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COLOFON

WAARDE(N) VAN DE COÖPERATIE

EDITORIAL

Het jaarthema van 2022 is: Waarde(n) van de  
coöperatie. Maar wat zijn nou waarden? De ICA 
legt dit als volgt uit: De fundamentele waarden van 
de coöperatieve beweging zijn: zelfredzaamheid, 
verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, 
billijkheid en solidariteit. Dit is de leidraad van 
coöperatieve ondernemingen wereldwijd. Maar zijn 
deze in 2022 nog belangrijk? We gaan hierover in 
gesprek met oud-collega en inspirator Wilbert van 
den Bosch. 

Verder hebben we in deze editie aandacht voor het 
samenspel tussen bestuur en leden. In de rubriek  
In zicht gaan we het hebben over wie de strategie 
bepaalt binnen een coöperatie; het bestuur of de 
leden. En wat de uitspraken van de Hoge Raad  
hierover zeggen. In Rond de tafel hebben we het 
over verschillende belangen; die van het individuele 
lid en het collectieve belang van de coöperatie.  
Drie directeuren vertellen over hun ervaringen.

In To the point richten we ons op het zelfevalueren 
van bestuursorganen. Jaarlijks evalueren wordt ge-
zien als good governance. Drie coöperaties vertellen 
hoe zij dit aanpakken aan de hand van een drietal 
vragen. En we hebben een artikel over het onlangs 
ingevoerde vrouwenquotum. Deze nieuwe wet geving 
regelt dat minstens een derde van de commissa-
rissen van beursgenoteerde ondernemingen vrouw 
moet zijn. Wat betekent dit voor coöperaties? Een 
gesprek met Mijntje Lückerath (hoogleraar Corporate 
Governance), Mark Tijssen (Coöperatie Topigs) en 
Rob Donker.

Voor in de agenda: 
21 april nodigen wij u  
graag uit voor de algemene 
ledenvergadering. 

Saskia Brouwer
Hoofdredacteur Coöperatie 
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Simon Sinek. De geestelijk vader van de bekende 

Golden Circle, de man van het Waarom, het Hoe, en 

het Wat. Dit boek (toegegeven, het is de 21e herdruk) 

neemt je mee en doet wat het predikt: het inspireert, 

het gaat in op het verschil tussen mensen die leiden en 

echte leiders. De laatste doelgroep heeft een geloof dat 

de  organisatie verder brengt en leidt de onderneming 

vanuit dat geloof. Dit zijn de succesvolle ondernemin-

gen, deze hebben leiders die inspireren in plaats van 

manipuleren op prijs, sturen op angst of door middel 

van promotie. Sinek kleurt zijn betoog in aan de hand 

van sprekende voorbeelden als Steve Jobs (geloofde 

erin om via Apple de status quo te doorbreken), Kelleher 

 (geloofde erin dat het zijn eerste verantwoordelijk-

heid was om bij Southwest Airlines goed voor zijn 

 medewerkers te zorgen, daarna kwamen pas de klan-

ten) en M.L. King (geloofde in een droom, maar kwam 

niet met een 10-stappelplan voor de realisatie daarvan).

Dit betoog is zeker relevant voor leiders van coöpera-

ties. Het is van belang eerst te bedenken waarom de 

coöperatie bestaat en wat het geloof hierachter is, pas 

dan kun je afdalen naar de handelingen die hiervoor 

nodig zijn en het uitrollen van een pakket aan diensten 

en producten voor leden en klanten.

Auteur: Simon Sinek

Hoe kun je vanuit vertrouwen, gelijkwaardigheid en  

verbinding samenwerken. In eerste instantie lijkt 

dit tot een wat zweverig boek te leiden, wat niet het 

geval blijkt te zijn. Aan de hand van een onderverde-

ling in Hart, Hoofd en Handen lezen we hoe je gedoe 

in samen werking duurzaam kunt veranderen. En hoe 

je een gevoel van veiligheid in de organisatie creëert, 

en hoe je elke stem in een team of organisatie kunt 

laten horen. De auteurs geven, naast een theoretische 

toelichting met hele concrete en praktische handvatten, 

aan hoe je tot een gedragen besluitvorming kunt komen. 

Het proces van praten ‘in rondes’. Ook gaat men in op 

de methode van het nemen van besluiten met consent. 

