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EDITORIAL

Het einde van het jaar is in zicht; een mooi moment 
om terug te kijken op 2021. Een enerverend jaar 
met projecten zoals de viering van de ‘internationale 
dag van de coöperatie’, de NCR Coöperatiepodcast, 
het jaarthema ‘financiering van coöperaties’ en de 
directiewissel bij NCR. In deze editie van de Coöpe
ratie schenken we aandacht aan de laatste twee 
onderwerpen. Directeur Rob Donker vult de column 
in, deelt met ons zijn ervaringen van de afgelopen 
maanden en blikt vooruit. Het jaarthema komt aan 
bod in het artikel over het symposium ledenfinancie
ring van 7 oktober 2021 jl. Tijdens deze bijeenkomst 
mochten we meer dan 70 deelnemers verwelkomen. 
U vindt een samenvatting van alle ervaringen en 
bevindingen op pagina 22. 

In de rubriek Interview kijken we naar de diversiteit 
aan coöperatieve bestuurscodes. Jozef Cossey,  
KU Leuven, heeft hier uitgebreid onderzoek naar ge
daan. Hij verkent de manieren waarop coöperatieve 
bestuurscodes tot stand komen en wat ze effectief 
maakt. Ook de NCR Coöperatie Code komt voorbij. 
In To the point hebben we meer aandacht voor de 
Coöperatie Code; het nut en de noodzaak. En we 
hebben twee coöperaties gevraagd om te vertellen 
over maatschappelijke waardecreatie. 

Verder een mooi artikel over belangenverstrengeling 
of tegenstrijdig belang op bestuurlijk niveau. Hoe 
werkt dit in de praktijk en hoe ga je hiermee om? 
We gaan in gesprek met drie coöperaties. Ook in 
deze editie aandacht voor samenwerkingsverbanden 

tussen bedrijven en onderwijs 
om de techniekonderwijs te 
innoveren. En als laatste vindt 
u een artikel over platform 
coöperaties, niet meer weg  
te denken uit deze tijd.

Saskia Brouwer
Hoofdredacteur Coöperatie 
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WOONCOÖPERATIES IN EUROPA

De Nederlandse woningmarkt staat onder druk; de huizenprijzen breken record na record. Een ontwikkeling die wordt 
gevoed door het nijpende woningtekort. Hierdoor worden koopwoningen moeilijker te financieren en is er toenemende be-
hoefte aan huurhuizen en andere tussenoplossingen. Waar de woningcorporatie in Nederland alom bekend is, is nu ook de 
wooncoöperatie in opkomst als mogelijke woonsoort. Kan de wooncoöperatie uitkomst bieden in de Nederlandse woning-
markt? Recent onderzoek naar de impact van wooncoöperaties in enkele EU-landen plaatst deze vraag in perspectief. 

Tekst: Martijn den Ouden I Infographic: Ymke Pas

Europees vergelijk

Een wooncoöperatie: waarom, hoe en wie?

In het onderzoek zijn landen geselecteerd waarin wooncoöperaties zich op een andere manier 
hebben ontwikkeld. Hoe verhouden wooncoöperaties zich tot de woningmarkt in deze landen? 

Wooncoöperaties als percentage 
van de totale woningvoorraad

Wooncoöperaties als percentage 
van het aantal huurwoningen

Eigen vermogen dat coöperatie-
leden inbrengen als percentage 
van het totale vermogen*

*Het hoge percentage eigen vermogen bij
Denemarken en Zweden sluit aan bij het
koopelement dat gebruikelijk is in diens 
wooncoöperaties.

0,02%

0-2,5% EV

>50% EV* >50% EV*

20-33% EV

4-20% EV 5-19% EV

0,05%

7,73%

24,49%

4,20%

8,39%

Nederland

Denemarken

Duitsland

Zweden

Zwitserland Oostenrijk

10,96%

25,79%

5,07%

8,86%

        Zweden
Tot 2009 was het in Zweden 
niet mogelijk een appartement 
te kopen, waardoor Zweedse 
wooncoöperaties flink in aandeel 
zijn toegenomen.

        Nederland 
De negentiende-eeuwse 
wooncoöperatie is in Nederland 
doorontwikkeld in de vorm van 
woningcorporaties. Hierdoor is 
de wooncoöperatie praktisch 
verdwenen.

    

Conclusie
Woningcorporaties (stichting/vereniging) vervullen in Nederland de verhuurdersrol die in andere landen vaak wordt vervult door 
wooncoöperaties. Echter, in Nederland kan de wooncoöperatie-vorm aanvullend bijdragen aan het behartigen van bepaalde niches op 
de woningmarkt (zowel in doelgroepen als woonwensen).

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties heeft in 2020 
opdracht gegeven tot het onderzoeken 
van de toegevoegde waarde van woon-
coöperaties voor Nederland, waar in juni 
van dit jaar de resultaten zijn 
gepresenteerd.

Deze Facts & Figures is een bewerking 
van het rapport ‘Europees onderzoek naar 
wooncoöperaties’, uitgevoerd door 
ECORYS in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
directie woningmarkt (1 juni 2021).

De herontdekking van de wooncoöperatie […] past bij de
ontwikkeling naar meer zelfbeheer, burgerkracht en burgerinitiatief.

Nederland

Denemarken

Duitsland

Oostenrijk

Zweden

Zwitserland

Land Belangrijkste
motief

Meest voorkomende
juridische structuur

Gemiddeld 
inkomen
bewoners

Zeggenschap/
gemeenschap

Beschikbaarheid 
van woonruimte

Wooncorporaties hebben in Nederland circa 2,3 miljoen woningen in eigendom.

Nederland kent op het moment slechts tussen de 1 à 2.000 coöperatiewoningen. 
Dat is aanzienlijk minder dan in de vergeleken landen. 

De functie van wooncoöperaties in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn 
vergelijkbaar met de woningcorporatie in Nederland.

Vergroten zeggenschap en ver-
antwoordelijkheid over eigen 
woonsituatie.

Realiseren specifieke woon-
wensen en -voorkeuren (bijv.
duurzaamheid, gemeenschappe-
lijke voorzieningen, wonen met
gelijkgestemden etc.).

Realiseren woningaanbod dat 
niet/onvoldoende wordt aange-
boden (bijv. door nieuwbouw
of transformatie).

Bedienen van doelgroepen die
onvoldoende bediend worden.

Creëren economische voordelen 
door zekerheid over huur en 
lokale binding. 

Realiseren lagere woonlasten 
dan op de woningmarkt.

Motieven oprichten 
wooncoöperatie in 
Nederland

Zeggenschap/
gemeenschap

Zeggenschap/
gemeenschap

Beschikbaarheid 
van woonruimte

Zeggenschap/
gemeenschap

Vereniging verhuurt
zonder winstoogmerk

Middenlaag

Vereniging met
beperkt winstoogmerk*

Vereniging verhuurt met
beperkt winstoogmerk

Vereniging verhuurt met
beperkt winstoogmerk

Vereniging met
beperkt winstoogmerk*

Vereniging verhuurt met
beperkt winstoogmerk

Gemiddeld

Middenlaag

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Mate van
stimulering
overheid

Weinig

Gematigd

Gestimuleerd

Gestimuleerd

Gematigd

Gestimuleerd

*Vergelijkbaar in structuur met een Nederlandse VvE.

Wooncoöperaties 
realiseren in de onderzochte 
landen hoofdzakelijk woon-
vormen voor doelgroepen 
die door de woningmarkt en 
overheidsbeleid niet worden 
bediend. 
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Dit boek is gericht op groepen die professionele 

gesprekken met elkaar voeren: besturen, raden van toe

zicht, commissies ethiek en professionals in intervisie. 

Het geeft een inleiding in de ethiek die je nodig hebt om 

systematisch morele besluiten te nemen via dialoog  

en debat. 

Bij het nemen van een morele beslissing speelt intuïtie 

altijd een rol. Als de beslissing alleen jouzelf raakt, is 

dat geen probleem. Maar als de beslissing ook anderen 

raakt, dan dient de intuïtie zo nodig gecorrigeerd te wor

den en is er behoefte aan professionele besluitvorming. 

Het boek gaat in op begrippen als ethiek, rationele en 

emotionele integriteit, moreel verantwoord organiseren, 

organiseren en onderhandelen. Aan het eind van deze 

uiteenzettingen presenteert de auteur een 3Fasenmodel 

waarmee men tot een zorgvuldige proces van beeld

vorming, opinievorming en tot slot besluitvorming komt. 

Dit model wordt aan de hand van een casus inzichtelijk 

gemaakt: via een analyse van de film 12 Angry Men laat 

de auteur zien hoe het model in de praktijk werkt. Deze 

praktische toepassing van alle theorie uit het boek zal 

voor veel bestuurders en commissarissen welkom  

zijn, gezien het zeer hoge theoretische gehalte van het 

eerste deel van het boek. 

Auteur: Rob van Es

In andere recensies wordt Martijn Arets al geroemd om 

zijn deskundigheid en ervaring op het gebied van plat

formen en zijn scherpe analyse. Martijn heeft zich sinds 

2012 verdiept in platformen en dat blijkt ook uit dit boek; 

het zit boordevol informatie.

‘Platform Revolutie’ gaat over de theorie (wat is een 

platform), maar ook hoe in de praktijk platformen (wel 

en niet) werken. Het boek besteedt niet alleen aandacht 

aan de bekende platformen, maar bijvoorbeeld ook aan 

de wijze waarop bestaande organisaties of overheden 

een platform kunnen inzetten. Door platformen vanuit 

die verschillende hoeken te benaderen en de ontwik

kelingen toe te lichten met de keuzes die hierbij voor  

de hand liggen, wordt een volledig beeld geschetst. 

Het is geen handboek Platformoprichten, maar  

wel bevat het boek een praktische checklist om de 

toe gevoegde waarde van het platform te bepalen.

Het boek gaat ook in op platformen ten tijde van crisis 

en hoe deze inclusief en duurzaam vormgegeven 

kunnen worden. Daarmee is dit boek voor (platform)

coöperaties een mooi naslagwerk en inspiratiebron bij 

ieders zoektocht binnen thema’s als duurzaamheid. 

Tenslotte een mooie waarschuwing uit het boek  

‘de platform planeet is geen aparte planeet’.

Auteur: Martijn Arets
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Ethiek: emoties & argumenten
Professionele morele besluiten nemen

Meer informatie: Boom uitgevers Amsterdam, 2021,  

ISBN 9789024443772, e 24,50, www.robvanes.com

Platform Revolutie
Van Amazon tot Zalando, de impact van  

platformen op hoe wij werken en leven  

Meer informatie: Boom uitgevers Amsterdam, 2020,  

ISBN 9789462762435, e 28,95, www.onderwijsmaakjesamen.nl 
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vaak lastig om de benodigde financiering rond te krijgen. 

