Zo kunnen ze beter toezien op de 

coöperatieve spelregels. We zijn tenslotte een coöperatief 

bedrijf van, voor en door leden met als doel betrokken 

leden. Leden die invloed uitoefenen op het bedrijf en tevre-

den zijn over de dienstverlening van het bedrijf.

 HOE VERTELLEN JULLIE HET  
 COÖPERATIEVE VERHAAL BINNEN  
 HET BEDRIJF? 

Hendrik: We hebben recentelijk het coöperatie jour-

naal ingevoerd. Dit doen we vier keer per jaar voor alle 

adviseurs en medewerkers die klantcontact hebben. Via 

een Teams meeting informeren we circa 80 medewerkers 

over ledenzaken. Ook vertellen we over de jongeren-

raad en wat ze bereikt hebben in de afgelopen maanden. 

Verder worden grote coöperatieve projecten gedeeld; 

bijvoorbeeld over innovaties. En public affairs is een on-

derwerp; lobbywerk richting Den Haag. Daarnaast maken 

kunnen de verkoopmedewerkers als zij in contact zijn met 

leden het goede verhaal vertellen en ook eventuele vragen 

pareren. We merken dat zij minder onzeker worden, en dat 

ze het fijn vinden om goed op de hoogte te zijn van zowel 

de bedrijfs- als de verengingskant. 

Het begint eigenlijk al bij het aannemen van nieuwe men-

sen; door te vragen waarom zij willen werken bij Agrifirm. 

En daar merk ik veel zingeving in; het willen meewerken 

aan een verantwoordelijke voedselketen voor toekomsti-

ge generaties. We doen het samen. Ik heb dan ook altijd 

gesprekken met nieuwe medewerkers.

Floris: FloraHolland komt uit een tijd dat de relatiema-

nagers allemaal uit het productiegebied kwamen en de 

sector goed kenden. We hebben nu meer mensen die 

hoogopgeleid zijn, die vaak wel maar niet altijd uit de 

productie  omgeving komen en daardoor minder over de 

sector weten. Dit betekent dat we bij de onboarding van 

nieuwe medewerkers nog meer aandacht besteden aan het 

coöperatieve verhaal. Medewerkers moeten goed begrijpen 

dat zij werken in een bedrijf dat alleen bestaansrecht heeft 

omdat kwekers samenwerken en een aantal zaken uitbe-

steden. We vertellen dit verhaal breed, aan de buitendienst, 
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we gebruik van de coöperatieve nieuwsbrief. Dit zijn 

korte updates over verschillende onderwerpen. Overigens 

merken we nu dat het ook andersom werkt; je kan de bui-

tendienst prima inzetten om te kijken wie er geschikt is 

voor de ledenraad of jongerenraad. Tevens vinden wij het 

belangrijk dat de verkoopmanagers in de districtsvergade-

ringen komen uitleggen waar ze mee bezig zijn. Voorheen 

zaten we alleen met het bestuur, maar we hebben bewust 

de keuze gemaakt om met de mannen in het veld te pra-

ten. De buitendienst wordt bij ons overal bij betrokken.

Paul: We hebben Young CRV gelanceerd, waarbij we ons 

speciaal op jongeren richten. Voor deze groep willen we 

meer aandacht en activiteiten. Als je lid wordt, krijg je een 

adviesgesprek en een kalf cadeau. We zitten nu op 1200 

jongeren waarvan op de lange termijn de grote meerder-

heid een bedrijf gaat overnemen. We hebben dit program-

ma ontwikkeld met onze jonge verkopers. Dat loopt zeer 

goed. En toch zoeken we nog steeds naar de juiste manier 

voor verkopers om nog meer met leden in gesprek te gaan 

over de coöperatie en zo veehouders over te halen om 

toch meer diensten af te nemen. We willen dat gesprek 

veel meer in elkaar schuiven. 

Floris: Binnen de coöperatie hebben we de ledenraad en 

de FloraHolland Product Commissies (FPC’s). De leden-

raad is in dialoog met de directie op strategisch niveau en 

met de leden via ledensessies. Daarnaast hebben we in 

totaal 27 FPC’s die product gerelateerde zaken bespreken, 

een klankbord zijn voor de dienstverlening en signalen 

geven over de implementatie van strategische onder-

werpen. In de FPC’s zitten 5-9 leden met ondersteuning 

vanuit het bedrijf door 3 medewerkers; een productmana-

ger, ondersteuner en manager. Op deze manier verbinden 

we de leden met het bedrijf en omgekeerd. Zo weten de 

medewerkers wat erbij de leden leeft en andersom hoe  

je de implementatie doet van coöperatieve zaken die be-

sloten zijn. Een productmanager moet dus de coöperatie-

ve dialoog kunnen voeren. De FPC leden gaan daarnaast 

ook in dialoog met andere leden. Zijn staan in verbinding 

met hun achterban door productdagen, nieuwsbrieven, 

app-groepen etc. Zo halen we bij leden veel signalen op 

over wat er wel en niet goed gaat. We merken dat de FPC 

een belangrijk ledenplatform is, en daarom willen we ook 

meer de dialoog gaan faciliteren tussen de ledenraad en 

de FPC’s.