Dit betekent dat de gesprekspartners geen (beargumen-

teerd) bezwaar meer hebben tegen het voorstel. Hoewel 

het eerste hoofdstuk wat meer theoretisch van aard is, 

is het boek zeker praktisch toepasbaar. Zo worden er 

aan de hand van diverse praktijksituaties voorbeeld-

zinnen gegeven die zouden kunnen helpen in het ge-

sprek. De auteurs doen uitspraken die je aan het denken 

zetten, zoals ‘als mensen zich gehoord voelen, hoeven 

ze hun zin niet meer te krijgen’. Een makkelijk leesbaar 

boek, zeker voor gespreks leiders, voorzitters, managers 

van een groep/team de moeite waard. Leuk feitje: het  

theoretische deel sluit goed aan bij hetgeen Simon  

Sinek ons vertelt in zijn boek Begin met het Waarom.  

Auteurs: Karien Dommerholt, Adrian Roest en Robert Tannemaat
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Begin met het Waarom

Meer informatie: Simon Sinek, 2021, ISBN 9789047015185,  

e 24,99, www.businesscontact.nl

Als elke stem telt

Meer informatie: S2uitgevers, 2021, ISBN 9789492528902,  

e 21,50, www.S2uitgevers.nl
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APRIL: LANCERING  
E-LEARNING MODULE

Het afgelopen jaar is NCR druk bezig geweest met  

het doorontwikkelen van het Coöperatie Platform.  

De  volgende stap is de lancering van een E-learning 

module in april. Deze digitale vorm van educatie biedt 

een laagdrempelige mogelijkheid voor cursisten om de 

coöperatieve kennis te vergroten. Zowel voor leden in 

een bestuursfunctie als voor (nieuwe) medewerkers. We 

starten met de basiscursus Coöperatie. In de toekomst 

worden diverse modules aangeboden ter ondersteuning 

van het huidige opleidingsprogramma van de NCR Acade-

mie en de fysieke bijeenkomsten. E-learning maakt dingen 

 makkelijker, leuker en efficiënter. Wij houden u op de 

hoogte via de website en de nieuwsbrief.

ACTUALISEREN  
LEDEN INFORMATIE
NCR publiceert de informatie  

van NCR-leden online. Zo ook  

de informatie van uw coöperatie. 

De huidige gegevens zijn geba-

seerd op informatie die eerder 

door uw coöperatie is aangeleverd 

en/of die is vermeld in het 

 jaarverslag. Het is belangrijk dat deze openbaar gepu-

bliceerde informatie volledig, juist en actueel is. Elk jaar 

vragen wij u de gegevens te controleren en indien nodig  

te actualiseren. Dat kan via www.cooperatie.nl/leden.

NCR ALGEMENE  
LEDEN VERGADERING  
SYMPOSIUM: VAN DATA  
NAAR ECHTE MEERWAARDE
21 APRIL 2022

Op donderdag 21 april 2022 vindt de Algemene 

 Ledenvergadering van NCR plaats met aansluitend 

een symposium. Locatie is InnStyle in Maarssen.

Thema symposium

Data wordt ook wel het nieuwe goud genoemd. Met 

Big Data drukken we de omvang van de verzamelde 

data uit. Deze gigantische datasets bevatten een schat 

aan informatie over voorkeuren en gedrag, en kan in-

gezet worden voor de ontwikkeling van voorspellende 

algoritmen, automatisering en verduurzaming.

Coöperaties laten zich kenmerken door waarde-

creatie. Maar, hoe kan een coöperatie ervoor zorgen 

dat data een integraal onderdeel wordt van deze 

waardecreatie? In dit symposium gaan we praten  

over de volgende onderwerpen:

•  Welke meerwaarde heeft data binnen jouw  

coöperatie.

•  Welke rol kan de coöperatie spelen in het  

verzamelen en analyseren van data.

•  Hoe krijg je leden achter het idee om data uit te 

wisselen? En hoe ga je dit gesprek aan?

Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging via mail. 

Meer informatie vindt u op het Coöperatieplatform.
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Werken met een kompas 

Coöperatieve waarden  
zijn trainbaar

IN
T

E
R

V
IE

W

DOOR: Rob Donker

BEELDEN: aphotostory, desdemona72/

Shutterstock.com

Als je aan coöperatieve waarden denkt, komen al gauw termen als ‘wederkerigheid’ 

en ‘lange-termijn-denken’ op tafel. En ook de drieslag van Raiffeisen: zelfredzaam-

heid, zelforganisatie en zelfbestuur. NCR-directeur Rob Donker vroeg oud-collega 

Wilbert van den Bosch (inspirator coöperatief ondernemerschap) naar zijn visie op 

coöperatieve waarden. Een gesprek in delen. 
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Werken met een kompas 

Coöperatieve waarden  
zijn trainbaar

WE WILLEN HET OVER  
COÖPERATIEVE WAARDEN 
HEBBEN. MAAR EERST:  
KUN JE IETS ZEGGEN OVER 
HET BEGRIP ‘WAARDE’?
Laat ik meteen het hoge woord eruit 

gooien: waarden associeer ik met 

wijsheid. Wie wel eens met jonge 

dieren te maken heeft of met kinde-

ren, weet: hoe jonger hoe impulsie-

ver. De wereld is één grote speeltuin. 