Knelpunten zijn de voorfinanciering van de opstartfase 

(ontwikkel en voorbereidingskosten, opstellen business 

case) en/of de financiering van de laatste 2530% van 

het benodigde kapitaal. In samenwerking met betrokken 

partijen uit de genoemde sectoren heeft NCR een voor

stel ontwikkeld. Het voorstel is om financiële ruimte te 

creëren door de intake en aanvraag voor 

financiering uit maatschappelijke 

groeifondsen en duurzaam

heidsfondsen te laten komen. 

Op deze manier hoopt NCR 

aandacht te vragen en te bena

drukken dat het van belang is 

om financiering van coöperaties 

(beter) te faciliteren. Wij houden 

u op de hoogte over de voort

gang van dit voorstel. 

NOTITIE: FINANCIERING  
NIEUWE INITIATIEVEN
Het jaar 2021 stond vooral in het teken van het thema 

‘Financiering van de coöperatie’ met als sluitstuk het 

symposium van afgelopen oktober. Tijdens het symposium 

werd vooral aandacht geschonken aan financiering door 

leden. Maar we hebben ons het afgelopen jaar ook gericht 

op financiering van nieuwe initiatieven. Daar 

is een notitie uit voortgekomen.

Als we praten over nieuwe  

initiatieven, dan hebben we  

het over energie en warmte 

coöperaties, wooncoöperaties 

en ander burgerinitiatieven, 

zoals woon/zorgcollectieven. 

Voor deze coöperaties is het in 

de opstartfase of bij opschaling 

In 2022 staan er weer diverse bijeenkomsten en  

cursussen gepland. Twee keer per jaar organiseert  

NCR een Algemene Ledenvergadering met aansluitend 

een symposium. Zodra de locaties en de thema’s van  

de symposia zijn vastgesteld, informeren we u graag 

verder. Een aantal data voor het cursusprogramma 

van de NCR Coöperatie Academie is ook al bekend. Zo 

geven we drie keer per jaar de Basiscursus Coöperatie 

op drie locaties in verschillende delen van het land. 

Elk NCRlid mag per jaar twee deelnemers gratis laten 

deelnemen. In de eerste helft van 2022 kunt u even

eens deelnemen aan de verdiepingscursus Voorzitters 

in coöperaties. Verder staan er een aantal Peergroups, 

onderdeel van het expertprogramma van de NCR  

Coöperatie Academie, op het programma. Natuurlijk zijn 

de cursussen en onderdelen daarvan ook Incompany te 

volgen. Wij maken dan een programma op maat voor u. 

Meer informatie over bijeenkomsten en cursussen  

en de mogelijkheden tot inschrijven treft u aan op  

www.cooperatie.nl.

BIJEENKOMSTEN & CURSUSSEN 2022

26 januari  Cursus Voorzitters in coöperaties

16 februari  Peergroups Directie en Senior  

 management & Bestuurders en  

 Commissarissen

17 februari  Basiscursus Coöperatie

8 maart Cursus Meer rendement halen uit  

 uw gesprekken

23 juni Basiscursus Coöperatie

23 september Basiscursus Coöperatie

15 november  Cursus Meer rendement halen uit  

 uw gesprekken

TATYANA Yamshanova/Shutterstock.com
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De diversiteit van 
bestuurscodes in 
het coöperatieve 
landschap
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DOOR: Jozef Cossey 

FOTO’S:  VectorMine/Shutterstock.com

Recentelijk heeft Jozef Cossey, KU Leuven, onderzoek gedaan naar coöperatieve 

bestuurcodes. In dit onderzoeksproject verkent hij de manieren waarop coöperatieve 

bestuurscodes tot stand komen en wat ze effectief maakt. Daarbij wordt er  

onderscheid gemaakt tussen 'aangepaste' bestuurscodes, die gebaseerd zijn op hun 

tegenhangers in traditionele bedrijven, en 'samengestelde' bestuurscodes, opgesteld 

met coöperatieve principes als uitgangspunt. De conclusie is dat samengestelde 

bestuurscodes, door de tweeledige coöperatieve dialoog die zij creëren, een betere 

leidraad vormen voor ondernemingen die de complexe coöperatieve identiteit van 

principes naar de praktijk willen vertalen. Dit artikel geeft een samenvatting van  

de bevindingen.
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WAT ZIJN BESTUURSCODES 
EN WAAROM WORDEN ZE  
OPGESTELD?
In de context van traditionele be

drijven zijn codes van goed bestuur 

een snel groeiend en goed gedo

cumenteerd fenomeen. De meeste 

codes hebben veel gemeen en bieden 

doorgaans een reeks best practices 

met betrekking tot het gedrag en de 

structuur van de raad van bestuur. 

Door hun gebruik van het ‘pas toe of 

leg uit’beginsel worden zij gezien 

als een flexibele manier, vooral in 

vergelijking met nieuwe wetgeving, 

om aan uiteenlopende toezichtseisen 

te voldoen. Onderzoek naar de oor

zaken van de verspreiding van deze 

codes heeft uitgewezen dat bedrijfs

schandalen (bv. het Enronschan

daal, HealthSouth of, dichterbij, de 

FNGgroep), de transformatie van de 

eigendomsverhoudingen (de opkomst 

van grote ondernemingen en de toe

nemende scheiding tussen eigendom 

en zeggenschap) en de globalisering 

(die een proces van concurrentie 

tussen institutionele omgevingen op 

gang zou brengen om beter aan de 

eisen van beleggers te voldoen) de 

belangrijkste redenen zijn voor hun 

verspreiding1,2.

Recenter hebben bestuurscodes ook 

hun weg gevonden naar de coöpe

ratieve beweging3,4,5. Het is echter 

weinig waarschijnlijk dat de boven

genoemde oorzaken het verschijnsel 

in deze context kunnen verklaren. 

Aangezien coöperaties (met name 

producentencoöperaties) minder 

vatbaar zouden zijn voor bestuurs

falen dan bedrijven in handen van 

investeerders6,7,8. Bovendien is er 

geen verandering opgetreden in hun 

eigendomsstructuur, aangezien zij in 

handen zijn van de leden en instituti

onele beleggers gewoonlijk geen rol 

spelen. Daarnaast zijn coöperaties 

veelal lokaal verankerd en opgebouwd 

rond de behoeften van gemeenschap

pen, waardoor globalisering en de 

concurrentie tussen institutionele 

omgevingen een onwaarschijnlij

ke drijvende kracht zijn achter de 

ontwikkeling van bestuurscodes. Ten 

slotte kenden coöperaties al richtlij

nen voor hun bestuur, zoals de ICA 

of Raiffeisenprincipes (die een reeks 

waarden en principes omvatten om 

de coöperatieve identiteit te definië

ren), lang voordat de eerste code voor 

goed bestuur bestond. Dit onderzoek 

heeft dan ook tot doel na te gaan hoe 

codes voor coöperatief bestuur tot 

stand komen en hoe effectief zij zijn 

in het ondersteunen van coöperatief 

bestuur. 

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN 
VAN COÖPERATIEF BESTUUR?
Een coöperatie wordt gedefinieerd als 

een ‘autonome vereniging van personen 

die zich vrijwillig hebben verenigd om 

in hun gemeenschappelijke economi-

sche, sociale en culturele behoeften en 

verlangens te voorzien door middel van 

een onderneming die zij gezamenlijk 

bezitten en democratisch besturen’ 9. 

Het besturen van een coöperatieve 

onderneming kan dus worden gezien 

als een drieledige uitdaging:  

i) ‘onderneming’ impliceert de nood 

aan een rendabel bedrijfsmodel,  

ii) ‘democratische bestuur’ vereist 

het tot stand brengen en handhaven 

van geïnformeerde ledenparticipatie, 

iii) ‘gemeenschappelijke economi

sche, sociale en culturele behoeften 

en verlangens’ hebben betrekking op 

de gedeelde missie waarover de le

den het eens moeten worden om een 

doeltreffende actie mogelijk te maken. 

Bovendien impliceert goed bestuur 

in coöperaties dat deze drie uitda

gingen gelijktijdig worden aangepakt, 

waardoor belangrijke onderlinge 

afhankelijkheden ontstaan. De afwe

ging tussen de financiële rentabiliteit 

van de onderneming en de gedeelde 

missie is bijvoorbeeld een belangrijke 

uitdaging in coöperaties die sociale, 

culturele en/of milieudoelstellingen 

nastreven. Daarnaast kan de samen

stelling van beslissingsorganen tot 

spanningen leiden aangezien zij een 

selectie op basis van deskundigheid, 

wat de financiële levensvatbaarheid 

van de onderneming ten goede komt, 

en op basis van vertegenwoordiging, 

wat bijdraagt tot de verankering van 

democratische controle, moeten ver

zoenen. Ten slotte kunnen zich een 

aantal sociale dilemma's voordoen als 

gevolg van afwijkingen tussen indi

viduele ledenbelangen of groepsbe

langen en de gedeelde missie die op 

 organisatieniveau is overeen gekomen. 

In elk van deze gevallen zal een goed 

coöperatief bestuur een evenwicht 

moeten vinden dat deze conflicteren

Dit artikel is een samenvatting van een thesis geschreven 

door Jozef Cossey aan de KU Leuven onder leiding van 

Adrien Billiet en onder supervisie van Prof. dr. Johan Bruneel 

en Prof. dr. Frédéric Dufays.
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de doelen (gedeeltelijk) verzoent. Het 

is in deze context dat coöperatieve 

ondernemingen zich zouden kunnen 

laten leiden door het gebruik van 

coöperatieve bestuurscodes.

HOE DRAGEN BESTUURCODES 
BIJ TOT GOED BESTUUR IN 
COÖPERATIES?
In ons onderzoek naar de mecha

nismen waarmee bestuurscodes op 

nationaal of sectorniveau tot stand 

komen, hebben we twee mechanismen 

voor het opstellen van bestuurscodes 

geïdentificeerd die we 'aanpassing' en 

'samenstelling' noemen. 

Bij de ‘aangepaste’ bestuurscodes 

reageert de sector/nationale orga

nisatie in een bepaald land meestal 

op externe druk, bv. faillissementen. 

Deze eerste vorm van coöperatieve 

bestuurscodes werden doorgaans 

geconstrueerd door een bestaande 

code voor goed bestuur voor traditio

nele bedrijven (zoals de Code Tabaks

blat (Nederland)10) als uitgangspunt 

te nemen. Externe consultants (die 

al dan niet ervaring hadden met 

coöperaties) worden ingeschakeld 

om hoofdstukken van de code toe te 

voegen of te schrappen en deze aan 

te passen aan de specifieke kenmer

ken van coöperatieve ondernemingen. 