 WELKE INITIATIEVEN NEMEN JULLIE 
 NOG MEER OM HET COÖPERATIEVE 
 VERHAAL ONDER DE AANDACHT TE 
 BRENGEN? 

Hendrik: Wij gaan nu sectorraden inrichten, die we als 

klankbordgroepen voor de sectoren willen benutten. Dit 

wordt vanuit de coöperatie geregeld maar hierbij be-

trekken we de gehele organisatie, niet alleen coöperatie 

zaken. Er wordt gesproken over nieuwe producten en we 

proberen meer uit de markt te halen. We zijn op de juiste 

weg maar er is nog steeds een spanningsveld tussen 

commercie en coöperatie. Ik blijf dan ook de verkoop-

medewerkers uitleggen wat de meerwaarde is van de 

Paul Vriesekoop

Paul is manager coöperatie zaken bij CRV. Afdeling 

coöperatie zaken ondersteunt 10 districtsbesturen 

met het organiseren van districtsbijeenkomsten. 

Daarnaast ondersteunt Paul het hoofdbestuur en de 

ledenraad.  
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districtsbijeenkomst aanwezig zijn. Daar vinden goede 

discussies plaats tussen leden en het bedrijf. 

Floris: We hebben bij Royal FloraHolland de medewerkers 

van de afdeling Kwekersdiensten in gesprek laten gaan 

met ledenraadsleden. Leden vonden het mooi om binnen 

het bedrijf te komen en medewerkers vonden het heel 

mooi om kwekers te spreken: welke vragen zou een kwe-

ker stellen, waarom is een kweker lid? Dit leverde over en 

weer enthousiasme op en meer begrip voor elkaar. 

coöperatie, welke coöperatieve projecten we doen en wat 

die voor onze leden opleveren. Ik toets bij de mensen of 

die boodschap is overgekomen, en indien nodig ga ik het 

nog beter uitleggen.  

Paul: Contact met leden ging eerst alleen over het bedrijf 

en de producten. Nu veel meer over wie de bestuurders 

zijn, over de districten en wat er speelt binnen de coö-

peratie. Elke verkoper krijgt deze informatie, ook nieuwe 

verkopers. We zorgen verder dat areamanagers bij een 

Floris Olthof 

Floris werkt al 33 jaar bij Royal FloraHolland en is 

manager coöperatieve diensten. Het team  

coöperatieve zaken zorgt ervoor dat de leden in  

verbinding zijn met de coöperatie. Sinds 1 januari 

2021 is Floris ook directeur van FloriWorld, een  

experiencecentrum over bloemen en planten 

 in Aalsmeer. 

Hendrik Arends 

Hendrik is commercieel directeur coöperatie  

zaken. Hij legt verbinding tussen commercie en de 

coöperatieve vereniging. Hendrik werkt al 37 jaar  

bij Agrifirm. Het team ondersteunt de jongerenraad, 

de ledenraad, het hoofdbestuur en de  

9 districtsbesturen. 

Conclusie
De heren zijn het erover eens dat door het coöperatieve verhaal te vertellen, dit een versterkend effect heeft op zowel de 

bedrijfs- als de verenigingskant. Medewerkers en leden zijn enthousiaster en meer betrokken bij de coöperatie. Daarnaast 

trekt dit ook gemotiveerde medewerkers aan die vanuit zingeving bij de coöperatie willen werken. Het contact tussen leden 

en bedrijf is belangrijk. Als je weet voor wie je werkt en waarom leidt dit tot een betere samenwerking en sterkere resultaten 

voor de coöperatie. En begin er gewoon mee, alle initiatieven helpen, zoals Hendrik zegt: ‘Begin klein, begin morgen’.
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Deze column schrijf ik naar aanleiding van mijn afscheid als  

directeur van NCR. Een periode waarin ik veel coöperaties heb 

leren kennen maar vooral ook de mensen achter de coöperaties. 

Veel verschillende mensen.

Ik vraag me vaak af of de coöperatie bij bepaalde type mensen 

hoort. In de landbouw hoor je vaak: ‘hij is een echt coöperatief, 

maar die ander is een echte particulier’. Wat zijn dan coöperato-

ren? Zijn dat polderaars, samenwerkers, idealisten, mensen die 

niet sterk genoeg zijn om het alleen te doen?

Ik ben hier meer over gaan nadenken toen ik merkte dat veel 

mensen onbekend zijn met de coöperatie, maar er wel een stellige 

mening over hebben. ‘Dat werkt toch niet, met veel mensen kun je 

geen beslissingen nemen, het kost teveel tijd etc…’ Blijkbaar kan 

de coöperatie dit beeld oproepen. Dat is jammer, want deze groep 

raakt daarom niet bekend met de mogelijkheden. Ik ben ervan 

overtuigd dat de coöperatie veel voordelen biedt voor heel diverse 

vraagstukken. Het zou mooi zijn als we dit beter voor het voetlicht 

kunnen brengen.