Hier wat leuks, daar wat lekkers. Ze 

willen het allemaal. En liefst alles 

tegelijk. Hun genen en hun instincten 

zitten aan het stuur van hun gedrag. 

Dat is prima want zo komen ze aan 

voldoende voedsel om te overleven 

en zo leren ze wat veilig is en wat 

je beter niet kunt doen. Als vol-

wassenen zich zo gedragen, is dat 

misschien wel eventjes humoristisch 

maar al snel gaat het de meesten 

van ons irriteren. Daarom hebben 

we in sport spelregels. En ook in 

het economisch verkeer kennen we 

normen waaraan we ons behoren te 

houden. Normen zijn geschreven en 

ongeschreven afspraken die afgeleid 

zijn van abstractere waarden. Die 

waarden ontstaan door na te denken 

over het leven, over samen leven en 

over samen werken. In coöperaties 

bijvoorbeeld.

WAAROM ZIJN WAARDEN IN 
2022 BELANGRIJK? 
We zijn ons collectief aan het hero-

riënteren op hoe te leven en vooral 

hoe te consumeren en produceren. 

We kunnen ons niet meer als on-

bevangen kinderen en jonge dieren 

alles permitteren. De aarde kan ons 

impulsieve gedrag niet langer aan. We 

moeten wijzer worden. Een reflectie 

op waarden is dan uiterst zinvol: wat 

is eigenlijk ons kompas? De meeste 

derde-golf-coöperaties (de nieuwste) 

ontstaan uit het besef dat het anders 

moet. Er zijn milieu-motieven, sociale 

motieven, ethische motieven die 

leiden tot nieuwe coops. Die motieven 

zijn gestoeld op waarden. Zoals ook 

de motieven van de tweede-golf-  

coöperaties (die in de 19e en 20e eeuw 

werden opgericht) gestoeld waren op 

waarden. Men ervaarde toen onvre-

de, sociaal onrecht bijvoorbeeld en 

marktfalen. Dat leidde tot onrecht-

vaardigheid: een directe botsing met 

één van de kardinale deugden.

KARDINALE DEUGDEN?
Waarden zijn al eeuwen oud. Vroege 

beschavingen hielden zich er allemaal 

al mee bezig: de oorspronkelijke 

bevolkingen van Afrika, Arabië, Azië, 

Amerika; en in onze traditie: Grie-

ken, Romeinen. Als je er met enige 

afstand naar kijkt, zie je rode draden. 

Confucius, één van de grote Chinese 

denkers over een eerlijke en recht-

vaardige maatschappij, spreekt van 

wijsheid, rechtvaardigheid, oprecht-

heid en fatsoen. Diezelfde waarden 

komen in andere bewoordingen ook 

voor in onze traditie. Wijsheid, recht-

vaardigheid, moed en gematigdheid 

zijn de vier kardinale deugden. Het 

woord ‘kardinaal’ komt van het Latijnse 

‘cardo’ dat ‘scharnier’ betekent. Het 

zijn de kern- of spil-deugden waar 

het goede leven om draait. Ze vormen 

het fundament. Ook onder de coöpe-

ratieve waarden en normen. 

WE WILLEN ALLEMAAL WEL 
WIJS, RECHTVAARDIG EN 
MOEDIG ZIJN. HOE KAN  
HET DAT NIET ALLES OP 
 ROLLETJES LOOPT BINNEN 
COÖPERATIES? 
Stel dat iedereen het zou willen, 

zoals je veronderstelt. Dan wil dat 

nog niet zeggen dat het iedereen 

in de praktijk lukt. En zeker niet in 

alle situaties. We zijn immers maar 

mensen. En sommigen hebben andere 

doelen met de coöperatie dan ande-

ren. Zie bijvoorbeeld de verschillende 

karakteristieken in het NCR leden-

betrokkenheidsonderzoek! De grote 

obstakels bij een dialoog over waar-

den zijn scepsis, onverschilligheid en 

angst. Die leiden tot ik-gerichtheid en 

verbindingsproblemen. En het besef 

‘Teken een lijn met links  
‘afgescheidenheid’ en rechts ‘verbinding’. 