Deze codes plaatsen dan ook de 

focus op de uitdagingen gerelateerd 

aan het ondernemingsaspect, bijvoor

beeld voldoende expertise in de raad 

van bestuur en de duur van bestuurs

mandaten. Het gebrek aan aandacht 

voor uitdagingen, geassocieerd met 

democratische besluitvorming of het 

onderhouden van een gedeelde missie, 

maken deze codes weinig relevant in 

de zoektocht naar een evenwichtige 

coöperatieve identiteit. Dit heeft dan 

ook geleid tot een beperkte opname 

van deze codes, vooral bij kleinere 

en missie gedreven coöperaties. Bij 

grotere coöperaties, met een be

langrijker bedrijfsaspect zijn deze 

codes potentieel relevanter maar 

leiden ze vaak tot een oppervlakkige 

naleving, die werd gekarakteriseerd 

als een ‘ticking the box exercise’. Dit 

beperkte succes zette aan tot talrijke 

revisies van bestuurscodes en in 

sommige gevallen zelfs tot een ander 

benadering van code creatie.

‘Samengestelde’ bestuurscodes 

 proberen een antwoord te bieden  

op de nadelen van ‘aangepaste’ be

stuurscodes door zich specifieker te 

richten op de uitdagingen van het  

coöperatieve model. Het gevolg is 

dat zij vertrekken van de ICA en/

of Raiffeisenbeginselen en ernaar 

gestreefd wordt om via overleg, 

dat grotendeels intern in de sector 

plaatsvindt, tot een praktijkgerichter, 

gedeeld begrip van de coöperatieve  

identiteit te komen. De daaruit 

voortvloeiende codes zijn gericht op 

de ondersteuning van coöperaties 

via een proces van ‘coöperatieve 

dialoog’. Dit zijn gesprekken tussen 

coöperanten over de conflicterende 

doelen, inherent aan de coöperatieve 

identiteit, en hoe ze deze kunnen 

integreren. De bestuurscode verzorgt 

een eerste vorm van dialoog via het 

faciliteren van een intern debat in 

coöperaties. Wat betekent het bijvoor

beeld voor mijn coöperatie als zij zegt 

dat solidariteit een van de waardes 

is? Hoe solidair zijn we en voor wie? 

Aangezien het onwaarschijnlijk is 

dat de antwoorden gelijklopend zijn 

voor alle types, groottes en secto

ren van coöperaties zijn deze codes 

eerder gebaseerd op principes dan 

op regels. Daarnaast zet de bestuurs

code aan tot een tweede vorm van 

coöperatieve dialoog op sectorniveau 

door in te zetten op het delen van best 

practices. De Nationale Coöperatieve

Raad bijvoorbeeld, beheert en actuali

seert een uitgebreide onlineverzame

ling van beste praktijken waarin hun 

leden inspiratie kunnen opdoen en 

ervaringen kunnen uitwisselen over 

gemeenschappelijke uitdagingen bij 

het besturen van coöperaties. Door 

deze holistische aanpak, die ruimte 

voor diversiteit combineert met prak

tische relevantie, worden onderne

mingen ondersteund om de complexe 

coöperatieve identiteit van principes 

naar de praktijk te vertalen. 

NOTEN

1 Aguilera, R., & CuervoCazurra, A. 
(2004). Codes of Good Governance 
Worldwide: What is the Trigger? 

2 RodriguezDominguez, L., Gallego 
Alvarez, I., & GarciaSanchez, I. 
(2009). Corporate Governance and 
Codes of Ethics.

3 NCR. (2019). Coöperatie Code 2019: 
voor coöperatieve ondernemingen.

4 Cooperatives UK. (2019). Coopera
tive Corporate Governance Code. 

5 Overlegplatform van de land en 
tuinbouwcoöperaties & NV Corgo. 
(2007). Code voor deugdelijk bestuur 
van coöperaties.

6 Birchall, J. (2013). The potential of 
cooperatives during the current 
recession; theorizing comparative 
advantage. 

7 Cook, M. (2018). A Life Cycle Expla
nation of Cooperative Longevity. 

8 ILO. (2009). Sustainable Enterprise 
Programme: Resilience of the  
Cooperative Business Model in  
Times of Crisis. 

9 ICA. (1995). ICA Statement on the 
Cooperative Identity. 

10 https://www.mccg.nl/download/ 
?id=606
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Wereldwijd zijn platformen niet meer weg te denken in onze maatschappij. Ze zijn er in alle 

soorten en maten, ook in de vorm van coöperaties. Wij besteden hier regelmatig aandacht aan 

in ons magazine. In dit artikel belichten wij de ontwikkelingen en zoomen in op de ervaringen 

van zo’n platformcoöperatie, NCR-lid Kessel Run Ventures. 
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DOOR: Stan Steeghs  

FOTO’S: Viesinsh, Julia Lazebnaya/Shutterstock.com

Platformcoöperaties:  
het model van  
de toekomst?

Wat is een platform

De kracht van een platform is dat dit een enorm aanbod 

geeft van diensten en producten, dat niet zelf in het bezit 

is van het platform. Het is een markplaats die vraag en 

aanbod bijeen brengt. Het platform faciliteert een trans

actie tussen bedrijven, en tussen individuen, of tussen 

individu en bedrijf. Hierbij verwacht de afnemer gemak 

en snelheid. De winst wordt meestal gerealiseerd door de 

marge op transacties die via het platform verlopen. Soms 

is er ook een abonnementsmodel met een vaste bijdrage. 

Platformcoöperaties

De platformcoöperatie koppelt nieuwe technologie aan 

de aloude coöperatievorm. Zo kunnen collectieven van 

burgers en/of ondernemers via een coöperatie een plat

form creëren dat als marktplaats fungeert waar vraag en 
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Kessel Run Ventures ontwikkelt projecten die vaak een 

grote technologische component hebben en online actief 

zijn. Er zijn verschillende soorten leden: de investeer

ders die het project financieren, de werknemers die de 

ontwikkeling in de eerste fase uitvoeren en de klanten 

(vaak aanbieders van diensten op het gebouwde platform) 

die in een latere fase lid worden. De coöperatieve rechts

vorm maakt het mogelijk om die verschillende rollen en 

belangen te borgen. 

Het zorgplatform

Een voorbeeld van zo’n project dat Kessel Run Ventures 

heeft gerealiseerd is een platform dat vraag en aanbod 

bijeen brengt in de gezondheidszorg. De zorgaanbie

aanbod samenkomen. De coöperatieve platformen hebben 

een gunstige uitgangspositie doordat de collectieven van 

leden die het platform oprichten ook eerste gebruikers 

zijn, en het platform een belangrijke impuls kunnen geven 

(volume) om een goede marktpositie te verkrijgen.

Bij een platformcoöperatie zijn de leden gebruiker en ei

genaar. Leden hebben directe invloed op de ontwikkeling 

van standaarden en infrastructuren van het platform en de 

besturing hiervan. Zo kunnen leden borgen dat dit aansluit 

op hun eigen wensen, behoeften en belang. Ook profiteren 

zij als lid van lage(re) tarieven en zij kunnen meedelen in 

de winst. Deze directe betrokkenheid van leden versterkt 

het vertrouwen en de loyaliteit van leden ten opzichte van 

het platform. 

Coöperatieve waarden zoals eerlijk delen, transparantie 

en zelfsturing kunnen zo ook op een platform worden 

toegepast. Indien leden dit wensen kan het platform 

worden ontwikkeld rekening houdend met hun wensen op 

het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, inclusiviteit 

of andere waarden. Zo kunnen ze een positieve bijdrage 

leveren aan de samenleving. Daarmee biedt het coöpera

tieve platform een sterk alternatief voor de platformen van 

grote techbedrijven. 

Uit onderzoek zoals gepubliceerd op de website directory.

platform.coop blijkt dat er wereldwijd 506 platformcoöpe

raties zijn in 33 landen, waarvan 8 in Nederland.

Praktijkvoorbeeld: Kessel Run Ventures 

Wij spraken met managing partner Andrei Caramitru van 

NCRlid Kessel Run Ventures: een ‘startup fabriek’ die 

digitale platformen bouwt waarmee midden en klein

bedrijven in verbinding komen met klanten. De coöperatie 

is voornamelijk actief binnen de Europese Unie. 

‘Bij een platformcoöperatie zijn de leden gebruiker  
en eigenaar. Leden hebben directe invloed op de ontwikkeling 

van standaarden en infrastructuren van het platform en  
de besturing hiervan.’
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ders zijn vaak kleinere praktijken met gespecialiseerde 

zorg (bijv. tandarts, plastisch chirurg). Deze aanbieders 

hebben beperkte kennis en capaciteit om een grote groep 

cliënten aan zich te binden. Consumenten en werknemers 

van aangesloten bedrijven kunnen via het platform aan 

de hand van hun zorgbehoefte een passende aanbieder 

vinden. Ook biedt het platform consumenten de moge

lijkheid om hun zorg gespreid te betalen. Verder kunnen 

werkgevers via dit platform aan hun werknemers een 

zorgpakket aanbieden, al dan niet gedeeltelijk betaald door 

de werkgever.

Het verdienmodel is gebaseerd op een commissie per 

afgenomen dienst. Er zijn ook andere tariefafspraken 

mogelijk voor zowel de aanbieders als de afnemers van 

het zorgplatform. Zorgaanbieders kunnen lid worden van 

het platform en krijgen in ruil voor dit lidmaatschap een 

grotere invloed op en betrokkenheid bij het zorgplatform 

en ze profiteren van het succes via een winstbijdrage.

Blijven platformen succesvol nu en in de toekomst? 

Mensen lijken minder geneigd te zijn om voor grote 

organisaties te werken, er ontstaat een grotere behoefte 

om zelfstandig te werken of in kleinere bedrijven. Juist 

die kleinere bedrijven hebben meer behoefte aan centrale 

ondersteuning of een model waarop zij in contact kunnen 

komen met (potentiële) klanten. Technologie speelt in elke 

sector een steeds grotere rol in de wijze waarop onder

steuning geboden kan worden. Platformen kunnen in die 

behoefte voorzien en succesvol zijn, juist omdat ze niet 

beperkt worden door landsgrenzen. En kunnen hierdoor in 

potentie een grote markt bedienen. 

Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat platformen 

uitstekende diensten leveren en succesvol de verbinding 

kunnen maken tussen vraag en aanbod. Daarbij is snel 

voldoende schaalgrootte realiseren cruciaal om de kosten 

te dekken en om voldoende keuze te bieden aan zowel 

de aanbod als vraagzijde. Tenslotte moet er een goede 

balans zijn in de bijdrage die betaald wordt en de kosten 

die gemaakt worden voor het platform. Bij aanvang is 

deze bijdrage vaak laag en na verloop van tijd stijgt deze, 

naarmate de afhankelijkheid toeneemt. Voor lange termijn 

continuïteit van het platform is een te hoge bijdrage niet 

houdbaar. 

Het voordeel van een platformcoöperatie ten opzichte van 

reguliere platformbedrijven is de wederkerigheid die 

leden ervaren in de coöperatie. Enerzijds betalen ze een 

bijdrage en worden ze meer betrokken bij de ontwikkeling 

van het platform; anderzijds hebben ze meer zeggenschap 

en delen ze bij succes in de winst.  

BRONNEN

 

• Het Financieele Dagblad, 9-4-2019, Platforms 

moeten evolueren langs de as van menselijke 

waarden

• Het Financieele Dagblad, 26-8-2021, Van AirBnb 

naar Fairbnb: de opkomst van platformcoöperaties

• Marketingfacts.nl

• www.directory.platform.coop

• Platformrevolutie, Martijn Arets, 2020
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wel 60.000 technici. Niet gek dat de media al kopten dat 

technici ‘de komende decennia de dienst uit gaan maken 

in Nederland’. Deze keer staat Frontrunners stil bij de 

manier waarop een coöperatie uitkomst kan bieden in het 

dichten van de afstand tussen (technisch) onderwijs en 

het bedrijfsleven. 

De technische industrie dreigt de komende jaren ge

remd te worden in zijn groei. Het vinden van voldoende 

gekwalificeerd technisch personeel blijkt een steeds 

grotere uitdaging te worden. De komende jaren wordt 

het tekort geschat tussen de 20.000 en 30.000 technici. 

Sommige schattingen gaan zelfs uit van een tekort van 

DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: Zapp2Photo, Andrey Suslov/Shutterstock.com

Coöperatieve  
onderwijstechniek
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Het tekort aan arbeidskrachten staat de doorontwikkeling 

van de technische sector in de weg. Naast de ontwikke

ling van de commerciële industrie raakt ook de haalbaar

heid van ambitieuze overheidsdoelstellingen (zoals de 

energietransitie) in het geding. De tekorten ontstaan door 

zowel de aanwas van technische studenten als door een 

gebrek aan specialisatie of ervaring. De producerende en 

uitvoerende bedrijven in de techniek ondervinden hier de 

meeste last van.

WAAR VRAAG EN AANBOD SAMENKOMEN

De plek waar beroepstechnici hun basis leggen is vanzelf

sprekend het technisch onderwijs. Verschillende onder

wijsdisciplines moeten studenten klaarstomen voor een 

baan in de technieksector. Echter, in een sector waar de 

ontwikkelingen elkaar snel opvolgen kan het ingewikkeld 

zijn om vandaag mensen op te leiden voor ontwikkelingen 

van morgen. Hoe krijg je als technisch onderwijsinstituut 

goed op het netvlies waar straks behoefte aan is? Welke 

competenties zijn nu nodig en waar wordt straks meer 

naar gevraagd? Kortom; hoe zorg je voor een effectieve 

en duurzame aansluiting op de arbeidsmarkt? 

Een mogelijke oplossing voor deze vraagstukken wordt 

in Eindhoven vormgegeven door de coöperatie FutureTec, 

een samenwerkingsverband van technische bedrijven en 

onderwijsinstellingen. De technische bedrijven zijn hoofd

zakelijk leveranciers van apparatuur uit verschillende 

disciplines (bijv. mechatronica, software engineering, ver

spanen, etc.) om een zo breed mogelijk blikveld te kunnen 

leveren aan het onderwijs. FutureTec probeert met deze 

samenwerking het technisch onderwijs interdisciplinair te 

innoveren en de duurzame inzetbaarheid van technische 

vakmensen te borgen.

Samenwerkingen tussen de industrie en het onderwijs 

zijn niet nieuw, maar bestaan vaak tussen slechts twee 

partijen en zijn niet structureel van aard. FutureTec is 

breder georiënteerd en structureler van aard. Omdat de 

maakindustrie relatief klein en geconcentreerd is, kenden 

de leden van FutureTec elkaar al grotendeels. Dit omdat 

hun disciplines deels op elkaar aansluiten en zij deels van 

elkaar afhankelijk zijn. Ook hadden een aantal van de be

drijven al contacten met het onderwijs. De samenwerking 

in de coöperatie was hierdoor een logische voortzetting 

en uitbreiding van de bestaande verbindingen. 

WEDERZIJDS VOORDEEL

Het innoveren van het onderwijs gebeurt op een prak

tische manier. De onderwijs en industrieleden gaan 

met elkaar aan tafel zitten om te praten over het curri

culum. Door samen door te spreken waar de behoeften 

liggen, komen beide partijen tot de juiste onderwerpen 

en vaardigheden die belangrijk zijn in het opleiden van 

technici. Deze gesprekken hebben bijvoorbeeld geleid 

tot een  module die aansluit op de werkzaamheden in de 

zoge heten smart industry (productieprocessen waar met 

slimme en soms autonome apparaten wordt gewerkt).    

Aansluitend op dit gezamenlijk opgestelde curriculum 

geeft de coöperatie vorm aan een demonstratiewerk

plaats. De industrieleden van de coöperatie leveren hier 

middelen als apparatuur, robots en software om zo een 

moderne werkplaats te creëren die past bij de huidige 

praktijk (smart industry). Voor studenten biedt deze  

werkplaats een realistische weergave van zowel de  

werktechnieken als werkomgeving waar zij mee te maken 

krijgen. In deze proeftuin raken de studenten bekwaam in 

het gebruiken van apparatuur van leveranciers die leveren 

aan productiebedrijven. Industriële leden en partners 

kunnen aanvullend hierop in de werkplaats lezingen of 

gastcolleges geven over specifieke onderwerpen, die 

verrijkt zijn met praktijkervaring. 

FUTURETEC is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs 

om techniekonderwijs verder te innoveren. Acht bedrijven, Summa College, 

Brainport Industries College (BIC) en Brainport Industries (BI) bundelen hun 

krachten voor onderwijsinnovatie en duurzame inzetbaarheid van technische 

vakmensen. FutureTec is gevestigd en actief op de BIC in Eindhoven.



14

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

Voor de industrieleden kent de werkplaats nog een aanvul

lend voordeel. Zij kunnen potentiële klanten een demon

stratie geven van de producten in een productieomgeving. 

Hierdoor kunnen klanten meegenomen worden in de prak

tische toepassing van datgene wat een leverancier levert.   

TOEKOMSTBESTENDIG

In de praktijk zijn de budgetten voor onderwijs gering en 

de investeringskosten in de technische sector hoog. Bij 

het oprichten van de coöperatie en de daarbij behorende 

werkplaats heeft de provincie subsidiegelden beschik

baar gesteld op basis van een vooropgesteld projectplan. 

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de extra arbeidsuren en 

afschrijvingen van de apparatuur bekostigd worden. De 

coöperatie zit op het moment nog in de afrondende fase 

van dit projectplan. Een van de leden, het Summa College, 

heeft werkruimte en elektra ter beschikking gesteld. De 

bedoeling is dat de coöperatie uiteindelijk op eigen benen 

kan staan. 

Ook hier biedt de werkplaats uitkomst. Omdat de demon

stratiewerkplaats is ingericht met hedendaagse appara

tuur die op elkaar is afgestemd, kan deze ook fungeren 

als een daadwerkelijke ontwerp en productielocatie. Dit 

kan in de praktijk betekenen dat de leeromgeving ook een 

praktisch nut kan dienen. Zo zouden er in de werkplaats 

bijvoorbeeld concepten en prototypen ontwikkeld kunnen 

worden. Voor deze werkzaamheden zouden bedrijven uit 

de industrie de werkplaats op een ‘payperuse’ basis 

kunnen gebruiken. De uitvoering van de werkzaamheden 

zou dan onder supervisie door studenten kunnen worden 

uitgevoerd. Voor de studenten een leerzame praktijk

ervaring, voor de coöperatie een manier om de gemaakte 

kosten (gedeeltelijk) terug te verdienen. 

De coöperatie beoogt om het leerproces in de werkplaats 

zoveel mogelijk te digitaliseren. Door de werkplaats uit te 

rusten met camera’s en computers kan er zowel fysiek als 

op afstand onderwezen worden. Ook richten de onder

wijsleden zich op het enthousiasmeren van scholieren 

voor een vervolgopleiding in de techniek en het zoeken 

naar zijinstromers. Op deze manier hopen zij de aanwas 

van toekomstige technici te vergroten. 

CONCLUSIE 

In een sector waar de ontwikkelingen elkaar snel opvol

gen en de vraag naar arbeid groot is, kan de coöperatie 

meerwaarde bieden door een brug te slaan tussen het 

onderwijs en de industrie. De wederzijdse investering 

levert voordelen op door de kwaliteit van het onderwijs te 

vergroten en tegelijkertijd meer aansluiting te vinden bij 

de praktijk van de industrie. De onderwezen kennis blijft 

uptodate en de studenten bekwamen zich in de gang

bare machines en technieken waardoor zij beter inzetbaar 

zijn. Zo passen de studenten van vandaag bij de industrie 

van morgen. 
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Deze column schrijf ik precies twee 

maanden na mijn start als nieuwe 

directeur van NCR. Een prachtige 

uitdaging, waarin alles samenkomt 

wat ik in het verleden heb gedaan. 

Coöperaties en adviseren zijn voor 

mij toch wel sleutelwoorden waarin 

ik mij erg herken. Daarbij vind ik het 

belangrijk om toegevoegde waarde 

te leveren en dat met elkaar te doen. 

Voor mij is dat de basis van coöpera

tief ondernemen. 

De afgelopen maanden stonden 

vooral in het teken van ‘ontmoeten’, 

en dat blijf ik de aankomende periode 

ook doen. Met veel plezier maak 

ik persoonlijk kennis met al onze 

leden in de diverse sectoren; zowel 

groot als klein. Mijn doel is om de 

goede basis te behouden en verdere 

samenwerking tussen coöperaties en NCR te versterken. 

Wat speelt er en wat kan NCR hierin betekenen?  

De pijlers Kennis, Platform (van en voor coöperaties)  

en Belangenbehartiging zijn hiervoor 

het uitgangspunt. En deze pijlers 

gaan we in 2022 nog meer uitdiepen 

en intensiveren.