Wie kwam ik tegen in de coöperatie? Mensen die openstaan voor 

anderen, over hun schaduw springen en in staat zijn belangen te 

verbinden. Dat doen zij zowel binnen hun eigen coöperatie als bij 

NCR. Mooie mensen om mee te werken. Ik neem na bijna 9 jaar 

afscheid van NCR, maar niet van de coöperatie. Ik ga weer de  

coöperatieve praktijk in als bestuurder van AgruniekRijnvallei. 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking. Samen 

hebben we een bijdrage geleverd om coöperaties sterker te maken. 

Ik gun iedereen de coöperatie.

IK GUN IEDEREEN  
EEN COÖPERATIE

ARJEN VAN NULAND

neemt afscheid van NCR. Hij heeft 

 bijna 9 jaar gewerkt als directeur. 

Onder zijn leiding heeft de organisatie 

zich ontwikkeld naar een coöperatief 

kenniscentrum voor coöperaties in  

alle sectoren.
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IN – TO THE POINT – HEBBEN WE 
AANDACHT VOOR DE  COÖPERATIE 
CODE 2019 EN DE SPECIAAL ONT-
WIKKELDE  GESPREKSKAARTEN. 
DE V RAGEN ZIJN BEDOELD OM DE 
DIALOOG AAN TE GAAN. DIT KEER 
RICHTEN WE ONS OP LEDEN-
BETROKKENHEID. WE HEBBEN 
DRIE COÖPERATIES EEN AANTAL 
VRAGEN VOORGELEGD.

Wat zijn de antwoorden van  

Dirk Duijzer (Rabobank),  

Harry Grooters (CAV Den Ham)  

en Jakob Bartelds (AgriVer)?

DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Rabobank, CAV Den Ham, Patrick van der Sande

RABOBANK
Jaar oprichting: 1895 

Aantal leden:  2 miljoen 

Aantal medewerkers: 45.000

Omzet: Balanstotaal bank:   

 rond e 600 miljard

Besturingsmodel: RVC+-model

Ledenraad:  80 leden

CAV DEN HAM
Jaar oprichting: 1920

Aantal leden:  120

Aantal medewerkers:  37

Omzet: e 28 miljoen 

Besturingsmodel: RVC+ model  

Ledenraad:  Nee

AGRIVER
Jaar oprichting: 1892 

Aantal leden:  4000

Aantal medewerkers:  20 

Omzet:  e 7,8 miljoen 

Besturingsmodel: Basismodel 

Ledenraad:  Nee
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Macht, invloed en 
samenwerking…

ONE MAN ONE VOTE IS EEN COÖPERATIEF 

 UITGANGSPUNT. HOE ZIEN JULLIE DAT?

Ledeninvloed was binnen de Rabobank opgebouwd vanuit 

 lokale banken en lokale ledenraden. De onderlinge krachts-

verhoudingen waren gebaseerd op de economische beteke-

nis van een gebied: balanstotaal, winst en vermogen. Dat 

systeem hebben we recent verlaten. In de Algemene Leden-

raad zijn nu alle afdelingen vertegenwoordigd met 1 persoon 

en ieder lid van de ALR heeft 1 stem. In de praktijk bleek al 

vele jaren dat niet de achterliggende economische macht 

bepalend was, maar veel meer de kwaliteit van de argumen-

ten, het gezag van de persoon, de kunde om samen coalities 

te bouwen.

HOE WORDEN MINDERHEIDSSTANDPUNTEN  

MEEGENOMEN IN DE DEMOCRATISCHE  

BESLUITVORMING VAN DE DIVERSE ORGANEN?

In de praktijk blijkt een besluit met een meerderheid van 51% 

niet te werken. Er moet draagvlak zijn over de hele breedte 

en als er al verschillen zijn, dan moet iedereen begrip heb-

ben voor de argumenten van de ander. Dat betekent dat er 

meestal pas gestemd wordt als de discussie voldoende tijd 

gekregen heeft en er een behoorlijke zekerheid is dat er bij 

besluitvorming voldoende draagvlak zal zijn: ook bij minder-

heidsgroepen.

HOE WORDT GEBORGD DAT DE LEDEN OVER DE  

JUISTE INFORMATIE BESCHIKKEN MET HET OOG OP 

HET UITOEFENEN VAN HUN ZEGGENSCHAP?

De belangrijkste borging is de kwaliteit van de leden zelf. Ze-

ker als de omvang van de groep voldoende groot is en het 

kritisch vermogen aanwezig is, dan zullen de leden zelf wel 

opeisen dat ze voldoende informatie krijgen. Daar moet de 

organisatie niet op wachten, want uiteindelijk is dat een bre-

vet van onvermogen van de organisatie. Op voorhand doen 

we er alles aan om informatie te verstrekken. Bij grote be-

sluiten wordt bijna altijd een voorbereidende commissie uit 

de leden samengesteld om argumenten te wisselen, kennis 

te verzamelen en een besluit voor te bereiden. 