Waar ga je dan werken,  
ondernemen, leven?’

Wilbert van den Bosch is een oud-collega van NCR.  

Hij adviseert en coacht op het gebied van bestuurlijke 

vraagstukken en is inspirator op het gebied van coöperatief 

ondernemerschap.
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van verbinding is een noodzakelijke 

voorwaarde voor coöperatief succes. 

Als je puur individualistisch denkt, 

kun je je afgescheiden voelen. Een 

eigenstandige entiteit. Tot op zekere 

hoogte zijn we, zijn alle leden van de 

coöperatie, dat ook. Maar extreem 

individualisme is de dood in de pot 

van de coöperatie. Hebzucht zou ik 

het niet eens altijd willen noemen, het 

is vaak de angst voor een vermeend 

tekort, die tot individualisme leidt. 

Confucius legde de nadruk op juist 

en onjuist menselijk gedrag en de 

behoefte aan zelfdiscipline.

WANNEER GEDRAAG JE JE 
COÖPERATIEF JUIST? 
Het coöperatieve start bij zelfred-

zaamheid. Dat is een stevig appél op 

het individu. Er is geen grote bescher-

mende hand, zoals in je kindertijd, die 

jou voorziet van je benodigdheden. 

Je moet het zelf zien te rooien als je 

volwassen bent. Als je je dat beseft, 

heb je de keuze tussen ‘afgeschei-

denheid’ en ‘verbinding’. Tussen: 

‘Ieder voor zich’ of ‘Saamhorigheid’. 

Stel dat dat een continuüm is. Met 

links ‘afgescheidenheid’ en rechts 

‘verbinding’. Waar ga je dan leven, 

werken, ondernemen? De keuze voor 

het coöperatieve is een realisatie van 

de kardinale deugden in je leven en in 

je werk: wijsheid, rechtvaardigheid, 

moed en gematigdheid. 

WAAROM DOET NIET  
IEDEREEN DAT?
Het is allerminst makkelijk om coöpe-

ratief te worden, te zijn en te blijven. 

Het is voortdurend balanceren op 

dat continuüm en de wederkerig-

heid voor ogen houden. Dat vraagt 

veel van een mens. En binnen een 

coöperatie vraagt het om verschil-

lende (gedifferentieerde) rollen en 

gedragingen van leiderschap. Niet 

alleen het geformaliseerde leider-

schap in organisatorische zin maar 

het innerlijk leiderschap van ieder 

lid. Lidmaatschap is een kunst. Een 

kunst beheers je niet vanzelf vanuit je 

impulsieve gedrag. Een kunst moet je 

cultiveren. Daar ligt mijns inziens een 

belangrijke educatieve rol voor NCR 

en de coöperaties. 

WAT MAAKT HET ZO MOEILIJK 
OM IN 2022 TE COÖPEREREN? 
Innerlijk leiderschap is trainbaar. 

Door de eeuwen heen hebben er 

allerlei scholen en praktijken bestaan 

die waarden trainden. De ridders, 

de gilden, de kloosters, kerken, 

omroepverenigingen, standsorga-

nisaties, noem maar op. Wie nu aan 

zijn innerlijk leiderschap wil werken, 

is veelal aan zichzelf overgeleverd. 

Waardentradities worden nog maar 

beperkt doorgegeven. In de eerste en 

de tweede-golf-coöperaties lukt(e) 

dat aanvankelijk wel. Langzamerhand 

is de tijdgeest echter veranderd. Zelf-

beperking, ofwel het nastreven van 

waarden boven je primaire impulsen 

(als hebzucht of angst voor tekort), 

wordt nog maar weinig getraind. We 

zien nu dan ook talloze voorbeelden 

van ‘silent failing’, zoals Couchman 

en Fulton dat noemen. ‘Silent failing’ 

is het langzaam wegzakken van de 

waarden uit de coöperatieve praktijk. 

Met nadruk gebruik ik het woord 

‘praktijk’ omdat de mooie woorden 

vaak wel overleven. Coöperatieve 

wijsheid moet dan nieuw leven  

worden ingeblazen en in daden  

worden omgezet. 