Wat haal ik op tijdens die gesprekken? 

Ik voel me vooral heel erg welkom. 

Vol enthousiasme vertellen bestuur

ders en directeuren het coöperatieve 

verhaal; het ontstaan van de coöpe

ratie, de diversiteit van leden, de 

uitdagingen binnen de coöperatie 

en de maatschappelijke uitdagingen 

binnen de sector. En wat me steeds 

opvalt is hoe belangrijk de coöperatie 

als ondernemingsvorm is voor maat

schappij en economie. De coöperatie 

is nog steeds van waarde! Dit gaan 

we in 2022 nog meer aandacht geven. 

En dat doen we graag met u.

De kop is er voor mij af; ik heb veel zin om samen met  

het NCRteam verder te bouwen, met u mee te denken,  

te inspireren en te ontmoeten.

Rob Donker

Rob is sinds september 2021  

directeur van NCR. Hiervoor 

was hij voorzitter van  

Agrofoodcluster en was hij 

werkzaam in diverse functies 

bij de Rabobank. Rob deed in de 

afgelopen jaren ruime ervaring 

op in de coöperatieve wereld.

DE KOP IS ERAF!

gebruikelijke agendapunten voorbij waaronder de  

begroting 2022, actualiteiten bij NCR en nieuwe NCR 

leden. Ook was er speciale aandacht voor het vertrek  

van Frans Keurentjes. Frans werd hartelijk bedankt voor 

zijn tijd als bestuurslid van NCR. Met zijn vertrek is er  

een bestuursvacature ontstaan. Het streven is om deze 

vacature tijdens de ALV van april 2022 in te vullen.  

De bijeenkomst werd afgesloten met een vragenronde.  

Aansluitend vond er het symposium ‘Financiering van  

de coöperatie’ plaats.

TERUGBLIK NCR ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Op donderdag 7 oktober vond de algemene ledenvergade

ring van NCR plaats bij Fort de Batterijen in Nieuwegein. 

Een bijzonder moment, want we mochten alle leden weer 

fysiek ontvangen. De vergadering werd geopend met een 

warm welkom van NCRvoorzitter Dirk de Lugt, waarna 

nieuwe NCRdirecteur Rob Donker de gelegenheid kreeg 

om zich voor te stellen aan de leden. Verder kwamen de 
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WOONCOÖPERATIES IN EUROPA

De Nederlandse woningmarkt staat onder druk; de huizenprijzen breken record na record. Een ontwikkeling die wordt 
gevoed door het nijpende woningtekort. Hierdoor worden koopwoningen moeilijker te financieren en is er toenemende be-
hoefte aan huurhuizen en andere tussenoplossingen. Waar de woningcorporatie in Nederland alom bekend is, is nu ook de 
wooncoöperatie in opkomst als mogelijke woonsoort. Kan de wooncoöperatie uitkomst bieden in de Nederlandse woning-
markt? Recent onderzoek naar de impact van wooncoöperaties in enkele EU-landen plaatst deze vraag in perspectief. 

Tekst: Martijn den Ouden I Infographic: Ymke Pas

Europees vergelijk

Een wooncoöperatie: waarom, hoe en wie?

In het onderzoek zijn landen geselecteerd waarin wooncoöperaties zich op een andere manier 
hebben ontwikkeld. Hoe verhouden wooncoöperaties zich tot de woningmarkt in deze landen? 

Wooncoöperaties als percentage 
van de totale woningvoorraad

Wooncoöperaties als percentage 
van het aantal huurwoningen

Eigen vermogen dat coöperatie-
leden inbrengen als percentage 
van het totale vermogen*

*Het hoge percentage eigen vermogen bij
Denemarken en Zweden sluit aan bij het
koopelement dat gebruikelijk is in diens 
wooncoöperaties.

0,02%

0-2,5% EV

>50% EV* >50% EV*

20-33% EV

4-20% EV 5-19% EV

0,05%

7,73%

24,49%

4,20%

8,39%

Nederland
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        Zweden
Tot 2009 was het in Zweden 
niet mogelijk een appartement 
te kopen, waardoor Zweedse 
wooncoöperaties flink in aandeel 
zijn toegenomen.

        Nederland 
De negentiende-eeuwse 
wooncoöperatie is in Nederland 
doorontwikkeld in de vorm van 
woningcorporaties. Hierdoor is 
de wooncoöperatie praktisch 
verdwenen.

    

Conclusie
Woningcorporaties (stichting/vereniging) vervullen in Nederland de verhuurdersrol die in andere landen vaak wordt vervult door 
wooncoöperaties. Echter, in Nederland kan de wooncoöperatie-vorm aanvullend bijdragen aan het behartigen van bepaalde niches op 
de woningmarkt (zowel in doelgroepen als woonwensen).

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties heeft in 2020 
opdracht gegeven tot het onderzoeken 
van de toegevoegde waarde van woon-
coöperaties voor Nederland, waar in juni 
van dit jaar de resultaten zijn 
gepresenteerd.

Deze Facts & Figures is een bewerking 
van het rapport ‘Europees onderzoek naar 
wooncoöperaties’, uitgevoerd door 
ECORYS in opdracht van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
directie woningmarkt (1 juni 2021).

De herontdekking van de wooncoöperatie […] past bij de
ontwikkeling naar meer zelfbeheer, burgerkracht en burgerinitiatief.
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Dat is aanzienlijk minder dan in de vergeleken landen. 
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WOONCOÖPERATIES IN EUROPA
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Tekst: Martijn den Ouden I Infographic: Ymke Pas

Europees vergelijk
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Rond de tafel:  
Tegenstrijdig belang 
in de praktijk
Ledeninvloed en -zeggenschap is essentieel in de coöperatie. Afhankelijk van het  

besturingsmodel hebben leden posities in het bestuur en/of toezichtsorganen. Het risico 

van belangenverstrengeling of zelfs tegenstrijdig belang op bestuurlijk niveau kan hiermee 

op de loer liggen. Hoe werkt dit nu in praktijk, wanneer kom je het tegen en hoe ga je  

hiermee om? We gaan in gesprek met drie coöperaties.

DOOR: Marijke Flamman en Saskia Brouwer

FOTO’S: Maartje Kuperus

 KOMEN JULLIE TEGENSTRIJDIG  
 BELANG WELEENS TEGEN? 

Siward: Bij de realisatie van energieprojecten kan het 

voorkomen dat de belangen tegenstrijdig zijn. Bijvoor

beeld als er deelnemers/investeerders zijn mét grond 

(grondeigenaren) en deelnemers/investeerders zonder 

grond (investeerders). Als volgens de beginselen van 

 zelfbestuur een combinatie van deze deelnemers het 

bestuur vormt, kunnen thema’s als grondvergoeding en 

grondgebruik ingewikkeld worden in de besluitvorming. 

Een hogere grondvergoeding is dan in het voordeel van  

de grondeigenaar maar juist niet in het belang van de 

investeerder. Hoe hoger de grondvergoeding hoe lager 

het te behalen rendement voor de investeerder. Iedereen 

heeft dus een belang. Het is dan belangrijk dat bestuur

ders zich ervan bewust zijn dat ze in het bestuur zitten 

voor het algemene belang van het project en niet voor een 

deelbelang. De afweging van besluiten moet dus goed te 

beargumenteren zijn en het proces van besluitvorming 

helder en transparant. Het beste is om vooraf een goede 

discussie te hebben waar de grens ligt tussen besluiten 

in het kader van het algemeen belang en wanneer het 

persoonlijk belang in beeld komt. In dat laatste geval is het 

verstandig om af te spreken om in dat geval te onthouden 

van stemmen. 

Janwillem: Primera is een winkelformule met 540 winkels 

van 480 ondernemers (winkeliers). Het bijzondere aan 

onze coöperatie is dat niet alleen de winkeliers lid zijn, 

maar ook twee tabaksfabrikanten. Vroeger werd de formu

le zwaar ondersteund vanuit deze twee tabaksproducen

ten. Deze beide ledengroepen hadden elkaar echt nodig. 

De tabaksproducenten beschikten over de middelen om de 

formule verder uit te bouwen, en de winkels brachten de 

tabakswaren bij de consument. Dit betrof echter niet alleen 

de producten van deze fabrikanten. Ook volstrekt andere 

assortimentsgroepen werden aan de formule toegevoegd. 

Je krijgt dan een kantelpunt als de winkels zelf voldoende 

inkomsten genereren om de formule draaiende te houden. 

Het belang van de ondernemer/winkelier is om een zo 
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Janwillem:

‘Wij hebben gekozen om 
een (directie)reglement 

en RvC reglement te  
maken. Hierin komt 
tegenstrijdig belang 

uitgebreid aan bod, ook 
moeten nevenactiviteiten 

worden opgegeven.’

Siward:

‘Het beste is om vooraf een goede discussie te 
hebben waar de grens ligt tussen besluiten in 

het kader van het algemeen belang en wanneer 
het persoonlijk belang in beeld komt.’

Peter:

‘Wij blijven leden  
in het bestuur en 
de RvC houden. 

Er wordt statutair 
vastgelegd hoe  
de producten en 
productgroepen  
in deze organen 

vertegenwoordigd 
dienen te zijn.’

kennen ook onderscheid in glastuinbouw en volle grond. 

Daarnaast zijn er verschillende manieren van verkoop; 

sommige leden zijn actief via de traditionele klokverkoop, 

anderen kiezen bewust voor vaste afnamecontracten 

bij de retail. Het op één lijn krijgen van deze belangen 

is vaak een uitdaging en zorgt geregeld voor discussie. 

Het meest concrete voorbeeld was de situatie toen we 

als coöperatie door de verkoop van vastgoed een groot 

bedrag beschikbaar kregen. De coöperatie had niet direct 

een goede coöperatieve bestemming voor het geld, dus 

er ontstond een levendige discussie over de vraag of en 

volgens welke formule deze gelden aan de leden moesten 

worden uitgekeerd. In die gesprekken kwamen duidelijk 

de verschillen naar voren tussen grote en kleine spelers, 

de bijna pensioengerechtigden en de nieuwe generatie. En 

deze vloeiden door naar het bestuur en de RvC, aange

zien dit ook leden zijn van de coöperatie met hun eigen 

persoonlijke en bedrijfsmatige belangen. 

breed mogelijk assortiment te bieden; de retailformule 

moet zich daardoor ontwikkelen van tabak naar gemak. 