DIRK DUIJZER –  
DIRECTEUR BESTUURSZAKEN EN  
COÖPERATIE BIJ RABOBANK
De Rabobank is opgericht, omdat in de plattelands-

gebieden de gewone burgers, boeren en MKB-ers in de 

19e eeuw geen krediet konden krijgen van banken. Via 

kredieten van handelaren werden de mensen onmondig 

gehouden. Samenwerking in een coöperatie bracht daar 

verandering in. Samen had je invloed, samen kon je tot 

ontwikkeling komen, samen kon je een vuist maken. Dat 

 is een heel succesvolle formule geweest en is een belang-

rijke bouwsteen geweest voor de ontwikkeling van de 

agrarische sector in Nederland, die nog steeds qua inno-

vatie, ondernemerschap en positie van wereldklasse is.
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Co-(llectief)opereren 
is Samen optrekken 
en Samen beslissen

HARRY GROOTERS –  
DIRECTEUR BIJ CAV DEN HAM
Mijn naam is Harry Grooters en nu 3 jaar directeur- 

bestuurder van de Coöperatieve Aankoopvereniging  

Den Ham. CAV Den Ham is in 1920 opgericht door 9 lokale 

agrariërs en anno heden nog steeds een dynamische 

 zelfstandige coöperatie van, voor en door leden met  

als hoofdactiviteit het leveren van varkens- en rund-

veevoeders. Ons motto luidt: samen naar een optimaal 

rendement. Dit realiseren we uitsluitend door het leveren 

van klantwaarde, dat tot uitdrukking komt in kwalitatief 

goed voer, hoogwaardig advies tegen de laagst mogelijke 

prijs. Succes dankzij een deskundig, betrokken en enthou-

siast team. 

ONE MAN ONE VOTE IS EEN COÖPERATIEF 

 UITGANGSPUNT. HOE ZIEN JULLIE DAT?

Zoals de titel al aan geeft is de kern van de coöperatie sa-

men optrekken en samen beslissen. Dit alles met als uit-

gangspunt gelijkwaardigheid. Binnen onze verenging is ie-

dereen gelijk en hebben alle leden 1 stem. Volume afname 

komt niet tot uitdrukking in de stemverhouding. Wat betreft 

zeggenschap en invloed weegt elk woord, advies en inbreng 

even zwaar.

HOE WORDEN MINDERHEIDSSTANDPUNTEN  

MEEGENOMEN IN DE DEMOCRATISCHE  

BESLUITVORMING VAN DE DIVERSE ORGANEN?

Fundament van onze coöperatie is dat er oprechte aan-

dacht en een luisterend oor is voor alle individuele opvat-

tingen, uitingen en adviezen met als uiteindelijk doel uit te 

komen op een gezamenlijk gewogen en democratisch geno-

men besluit.  

HOE WORDT GEBORGD DAT DE LEDEN OVER DE  

JUISTE INFORMATIE BESCHIKKEN MET HET OOG OP 

HET UITOEFENEN VAN HUN ZEGGENSCHAP?

Om de ledeninvloed en betrokkenheid te optimaliseren is 

het van belang de leden open, juist, tijdig en volledig te 

informeren. Dit doen wij door gebruik te maken van leden 

(informatie) bijeenkomsten en door de van belang zijnde in-

formatie ter beschikking te stellen via het leden portaal, die 

door middel van een persoonlijke inlogcode geopend kan 

worden. Echter, ook binnen onze mooie coöperatie blijkt de 

praktijk weerbarstig en blijft het een uitdaging alle leden 

maximaal te binden en te boeien! 
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Unanimiteit is voor 
ons belangrijk

ONE MAN ONE VOTE IS EEN COÖPERATIEF 

 UITGANGSPUNT. HOE ZIEN JULLIE DAT?

Dit functioneert binnen onze coöperatie goed. Binnen Agriver 

hebben we globaal 3 soorten verzekeringen voor; gewassen 

in het veld, glastuinbouw, weerscalamiteiten. Binnen elk van 

deze categorieën zijn de belangen ‘redelijk’ gelijk. Bovendien 

zijn de producten van Agriver per m2 of per ha in kosten en 

voorwaarden gelijk, afhankelijk uiteraard van de geteelde ge-

wassen en dienen ze ieder voor zich kosten dekkend te zijn. 

Dus een schaaleffect is veel minder aan te wijzen en dus is 

er ook veel minder aanleiding voor een discussie over dit 

principe. 

HOE WORDEN MINDERHEIDSSTANDPUNTEN  

MEEGENOMEN IN DE DEMOCRATISCHE  

BESLUITVORMING VAN DE DIVERSE ORGANEN?

Argumenten vanuit een minderheidsstandpunt worden in 

de discussie meegenomen en besproken. Soms leidt dat tot 

aanpassing van een voorstel, soms niet. In het uiteindelijke 

voorstel wordt gepoogd om de unanimiteit te krijgen. Dat 

lukt eigenlijk altijd, al is het de ene keer omdat de meer-

derheid of minderheid overtuigd is door de argumenten 

en de andere keer vanuit een bestuurlijk besef dat in een 

coöperatief- democratisch bestel uiteindelijk de meerderheid 

de doorslag geeft.

HOE WORDT GEBORGD DAT DE LEDEN OVER DE  

JUISTE INFORMATIE BESCHIKKEN MET HET OOG OP 

HET UITOEFENEN VAN HUN ZEGGENSCHAP?

Bestuurlijke organen (bestuur, RvT) worden voorzien van 

adequate informatie en achtergrond bij beslispunten. Daar-

naast hebben ze formele mogelijkheden, beschreven in de 

statuten om zich bij te laten staan door externen. Voor de le-

den wordt er een samenvatting gemaakt van gebeurtenissen 

van het jaar en de hoofdlijnen van beslispunten zijn samen-

gevat bij de uitnodiging van de ALV. Voor vragen kan men 

vooraf terecht bij het kantoor, en tijdens de vergadering door 

vragen te stellen aan de directie en het bestuur-RvT. 

JAKOB BARTELDS –  
VOORZITTER BESTUUR BIJ AGRIVER
Binnen de coöperatieve wereld heb ik in vele verschil-

lende colleges gefunctioneerd (jongerenraad, leden-

raad, bestuur, rvt) en nu als voorzitter van Onderlinge 

Hagelverzekering Maatschappij Agriver. Agriver was in 

het begin alleen een onderlinge verzekeraar voor hagel-

schade aan gewassen te velde. De organisaties waaruit 

het ontstaan is dateren al uit 1892 en 1910. In de ontwik-

keling van gewasschade verzekeringen is Agriver mee 

ontwikkeld en naast hagel ook schade van nachtvorst  

en storm gaan meeverzekeren. Na de extreme neerslag 

van 1998 is de calamiteiten verzekering ‘brede weers-

verzekering’ ontwikkeld in Nederland en Agriver is een 

van de aanbieders. Daarnaast worden niet alleen teelten 

in de openlucht verzekerd, maar ook gewassen en  

glasopstanden in de tuinbouw.
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Constantine Iliopoulos (directeur/

onderzoeker bij AGRERI, een Grieks 

agrarisch-economisch onderzoeks-

instituut) en Vladislav Valentinov 

(onderzoeker bij IAMO, een Duits 

agrarisch-economisch onderzoeks-

instituut) hebben onderzoek gedaan 

naar agrarische coöperaties en hun 

inspanningen in het omgaan met he-

terogeniteit binnen het ledenbestand. 

De onderzoekers verwachten dat de 

DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: local_doctor/ Shutterstock.com

bevindingen uit hun onderzoek ook 

toepasbaar zijn op andere sectoren. 

Heterogeniteit in het ledenbestand is 

niet per definitie een slechte uit-

gangspositie. Diversiteit onder de 

leden (in leeftijd, geslacht en ach-

tergrond) kan gezien worden als een 

vorm van positieve heterogeniteit: 

hierdoor kunnen meer invalshoeken 

en uitgangspunten op de bestuurs-

tafel terecht komen. Echter, als deze 

diversiteit de kijk op het gezamenlijke 

doel gaat vertroebelen ontstaan er 

problemen. Maar hoe beoordeel je of 

je leden meer moet betrekken, het 

speelveld moet gaan oprekken of dat 

er bepaalde leden moeten vertrekken?

INVALSHOEKEN

Volgens Iliopoulos en Valentinov 

kunnen coöperaties vanuit twee 

BETREKKEN, OPREKKEN  
OF VERTREKKEN? 
De grenzen van ledenheterogeniteit

Het verhogen van ledenbetrokkenheid wordt vaak gezien als instrument om de 

verbinding tussen de leden te vergroten: ‘de neuzen dezelfde kant op’. In de juni  

uitgave van Coöperatie werd ledendifferentiatie gepresenteerd als mogelijke 

 oplossing voor een (te) gefragmenteerd ledenbestand. Maar: wanneer voldoet een 

operationele verandering en wanneer is het slechts symptoombestrijding van een 

probleem dat meer fundamenteel van aard is? Onderzoek en theoretische modellen 

kunnen handvatten bieden om door een andere bril te kijken naar de probleem-

stelling. In dit artikel belichten wij een theoretische kijk op ledenheterogeniteit. 
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In het tweede model wordt de 

coöpe ratie gezien als een (gesloten) 

systeem binnen een ‘vijandige om-

geving’. Binnen dit systeem vallen 

dan de leden en andere stakeholders 

van de coöperatie (systeem-omgeving 

paradigma). Buiten het systeem val-

len de economie en de samenleving 

waarin de coöperatie opereert. Bij dit 

model is het uitgangspunt een helder 

geformuleerde grens waarbinnen de 

samenwerking plaatsvindt en ligt de 

uitdaging bij het verdedigen hiervan. 

Binnen het systeem-omgeving para-

digma kan beargumenteerd worden 

dat leden dus ook een systematische 

rol vervullen binnen hun coöperatie. 

Dit houdt in dat deze rol niet reflecte-

rend is voor hun algehele persoonlijk-

heid, maar hier slechts een deel van 

is in dienst van het gezamenlijke doel.