En dan kunnen de belangen van de twee ledengroepen 

op bepaalde punten minder matchen. Deze verschillende 

belangen kunnen ook binnen het bestuur en de RvC spelen: 

beide ledengroepen zijn hierin vertegenwoordigd. Een 

andere complicerende factor is de maatschappelijke en 

politieke tendens met betrekking tot de verkoop van tabak. 

Het begrijpelijk streven van de overheid is om te komen 

tot een rookvrije generatie. Dat betekent ook voor Primera 

op termijn belangrijke wijzigingen. Tabaksfabrikanten zien 

hierdoor hun omzet dalen. Aan de andere kant zien we 

voor de formule juist de noodzaak om andere productcate

gorieën te laten groeien. 

Peter: Bij ons speelt tegenstijdig belang voornamelijk 

door de grote diversiteit aan telers, zowel in producten als 

productengroepen. We hebben grote en kleine telers, maar 
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 HOE ZIJN JULLIE HIERMEE  
 OMGEGAAN? 

Janwillem: We zijn een proces ingegaan om een ander 

besturingsmodel te onderzoeken; het RVC+ model dat een 

onafhankelijke directie kent. En er komt een nadrukkelijke 

taak voor een onafhankelijke externe voorzitter van de 

RvC om toe te zien op een eventueel tegenstrijdig belang 

en in te grijpen waar nodig. Ook in de profielschetsen van 

de leden van de RvC leggen we vast dat zij in het belang 

van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming 

opereren en niet vanuit het belang van een van de leden

groepen. Wij zetten in op opleiding en bewustwording 

over de vraag hoe je de rol van toezicht houden invult. 

Peter: Ook wij hebben in een werkgroep onze huidige 

governance model onder de loep genomen. Dit resulteerde 

in de wens een ander besturingsmodel door te voeren: wij 

denken aan een onetier model. Uitvoerenden en toezicht

houders vormen samen het bestuur. Het idee is dat de 

externe en onafhankelijke directie uitvoerend bestuurder 

wordt. Zelf ben ik gestopt met mijn bedrijf dus het is niet 

heel logisch dat ik als voorzitter nog een duidelijk per

soonlijk (tegenstrijdig) belang heb. Natuurlijk kan er aan 

de kant van de niet uitvoerend bestuurders incidenteel 

sprake zijn van een tegenstrijdig belang, daar zullen we 

met elkaar scherp op moeten blijven en elkaar op moeten 

aanspreken. 

Siward: Kom je er als zelfbestuur niet uit, dan is het altijd 

goed om hulp in te roepen van een onafhankelijke partij. 

Deze kan dan onpartijdig met iedereen in gesprek gaan, 

waarna er geëvalueerd kan worden. Wij zijn bijvoorbeeld 

bezig met een nieuwe governance structuur voor directie 

en RvC, waarbij wij inzetten op een externe projectdirec

teur. En in al deze gremia komen nieuwe mensen. Uiter

aard niet zonder ondersteuning; wij vinden dat je mensen 

goed moet begeleiden en trainen. 

 WAT ZIJN DE VERVOLGSTAPPEN? 

Peter: Wij blijven leden in het bestuur en de RvC houden. 

Er wordt statutair vastgelegd hoe de producten en pro

ductgroepen in deze organen vertegenwoordigd dienen te 

zijn. Vaak zie je dat ze toch werken vanuit hun achterban. 

De discussie binnen het bestuur aangaan is dan lastig, 

want iedereen heeft een persoonlijk belang. Liever voeren 

we die gesprekken vooraf met de verschillende product

groepen zodat zij elkaars discussie en/of problemen 

begrijpen. Overigens merk ik dat nu ik geen eigen bedrijf 

meer heb, de discussie makkelijker kan voeren. Ik heb 

Siward Zomer

Siward is coöperatief directeur bij Energie Samen. 

Door zijn studie is hij de energiesector ingerold en 

was eerst 7 jaar voorzitter bij een windcoöperatie van 

3000 leden. Energie Samen is de landelijke koepel 

en belangenvereniging van energiecoöperaties en 

-verenigingen en andere energie-communities van 

burgers, boeren en/of lokale bedrijven. Energie Samen 

heeft in totaal 843 leden.
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Janwillem: We zijn nu bezig met dit proces, maar moe

ten nog formeel toestemming krijgen van de algemene 

ledenvergadering. In het RVC+ model wordt de directie 

ook statutair bestuurder, dit betekent feitelijk dat er een 

bestuurslaag uit gaat. Daarom hebben wij gekozen om 

een (directie)reglement te maken. Hierin komt tegenstrij

dig belang uitgebreid aan bod. Uiteraard komt er ook een 

RvC reglement met aandacht voor tegenstrijdig belang 

en nevenactiviteiten moeten worden opgegeven. En is er 

tegenstrijdig belang dan moet het RvC lid de gang op. En 

vind je dat iemand teveel vanuit een eenzijdig belang kijkt; 

spreek elkaar erop aan. Ga terug naar de basis; waarom 

zit ik hier en wat is nou het belang van de coöperatie. 

niets meer te winnen maar ken wel de problemen.  

Er is geen eigen belang meer. 

Siward: Wij zijn qua governance bezig met een profes

sionaliseringsslag. Dit kan niet zonder een raad van 

commissarissen reglement en het trainen van de functi

onarissen. Wij bespreken ook dat bij tegenstrijdig belang 

mensen de vergaderruimte moeten verlaten zodat er 

eerlijk gesproken en besloten kan worden. Ik zeg altijd 

maar; zit je ergens in het bestuur of RvC dan zit je daar in 

het belang van de coöperatie en niet voor anderen of voor 

je eigen achterban.

Janwillem Burgering 

Janwillem is commissaris bij Primera en directeur 

NSO retail; brancheorganisatie voor retail en  

tabakswinkels. Primera is een landelijke winkelketen 

van, voor en door zelfstandige ondernemers.  

Deze samenwerking heeft geresulteerd in de  

grootste organisatie in de tabaks- en gemaksbranche 

met meer dan 500 winkels. 

Peter van Bree 

Peter is van oorsprong tomatenteler en inmiddels 

voorzitter van telerscoöperatie ZON. De Koninklijke 

Coöperatieve Telersvereniging ZON is in 1915 opge-

richt. Onder de naam ZON fruit & vegetables worden 

groenten en fruit van de leden verkocht. Met daarbij 

een teler- en klantgericht scala aan ondersteunende 

activiteiten zoals marketing, logistiek, verpakken en 

kwaliteitszorg. 
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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 plaatsvindt: zelffinan

ciering. In een ideaal  en eenvoudig 

 plaatje leggen de leden samen geld 

bij elkaar voor de start en investe

ren ze vervolgens weer in de groei 

van de gezamenlijke onderneming. 

DOOR: Stan Steeghs

FOTO’S: Maartje Kuperus

De praktijk is helaas weerbarstiger. 

Startinvesteringen zijn vaak groter 

dan de leden kunnen samenbrengen 

en wanneer de coöperatieve onder

neming eenmaal loopt en voor grote 

investeringen staat is dat voor leden 

niet zelden een te grote opgave. Zelf

financiering draagt bij aan een sterke 

ledengeoriënteerde onderneming. 

Door samen geld bijeen te brengen 

wordt geborgd dat de zeggenschap 

ook bij de leden blijft. Externe finan

ciering kan impact hebben op de stra

tegische keuzes die gemaakt worden, 

zoals de ondernemingsrisico’s, de 

ledenprijzen of zelfs de ruimte voor 

nabetalingen aan leden. 

Tijdens het symposium gingen we met 

twee NCRleden in gesprek over de 

SYMPOSIUM:  
FINANCIERING VAN  
DE COÖPERATIE
Op 7 oktober 2021 vond het symposium ‘Financiering van  

de coöperatie’ plaats bij Fort de Batterijen in Nieuwegein.  

Na lange tijd mochten we de deelnemers weer fysiek ont-

vangen. Dit keer was het onderwerp van gesprek de meer 

‘harde’ kant van de coöperatie: ledenfinanciering. Een 

 onderwerp waar NCR in de afgelopen maanden veel aan-

dacht aan heeft besteed. Onder leiding van NCR-adviseur 

Marijke Flamman werd een levendige dialoog gevoerd. Dat 

dit onderwerp leeft bij onze leden bleek wel uit de opkomst 

van meer dan 70 deelnemers. In dit artikel een terugblik. 
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ook de invloed op de ledenbetrokken

heid. Relevante vragen die uitvoerig 

behandeld werden in het eerste 

gedeelte van het symposium. Erva

ringsdeskundigen Stefan van Vliet 

(financieel directeur Growers United) 

en Herman Rutten (financieel direc

teur Vitelia) deelden hun ervaringen 

bij het introduceren van vermogen  

op naam. 

VITELIA

Vitelia heeft vermogen op naam 

geïntroduceerd met als doel om het 

gevoel van eigenaarschap bij leden te 

vergroten. Hierin stond toegankelijk

heid en verbondenheid centraal, en de 

wens om een toekomstgericht model 

in te vullen. Met hulp van juridische 

en fiscale adviseurs is een structuur 

van vermogen op naam geïntro

duceerd in 2014. Alle leden delen 

mee in (een gedeelte van) de winst 

zonder zelf een financiële bijdrage te 

leveren. Het prijsbeleid bleef onver

anderd gericht op een marktconforme 

prijsstelling. 

Herman: ‘Minimaal 50% van het 

vermogen van Vitelia blijft in de dode 

hand om het coöperatieve karakter 

van Vitelia te behouden. Met de be

lastingdienst zijn afspraken gemaakt 

dat leden pas hoeven af te rekenen 

over het vermogen dat bij de coö

peratie staat op het moment dat dit 

vermogen daadwerkelijk vrijkomt en 

wordt uitbetaald aan het betreffende 

lid.’ Daarnaast heeft Vitelia ervoor 

gekozen om buiten de prospectus

plicht van de AFM te blijven, omdat  

de kosten anders niet meer in ver

ervaringen met vermogen op naam en 

ledenbetrokkenheid. Daarnaast was 

er aandacht voor de do’s en don’ts van 

toezicht op ledenfinanciering. 

DRAAGT VERMOGEN OP NAAM BIJ 

AAN LEDENBETROKKENHEID

In de afgelopen periode heeft NCR 

 regelmatig vragen gehad over vermo

gen op naam, de aandachtspunten en 

Herman:

 ‘Vermogen op naam kan een middel  
zijn om de coöperatie te versterken,  
maar we kijken ook kritisch naar alle  

verplichtingen die het met zich meebrengt.’
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houding zouden staan tot de op

brengsten van vermogen op naam. De 

wettelijke verplichtingen voortkomend 

uit de prospectusplicht zijn immers 

complex en ingewikkeld om navolging 

te geven. ‘Ook in de verhandeling van 

vermogen op naam is wet en re

gelgeving van toepassing, daarom is 

ervoor gekozen om alleen transacties 

te registeren en geen rol te spelen 

als coöperatie in prijsvorming’, aldus 

Herman. De digitale marktplaats voor 

leden wordt gecreëerd onder toe

zicht van een compliance officer en 

deskundige. De coöperatie faciliteert 

de verhandelbaarheid alleen op de 

achtergrond. 