SPANNINGSVELD

Of deze theoretische modellen nu 

altijd even duidelijk toepasbaar zijn 

of niet, zij onderstrepen wel het 

spanningsveld tussen een gefor-

muleerd gezamenlijk doel binnen 

de coöperatie en de verwachte rol 

van leden om dit doel te bereiken. 

Als coöperaties gezien worden als 

een gesloten systeem volgens het 

systeem-omgeving paradigma, liggen 

heterogeniteitsproblemen op de loer. 

Waar de coöperatie op een ‘gesloten 

wijze’ een gezamenlijk doel formu-

leert, zijn de leden van de coöperatie 

wel onderhevig aan invloeden van 

de omgeving (voornamelijk op het 

gebied van diensten en ontwikkelin-

gen die niet bij de coöperatie liggen). 

Hierdoor ontwikkelen leden zich op 

individueel niveau door, terwijl de 

coöperatie niet in gelijke mate mee-

beweegt met deze ontwikkelingen. 

Het gezamenlijk geformuleerde doel 

is immers gebaseerd op een moment-

opname van omstandigheden. Binnen 

het deel-geheel paradigma is de kijk 

op heterogeniteit anders; indien het 

ledenbestand fragmenteert dragen 

de delen niet meer bij aan een groter 

en gezamenlijk geheel, waardoor de 

formule ‘1 + 1 < 2’ zal worden.

De gemene deler die de leden met 

elkaar verbindt (het gezamenlijk 

 geformuleerde doel) kent enige 

rekbaarheid. Zoals eerder aangege-

ven kan dit zelfs wenselijk zijn. Deze 

gemene deler heeft echter beperkte 

draagkracht voor externe invloeden 

die geen relatie hebben tot het geza-

menlijke doel van de leden. Iliopoulos 

en Valentinov constateerden in hun 

onderzoek dat veel coöperaties over-

compenseren voor de heterogeniteit 

die onder de leden bestaat. Hiermee  

wordt bedoeld dat zij diensten gaan 

leveren die verder reiken dan de grens 

van de gemene deler die de leden 

verbindt. Een dergelijke overcom-

pensatie is daarom vaak veroorzaker 

van het ‘duurzaamheidsprobleem’ dat 

coöperaties in deze situatie ervaren, 

juist omdat deze overcompensatie 

doorgaans buiten de grenzen van het 

oorspronkelijke doel vallen. 

SCHAARSTE

Volgens de onderzoekers kan het 

speelveld worden gecategoriseerd 

aan de hand van ‘absolute’ en ‘rela-

tieve’ schaarste. Relatieve schaarste 

zou van toepassing kunnen zijn op de 

intrinsieke, operationele omgeving 

van het systeem. Absolute schaars-

te duidt op factoren die nodig zijn 

voor het systeem om te overleven. 

Versimpeld zou je kunnen zeggen 

modellen worden bekeken. Het eerste 

model is de kijk op een coöperatie als 

een geheel, bestaande uit de som van 

haar leden (deel-geheel paradigma). 

Uitgangspunten binnen dit model zijn 

dat 1) leden hun onderlinge verschil-

len moeten verzoenen in het belang 

van het collectieve doel, en dat 2) de 

samenwerking in de coöperatie meer 

oplevert dan de som van haar leden 

individueel (1 + 1 > 2). 
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dat ledenbetrokkenheid en loyaliteit 

vallen onder deze relatieve schaars-

te, terwijl de gedeelde behoefte van 

de leden onder de noemer absolute 

schaarste valt. Problemen die vallen 

binnen deze ‘relatieve schaarste’ 

kunnen worden opgelost met orga-

nisatorische aanpassingen die de 

ontevredenheid onder de leden 

kunnen verzachten. Maar net als in de 

economie, waar het prijsmechanisme 

relatieve schaarste kan bestrijden 

maar de absolute niet, heeft beleid op 

bijvoorbeeld ledenbetrokkenheid niet 

de kracht om de gezamenlijke be-

hoefte van de leden gelijk te trekken.  

SYMPTOMATISCH OF  

FUNDAMENTEEL?

Beleid gericht op deze relatieve 

schaarste is volgens de onderzoekers 

dan vaak ook symptomatisch van 

aard. Dergelijke aanpassingen in de 

dagelijkse gang van zaken en inrich-

ting van de coöperatie kan onvrede 

onder de leden verzachten en hun 

binding met de coöperatie versterken. 

Maar: het is belangrijk om te onthou-

den dat deze aanpassingen slechts 

reactief van aard zijn. 

Als het heterogeniteitsprobleem in 

de categorie van absolute schaars-

te komt te vallen, dan hebben deze 

symptomatische oplossingen geen  

effect. Integendeel, zij kunnen zelfs 

ten koste gaan van de tijd en (finan-

ciële) middelen van de coöperatie 

door een overcompenserende orga-

nisatie in de hand te werken die niet 

goed meer aansluit op de markt en  

de behoefte van de leden. In dit geval 

is er volgens de onderzoekers een 

oplossing van fundamentele aard 

nodig.

DE OPLOSSING VOOR  

HETEROGENITEIT?   

De oplossingsrichting voor hetero-

geniteit is volgens de onderzoekers 

dus onderhevig aan de diepgang van 

het heterogeniteitsprobleem. Is het 

ledenbestand divers maar kan het 

uiteindelijke doel van deze leden het-

zelfde beschouwd worden, dan kan 

een traject geënt op het verhogen van 

ledenbetrokkenheid bij de coöperatie 

mogelijke onvrede wegnemen en de 

besluitvorming zelfs versterken. Hier-

naast kan interne ledendifferentiatie 

toegepast worden om tegemoet te 

komen aan de verschillende omvang 

van de leden en de intensiteit van hun 

relatie met de coöperatie. 

Wanneer deze heterogeniteit ook 

zorgt dat de leden niet meer een 

gezamenlijk doel na (kunnen) streven, 

dan hebben dergelijke oplossingen 

weinig nut en krijgen deze de vorm 

van symptoombestrijding. Dit lijkt op 

korte termijn effectief te zijn, maar 

werkt op de lange termijn averechts 

door toegenomen complexiteit c.q. 

traagheid. Dit bemoeilijkt tevens het 

proces voor de coöperatie om tot een 

fundamentele oplossing te komen om-

dat hier tijd en middelen aan op gaan. 

In dit geval is het voor de coöperatie 

van belang om terug te gaan naar 

de tekentafel en opnieuw te kijken 

naar het wat, hoe en waarom van de 

onderlinge samenwerking. 

De coöperatie staat bekend als een 

duurzame ondernemingsvorm. Waar 

ledengerichtheid vaak wordt aange-

haald als uniek coöperatief karakter, 

wordt er doorgaans niet gesproken 

over het feit dat een gedeelde uit-

gangspositie onder de leden voor-

waardelijk is voor deze duurzaam-

heid. Deze voorwaarde ligt aan de 

grondslag van het te kiezen ledenbe-

leid. Welk beleid passend is, is alleen 

door de leden zelf te bepalen. 

Dit artikel is gebaseerd op: Member  

Heterogeneity in Agricultural 

 Cooperatives: A Systems-Theoretic 

 Perspective, Sustainability (april 2018).

 

Symptomatic Solution

(ex.):

Member Relations Program

Problem Symptom:

Member Commitment

Erodes

Side Effect:

Complexity

Fundamental Solution:

Address Heterogeneity

DELAY
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REBUILDING  
BETTER TOGETHER

Coöperaties als bouwsteen van de nieuwe economie 

DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: Arthimedes/ Shutterstock.com
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In de aanloop van 3 juli organiseerde 

de COPAC een webinar voor haar 

leden om het thema af te trappen.  

De COPAC is een samenwerkings-

verband tussen de International 

Cooperative Alliance (ICA), de Inter-

national Labour Organization (ILO), 

Verenigde Naties (UNDESA, FOA), en 

het International Trade Center (ITC). 

Dit webinar werd geleid door Wenyan 

Yang, hoofd van het Department  

of Economic and Social Affairs  

(UNDESA) van de Verenigde Naties. 

De Verenigde Naties zien steeds 

meer de meerwaarde van coöperaties 

bij het bereiken van de opgestelde 

SDG’s (Sustainable Development 

Goals).

BEWEZEN WEERBAARHEID

Alhoewel het samenwerken met 

de coöperatieve beweging reeds is 

Op zaterdag 3 juli was de Internationale Dag van de Coöperatie; een dag 

waar NCR zelf ook uitgebreid bij stil heeft gestaan. Het Committee for  

the Promotion and Advancement of Cooperatives (COPAC) heeft dit 

jaar het thema ‘Rebuilding better together’ aan deze dag verbonden. En 

met een goede reden: in de wederopbouw van de wereldeconomie na de 

coronapandemie kunnen coöperaties en de coöperatieve beweging een 

belangrijke en wellicht cruciale rol spelen. Een rol die op het internationale 

toneel ook op erkenning kan rekenen. 
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opgenomen in de afspraken omtrent 

de SDG’s, is de weerbaarheid van 

deze ondernemingsvorm volgens 

Wenyan in deze crisistijd extra naar 

voren gekomen. De pandemie heeft 

goed laten zien hoe voorbereid (of: 

hoe onvoorbereid) samenlevingen 

en economieën zijn om met zulke 

crises om te kunnen gaan. Hieruit 

is naar voren gekomen dat 1) de 

wederopbouw van de economie om 

andere, meer duurzame structuren 

vraagt, en dat 2) coöperaties passen 

in deze duurzame structuren omdat 

zij bijdragen aan stabiele sociaal-eco-

nomische ontwikkeling. Coöperaties 

en de coöperatieve beweging kunnen 

volgens de VN daarom dienen als 

leidend model in het vormgeven van 

een nieuw economisch speelveld.

Volgens Bruno Roelants, secretaris- 

generaal van de ICA, kennen coöpe-

raties hierin een pro-actief karakter. 