GROWERS UNITED

Stefan: ‘Vanuit ambitie van de leden 

in het verleden is er bij Growers Uni

ted gekozen om via de coöperatie in 

gezamenlijke diensten en innovaties 

te investeren, zoals een verpakkings

bedrijf. Bij deze toekomstvisie leek 

het passend om hierbij geïnvesteerd 

vermogen op naam te stellen. Daar

naast was het gewenst dat leden de 

gerealiseerde winst terugontvangen 

door dit op naam te zetten. Wel is het 

zo dat indien twee derde van de leden 

instemmen met extra investeringen er 

geen winst op naam wordt gesteld.’ 

Bij Growers United is opgebouwd 

vermogen in het verleden op naam 

gesteld naar rato van het aantal jaren 

lidmaatschap en de omvang van het 

bedrijf in hectare. Nieuwe leden kun

nen naar rato ook vermogen inbren

gen in de coöperatie. ‘We maken een 

rendement van circa 1015% per jaar, 

daarmee is het interessant voor leden 

om te participeren. Leden kunnen ook 

onderling hun vermogen verhandelen. 

Dit maakt het mogelijk voor leden om 

extra liquiditeit vrij te maken voor 

financiering van hun eigen bedrijf’, 

vertelt Stefan. 

Aandachtspunt is hoe in de jaar

rekening wordt omgegaan met het 

vermogen dat op naam staat bij de 

coöperatie en op welke wijze dit kan 

meetellen in de ratio’s van het eigen 

bedrijf van de leden. Bij financie

ringsaanvragen van die leden voor 

hun eigen bedrijf kan het vermogen 

op naam bij de coöperatie dus een 

positieve impact hebben. ‘In de opzet 

van ons model hebben wij ons strikt 

gehouden aan de kaders uit de finan

ciële wet en regelgeving.’ 

IS HET EEN SUCCES?

Herman: ‘Voor Vitelia is vermogen 

op naam een wisselend succes. Zo 

leidde bij aanvang de invoering van 

vermogen op naam tot een toename 

van het aantal leden, mede omdat 

het lidmaatschap gratis was en extra 

voordelen met zich meebracht. Ook 

de ledenbetrokkenheid is iets toe

genomen. Het systeem heeft echter 

ook haken en ogen; het kan eventuele 

VERMOGEN OP NAAM

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.

Stefan:

‘Dit systeem heeft meer slagkracht voor de 
coöperatie gebracht. Leden ondersteunen  

hierdoor meer lange termijn investeringen die 
pas op later moment rendement opbrengen.’
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De presentatie van Ella van Kranenburg over de ‘spelregels’ van het 

financieel recht kunt u terugvinden op het Coöperatieplatform, evenals 

een interview met Ella over hetzelfde thema in het juninummer van de 

Coöperatie.

samenwerking met derden belem

meren. Het is daarom van belang dat 

de coöperatie goed blijft nadenken 

over hoe om te gaan met het systeem 

en hoe blijft het een toegevoegde 

waarde leveren. Vermogen op naam 

kan een middel zijn om de coöperatie 

te versterken, maar we kijken ook 

kritisch naar alle verplichtingen die 

het met zich meebrengt.’

Stefan: ‘Bij Growers United is vermo

gen op naam een succes te noemen. 

Dit systeem heeft meer slagkracht 

voor de coöperatie gebracht. Leden 

ondersteunen hierdoor meer lange 

termijn investeringen die pas op later 

moment rendement opbrengen. De 

verbondenheid tussen leden en coöpe

ratie is versterkt. Ook banken waren 

bereid meer te financieren door de 

vermogenspositie van leden binnen de 

coöperatie. Het geeft ook voordelen 

voor leden die geen opvolging hebben 

voor hun teelt bedrijf. Zij kunnen het 

bedrijf aanbieden bij de coöperatie 

en een deel van de koopsom kan dan 

betaald worden via de aandelen. Dit 

maakt de financiering van de aan

koop van bedrijven voor deliger en zo 

kunnen ook nieuwe leden makkelijker 

worden aangetrokken.’

LEDENFINANCIERING EN  

DE ‘SPELREGELS’ VAN HET 

FINANCIEEL RECHT

Ledenfinanciering zoals vermogen 

op naam zetten, kan niet zomaar 

worden doorgevoerd. Het 

loont om samen met een 

team van juridische en 

fiscale experts te kijken 

naar de mogelijkheden. 

Tijdens het symposium 

nam Ella van Kranenburg, 

advocaat gespecialiseerd in financi

eel recht en werkzaam als partner 

bij Keijser Van der Velden, ons mee 

in de wereld van toezicht op leden

financiering. Zij behandelde in haar 

bijdrage de Wet Financieel Toezicht, 

de prospectusplicht en andere 

aandachtspunten die vanuit de wet 

en de toezichthouders AFM en DNB 

van belang zijn. De navolging van 

financiële wet en regelgeving is ook 

van belang omdat banken de dienst

verlening (bankdiensten, leningen) 

aan coöperaties kunnen ontzeggen 

als zij het vermoeden hebben dat de 

Wet Financieel Toezicht (Wft) wordt 

overtreden door coöperaties. Ook 

kunnen leden of externe partijen de 

financieringsproducten ter discussie 

stellen, waardoor alsnog navolging 

van de Wft kan worden afgedwongen.

Coöperaties zijn divers en de aard 

van de coöperatie is van invloed op 

de keuzes die worden gemaakt in 

financieringsvraagstukken. Dus wat 

voor de ene coöperatie een logische 

en passende keuze is, hoeft dit voor 

een andere coöperatie niet te zijn. 

De kern van het betoog van Ella van 

Kranenburg was dat de financiële 

regelgeving complex is en dat dit 

haast niet kan zonder juridische 

specialisten te betrekken. Doe dit 

vooral in een vroeg stadium; zeker in

dien vooraf de toezichthouder wordt 

betrokken om zekerheid te verkrijgen 

over de specifieke situatie van de 

coöperatie. 

WORDT VERVOLGD

Door de aanwezigen werden veel 

verdiepende vragen gesteld en  

duidelijk is dat dit onderwerp sterk 

leeft binnen coöperaties. Zoals een 

van de deelnemers zei: ‘We hebben 

nog veel uit te zoeken!’. NCR zal 

de komende periode meer bijeen

komsten organiseren over leden

financiering. 
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IN - TO THE POINT - HEBBEN WE  

AANDACHT VOOR DE NCR COÖPERATIE 

CODE EN DE SPECIAAL ONTWIKKELDE 

GESPREKSKAARTEN. DE VRAGEN VAN 

DE GESPREKSKAARTEN ZIJN BEDOELD 

OM DE DIALOOG AAN TE GAAN BINNEN 

DE COÖPERATIE. WIJ HEBBEN TWEE 

COÖPERATIES EEN AANTAL VAN DEZE 

VRAGEN VOORGELEGD MET ALS  

THEMA WAARDECREATIE. 

Wat zijn – to the point – de antwoorden  

van Walter Dresscher (DEEL Coöperatie) en 

Ella Hofs-Visser (Particuliere Transport  

Coöperatie – PTC)?

DOOR: Ineke de Kruijf en Marijke Flamman

FOTO’S: Patrick van der Sande, Maartje Kuperus

PARTICULIERE TRANSPORT  
COÖPERATIE (PTC):
Jaar oprichting:  1994  

Aantal leden:  40

Aantal medewerkers:  12

Besturingsmodel:  Monistisch model

Ledenraad:  Nee

DEEL COÖPERATIE:
Jaar oprichting:  2019  

Aantal leden:  3 coöperaties  

 (+/- 200 stadsbewoners) 

Aantal medewerkers:  3 

Omzet:  e 100K   

Besturingsmodel:  Basismodel  

Ledenraad:  ja  

NCR COÖPERATIE CODE

De Coöperatie Code 2019 is bedoeld als hulpmiddel om 

het coöperatief ondernemerschap, de ledenbetrokkenheid 

en de collectiviteit te verbeteren. De Code is nadrukkelijk 

niet bedoeld als afvinklijstje maar bevat breed gedragen 

coöperatieve principes en gedragsregels. Hij geldt als 

geslaagd als hij leidt tot bewustwording van de gedach

te achter de principes en voorschriften en leidt tot een 

levendige dialoog, binnen en buiten de coöperatie.

NCR brengt niet alleen het bestaan van de Code en haar 

inhoud onder de aandacht, maar vooral ook de mogelijkhe

den. De Code wordt gebruikt in cursussen, trainingen en 

publicaties. 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. Deze toelichting en motivering 

kan worden vastgelegd in het jaarverslag. 

GESPREKSKAARTEN

Om te helpen bij het voeren van de dialoog over de Coö

peratie Code zijn speciale gesprekskaarten ontwikkeld. 

Aan de hand van vragen over de principes en voorschrif

ten kunnen coöperaties bespreken hoe ze de Code in hun 

situatie kunnen toepassen en naleven. De gesprekskaar

ten omvatten diverse thema’s, dit keer richten we ons op 

waardecreatie. 

Meer weten: bekijk de Coöperatie Code, de principes en 

voorschriften, de uitwerkingen en de gesprekskaarten, op 

het Coöperatie platform. 
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IN HOEVERRE RICHT DE COÖPERATIE ZICH OOK OP 

MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE?

DEEL is opgericht om het leven van mensen in de stad beter 

en waardevoller te maken. Dit doen we door mensen te leren 

om samen sociale en ruimtelijke uitdagingen in de wijk op te 

pakken. Het middel is autodelen omdat we daarmee direct 

waarde creëren voor de leden. Meer ruimte op straat voor 

waardevolle activiteiten in plaats van parkeren. Meer waar-

de in de portemonnee door het besparen van kosten. Meer 

waardevolle verbindingen in de buurt door het delen van de 

lusten en lasten van lokale mobiliteit. Daarnaast ontstaat er 

in een wijk waar een DEEL coöperatie wordt opgericht een 

sociale structuur van leden die lokale ondernemers onder-

steunen en elkaar helpen wanneer dat nodig is.  

ZIJN ER VERSCHILLEN TUSSEN DE LEDEN TEN  

AANZIEN VAN DE BEHOEFTE AAN  

MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE? 

Er zijn geen verschillen; alle lokale coöperaties die lid wor-

den van DEEL ondersteunen onze missie. En onze missie 

gaat alleen over maatschappelijke waarde creatie. Wij heb-

ben geen enkel ander doel.

 

IS HET VOOR DE COÖPERATIE VAN BELANG OM 

NAAR BUITEN TOE DE MAATSCHAPPELIJKE  

WAARDECREATIE TE UITEN?

Wij vinden het belangrijk om ons verhaal te delen. Wij gelo-

ven dat DEEL een manier heeft gevonden om voor minder 

geld, minder belasting voor onze leefomgeving meer waar-

de aan een stadsleven toe te voegen. Dit staat haaks op het 

dominante beeld van een samenleving die gebaseerd is op 

een groeiende economie waar de zoektocht naar geld en 

macht centraal staat. Door zoveel mogelijk van ons dage-

lijkse leven uit te besteden aan grote bedrijven (en daar-

mee afhankelijk te worden van deze bedrijven) zetten we 

het individu centraal en trekken mensen zich terug in hun 

capsules (auto’s, beeldschermen, woningen achter hekken). 

Wij willen mensen vertellen dat het buiten, tussen de andere 

mensen, ook heel fijn leven is. En dat je wat voor jouw omge-

ving kan betekenen. 

WALTER DRESSCHER –  
BESTUURSLID EN OPRICHTER  
DEEL COÖPERATIE
Walter heeft in 2019 DEEL coöperatie U.A. opgericht met 

als wens om mensen samen te brengen om te werken  

aan een gemeenschappelijk doel: een natuurlijke en leef-

bare stad voor al haar bewoners. Opgeleid als architect 

met een speciale interesse voor stedenbouw zag Walter 

tijdens zijn werk als architect dat mobiliteit een enorme 

(financiële, mentale en fysieke) ruimte in beslag neemt. 

Dat kan anders: inclusiever, socialer en vooral veel minder 

belastend voor mens en omgeving. Hoe? Door het samen 

te doen en door te delen. 

Niet huren maar  
delen! 
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Samen sterk in  
verduurzamen  
binnenvaartketen

ELLA HOFS-VISSER –  
MANAGER PR & SUSTAINABILITY
Ik ben Ella Hofs-Visser en sinds 1 juni jl. Manager PR & 

Sustainability bij de Particuliere Transport Coöperatie 

(PTC). PTC is een coöperatie van binnenvaartonder-

nemers, welke gezamenlijk het vervoer over water 

 verzorgen voor klanten. Het motto van de coöperatie is 

‘Samen Sterk’. En dat we samen sterk zijn, blijkt wel  

uit het feit dat we al meer dan een kwart eeuw onze 

transportdiensten gezamenlijk met onze leden kunnen 

aanbieden. Het bestuur bestaat altijd in meerderheid uit 

varende ondernemers, zodat de controle en invloed op de 

gang van zaken binnen de organisatie bij de aangesloten 

binnenvaartondernemers blijft.   

IN HOEVERRE RICHT DE COÖPERATIE ZICH OOK OP 

MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE?

Hoewel er vanuit het DNA van onze coöperatie al veel aan 

maatschappelijke waardecreatie wordt gedaan, heeft het 

bestuur, door de functie van een manager Sustainability 

aan de organisatie toe te voegen, de behoefte (h)erkend 

deze maatschappelijke betrokkenheid meer, zowel intern 

naar de leden alsook buiten naar de verladers en/of de 

branche, uit te dragen. 

ZIJN ER VERSCHILLEN TUSSEN DE LEDEN TEN  

AANZIEN VAN DE BEHOEFTE AAN  

MAATSCHAPPELIJKE WAARDECREATIE? 

Zeker de verschillen zijn groot. Niet ieder lid voelt de maat-

schappelijke verantwoordelijkheid als de andere. De éne 

is hierin ambitieus of liever gezegd gepassioneerd en/of  

innovatief, de ander kijkt de kat uit de boom. We proberen 

leden in ieder geval allemaal mee te nemen/op de hoogte te 

houden van de diverse mogelijkheden hoe de binnenvaart-

transportketen te verduurzamen om zo de coöperatie toe-

komstbestendig te houden. 

IS HET VOOR DE COÖPERATIE VAN BELANG OM 

NAAR BUITEN TOE DE MAATSCHAPPELIJKE  

WAARDECREATIE TE UITEN?

We hebben als coöperatie van binnenvaarttransporteurs 

een groot hart voor de binnenvaart. Er is een Green Deal 

ook voor de Binnenvaart als branche ondertekend, en dus 

wordt er steeds meer naar gevraagd hoe wij onze steen 

hieraan denken bij te dragen. Door actief deel te  nemen 

aan Pilots en innovatieve projecten en bereid te zijn kennis 

te delen, laten we zien dat PTC werkt aan een toekomst-

bestendige binnenvaart. En op deze manier laten we ook 

aan de klant zien dat wij een toekomstbestendige partner 

zijn. 
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GEBIEDSCOÖPERATIES IN 

ITALIAANSE GEHUCHTEN
DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Insa Mlodzinski, StevanZZ/ Shutterstock.com
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Een mooi voorbeeld hiervan is het 

piepkleine maar prachtige dorp 

Gerfalco, gelegen in de Maremma, 

een natuurgebied op de grens van 

Siena en Grosseto. Het gehucht 

wordt bewoond door enkele tientallen 

volwassenen, een handvol kinderen 

en kent 3 winkels. Om de ontvol

king tegen te gaan heeft een aantal 

bewoners de handschoen opgepakt 

en is project ‘La Bandita’ gestart, met 

steun van Confcooperative Toscana, 

een regionale koepel van coöperaties.

LA BANDITA

Voor La Bandita dekt het begrip 

dorps of gebiedscoöperatie feitelijk 

niet geheel de lading. La Bandita is 

meer een plaatselijke agricoöpera

tie. De coöperatie heeft als doel het 

Op het Italiaanse platteland en met name in de bergen vindt men legio  

gehuchten die ten gevolge van vergrijzing en urbanisatie leeglopen. 

Dorpsvoorzieningen nemen af en er ontstaat een neerwaartse spiraal met 

betrekking tot de leefbaarheid van de achterblijvers. Bewoners gaan op 

zoek naar structuren om te komen tot een hogere graad van leefbaarheid 

en duurzaam leven. 
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beschermen van het dorp, de verster

king van het regionale netwerk, de 

verbetering van lokale hulpbronnen, 

en het opstarten van toeristische 

logiesactiviteiten. De coöperatie 

richt zich op langetermijndoelen,  

en heeft geen direct winstoogmerk. 

Men wil banen creëren om zodoende 

de jongeren weer perspectief binnen 

het dorp te bieden. Men kan hier 

voordelig land pachten voor kastanje 

en olijfgaarden. De bewoners hebben 

hiervoor gezamenlijk een kastanje 

droogruimte. In het dorp is het al 

 mogelijk om voor e 30.000 en een  

lening met lage rente een appartement 

met drie kamers te kopen.  Verder 

worden er workshops en  cursussen 

georganiseerd op het gebied van 

milieu, ecologisch en  permacultureel. 

Er komen meer  scholen en men richt 

zich op toerisme.

‘Gebiedscoöperaties stellen de 

relaties tussen mensen centraal  

zegt Claudia Fiaschi, president van 

Confcooperative Toscana  en dit is 

een mooi uitgangspunt om kleine 

steden en dorpen een nieuwe kans te 

geven tegen verlating en ontvolking. 

Confcooperative investeert fors in 

deze nieuwe ontwikkeling en on

dersteunt de mensen gedurende het 

hele proces, van het eerste idee tot 

de materiële realisatie. Deze samen

werkingsstructuren geven geweldige 

kansen, bijvoorbeeld om werk te 

creëren en nieuwe vitaliteit te geven 

aan de kleine steden.’

OLIVE

Ook Olive in Vaccarizzo (Calabrië) 

kent een coöperatieve structuur om 

de leegloop tegen te gaan. Dorps

bewoners, afkomstig uit diverse  

ambachten en vakken zoals architec

ten, ingenieurs en jonge landbouwers, 

hebben zich verenigd. De leden willen 

het dorp een nieuw leven geven en op 

een innovatieve manier nieuwe tech

nologie gebruiken met duurzaamheid 

in het vooruitzicht. De groep wil in 

het dorp een Albergo Difuso bouwen 

waarmee men derden onderdak kan 

bieden. Derden die deze groep met 

kennis en kunde komen helpen. Daar

naast worden verlaten huizen te koop 

of te huur aangeboden om te worden 

gerestaureerd zodat het productieve 

ecosysteem van het dorp op gang 

komt. 

Uiteraard kampt niet alleen Italië met 

leegloop van steden en dorpen op 

het platteland. Ook in Spanje groeit 

het aantal 'pueblos abandonados'. Vol

gens cijfers van het Spaans Instituut 

voor de Statistiek (INE) kwamen in de 

NoordwestSpaanse regio Galicië elk 

jaar 80 nieuwe gehuchten en kleine 

dorpskernen leeg te staan. In totaal 

telde de regio in 2019 2.028 verla

ten dorpen en dat aantal groeide de 

laatste tien jaar met 600. Wellicht kan 

ook hier een coöperatieve constructie 

uitkomst bieden. 

Net als in Nederland staat ook in Italië 

de coöperatie voor samenwerken en 

verbinden. Het is mooi op te zien hoe 

uitdagingen in Italië worden benaderd 

door coöperatieve samenwerking. Het 

gezamenlijk zoeken naar oplossingen 

om de leefbaarheid en duurzaamheid 

te vergroten. 

‘Gebiedscoöperaties stellen de  
relaties tussen mensen centraal’



31

Koninklijke  
Algemeene Vereeniging 
voor Bloembollencultuur

De KAVB is de branchevereniging van de bloembol-
lensector. De organisatie is in 1860 opgericht en is 
hiermee de oudste, nog in de oorspronkelijke vorm 
bestaande, zelfstandige agrarische belangenbehar-
tiger. De organisatie is actief op regionaal, lande-

lijk en internationaal niveau. De belangrijkste 
activiteiten van de KAVB betreffen: collectieve 

belangenbehartiging, het verstrekken van 
kennis- en informatie aan de leden en 

dienstverlening voor leden.

DorpsCoöperatie 
Rekken

Het collectieve doel van de DorpsCoöperatie  
Rekken is het gezellig, actief, aantrekkelijk, leef-
baar en veilig houden van het dorp Rekken met 

onder andere goede voorzieningen voor jong en oud 
op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en zorg.
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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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