Coöperaties weten vrijwel alle SDG’s 

met elkaar te verbinden op een 

manier waar ‘normale’ bedrijven dit 

niet kunnen of hier zelfs afbreuk 

aan doen. Hierbij valt bijvoorbeeld 

te denken aan het verbinden van 

gezondheid, milieu, samenleving en 

economie. Volgens Roelants is dit 

een intrinsieke eigenschap van het 

coöperatieve model, omdat coöpera-

ties zijn gestoeld op behoeften van 

de leden die verder reiken dan puur 

economisch gewin. Zelforganisatie en 

zelfbestuur in het behalen van deze 

doelen zijn volgens Roelants verant-

woordelijk voor het duurzame karak-

ter van coöperaties, omdat de leden 

in hun eigen behoeften investeren.  

SAMENWERKING OP HET 

 WERELDTONEEL

Maar hoe kan de coöperatieve 

beweging zijn (intellectuele) bij-

drage leveren aan het proces van 

wederopbouw? Een tweede webinar, 

georganiseerd door de International 

Cooperative Alliance (ICA) ging in op 

hoe coöperaties betrokken worden in 

het vormen van internationaal beleid. 

De voornaamste invloed van de coö-

peratieve beweging komt naar voren 

bij de zogeheten Groep van Twintig 

(G20). De G20 is een forum voor 

samenwerking en overleg met be-

trekking tot internationaal financieel 

beleid. De G20 bestaat uit 19 landen 

en de Europese Unie, goed voor een 

vertegenwoordiging van 85% van het 

bruto mondiaal product. Het beraad 

wordt ondersteund door het IMF en 

de Wereldbank. 

De ICA is sinds 2014 al actief in ver-

schillende ‘G20 Engagement Groups’. 

Deze groepen vertegenwoordigen 

het maatschappelijk middenveld en 

werken samen met organisaties uit 

de G20-lidstaten. Zij ontwikkelen 

achtergrondinformatie, adviezen en 

aanbevelingen op deelonderwerpen 

die formeel aan de leiders van G20 

worden aangeboden. De ICA is voor-

namelijk aangehaakt in de groepen 

‘Business 20’ (B20) en ‘Civil Society 

20’ (C20).  

De ICA centraliseert de stem van de 

coöperatieve beweging in hun Coope-

rative Working Group, die in april van 

dit jaar is opgericht. Leden van deze 

groep zijn op hun beurt leden van de 

ICA uit de landen die deel uitmaken 

van de G20. Het doel van deze werk-

groep is het afstemmen van prioritei-

ten binnen de coöperatieve beweging 

en deze verder te brengen door de 

lijnen kort te houden in het contact 

met vergaderingen van de G20. Deze 

werkgroep kan dit extensiever en 

meer gecoördineerd verzorgen dank-

zij het netwerk van de ICA. 

SMAAKT NAAR MEER

Alhoewel de coöperatieve beweging 

geen nieuwe ontdekking is in de 

 mogelijke beantwoording van het 

vraagstuk van verduurzaming, heeft 

de coronapandemie de rol die coöpe-

raties hierin spelen - en kunnen spe-

len - bevestigd. Zichtbaar is geworden 

dat coöperatieve structuren grote 

paralellen vertonen met de beoogde 

structuren die de nieuwe economie 

moeten gaan vormgeven. Men zegt 

weleens: ‘The proof of the pudding is 

in the eating’. De continue aandacht 

voor de coöperatieve beweging laat 

zien dat deze pudding goed gesmaakt 

heeft en dat het bord wordt opgehou-

den voor een tweede portie. 

‘The proof of the pudding is  
in the eating’
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Coöperatie DEEL wil ruimte maken voor een 
mooi leven in de drukke stadsbuurten. Dat doen 

we door datgene te verminderen dat het meest in 
de weg zit: auto’s. Vaak worden ze véél te weinig 

gebruikt. Dat is niet alleen zonde van je geld, maar 
ook van de ruimte. Maar we hebben ze wel nodig 
om af en toe weg te gaan. Dus waarom delen we 

auto’s dan niet? DEEL helpt buren met samen 
auto’s bezitten: autodelen. Het recept: 1 
buurtcoöperatie, een handjevol gloed-

nieuwe leasebakken plus een flin-
ke snuf eigen verantwoor-

delijkheid. 

 

ROHA

Zorggroep ROHA is een samenwerkingsver-
band van huisartsen in de regio Amsterdam. De 

ROHA is een coöperatie van en voor huisartsen. 
Binnen deze zorggroep werken ruim 200 huisart-
sen uit de regio samen. Zij leveren zorg aan circa 
400.000 patiënten. De ROHA staat voor ‘Regionale 
Organisatie Huisartsen Amsterdam’ en is opgericht 
in 2007. De coöperatie is de enige aandeelhouder 
van de ROHA BV. De directie van de ROHA BV 

sluit ketenzorgcontracten af met de zorgver-
zekeraar en organiseert de ketenzorg. De 

directie van de BV legt verantwoor-
ding af aan het bestuur van 

de coöperatie.
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Onderzoek
Leden 
Betrokkenheid
3e vernieuwde versie

HOE BETROKKENER DE LEDEN, HOE BLOEIENDER DE COÖPERATIE.

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

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