JE SOMT EEN AANTAL 
WAARDEN OP: WIJSHEID, 
RECHTVAARDIGHEID, MOED, 
GEMATIGDHEID, ZELF
REDZAAMHEID, VERBINDING. 
EN VOLGENS JOU MOETEN WE 
DIE ACTIVEREN. HOE DOE JE 
DAT? ZULLEN WE DAAR LATER 
OVER VERDER PRATEN? 
Graag. Onthoudt alvast: coöperatieve 

waarden hanteren, is trainbaar! We 

blijven optimistisch. 

Het jaarthema van 2022 is Waarde(n) van de coöperatie. Dit onderwerp gaan  

we in de aankomende maanden verder  uitdiepen. We kijken naar het heden en het 

verleden. Wat zijn de waarden van een coöperatie en wat kunnen we leren,  

zoals Wilbert van de Bosch stelt: ‘Het is allerminst makkelijk om coöperatief te 

worden, te zijn en te blijven. Maar gelukkig zijn coöperatieve waarden trainbaar.’

KARDINALE DEUGDEN

Gematigdheid

Moed

Wijsheid

Rechtvaardigheid
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Wat is de rol van de ALV of de Ledenraad ten aanzien van het bepalen van de strategie van  

de coöperatie? Een interessante vraag voor de koers die de coöperatie zal varen. In dit artikel 

bespreken we de juridische aspecten, maar ook in hoeverre deze eventueel afwijken van de  

coöperatieve gedachten en principes. We nemen hierin de uitgangspunten van de NCR 

 Coöperatie Code mee, de ICA principes en kijken hoe dit werkt bij enkele grotere coöperaties. 
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DOOR: Marijke Flamman  FOTO’S: Rawpixel.com, GoodStudio, Jane Kelly/Shutterstock.com

Wie bepaalt de  
strategie: het bestuur  
of de leden?

Wie is de baas? Deze vraag stellen we elkaar liever niet 

vanuit de basisgedachte van coöperatief samenwerken. Het 

voelt niet goed. We formuleren het daarom liever als volgt: 

Wie gaat er in het kader van de formele bevoegdheids-

verdeling over de strategische koers van de coöperatie? 

Juridisch bezien

Eerder heeft de Hoge Raad in uitspraken inzake Forum-

bank (1955), ABN AMRO (2007) en ASMI (2010) geoor-

deeld dat de strategie tot de bevoegdheid van het bestuur 

behoort. De Hoge Raad gaf hierbij als onderbouwing aan 

dat de bestuurders zich daarbij op het belang van de ven-

nootschap en het bestendige succes van de onderneming 

richten. Het bestuur heeft hiervoor een langetermijnvisie 

nodig. Aandeelhouders daarentegen zijn doorgaans veel 

meer op de korte termijn gericht, daarom is het niet aan 

de Algemene Vergadering om de strategie van de ven-

nootschap te bepalen. Het bestuur moet achteraf wel aan 

de Algemene Vergadering verantwoording afleggen over 

de gekozen strategie. Indien een Raad van Commissarissen 
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verschilt in dat kader duidelijk van een grote consumenten 

coöperatie, waar de leden wat meer op afstand staan. Bij 

verreweg de meeste van ‘onze’ coöperaties (leden van 

NCR) zien we in de statuten (formeel) of in de praktijk dat 

de strategie en de begroting ter goedkeuring aan de leden 

worden voorgelegd. In sommige gevallen wordt geen 

goedkeuring gevraagd, maar wordt in het voortraject een 

proces gevolgd waarin de leden om input wordt gevraagd 

en informele afstemming met de leden plaatsvindt.    

De uitspraak inzake Agrico betrof een grote (structuur) 

coöperatie met een (professioneel) bestuur en een RvC. 

Bij deze coöperaties kan het bepalen van de meest 

 wenselijke strategie vaak zeer complex zijn. Om deze 

reden kiezen dergelijke coöperaties geregeld voor een 

professioneel bestuur/directie (RvC+ of Zandlopermodel)  

in plaats van een ledenbestuur. Betekent dit voor de 

grotere coöperaties dan ook dat dit professionele be-

stuur, al dan niet na afstemming met de RvC, exclusief de 

strategie bepaalt? Wat juridisch juist zou zijn of legt men 

de strategie ook aan de leden voor? We hebben een aantal 

van onze grotere coöperaties gevraagd wie de strategie 

bepaalt en waarom: 

(RvC) is ingesteld, doet het bestuur er verstandig aan om 

de voorgenomen koers met deze RvC door te nemen en 

hiervoor steun te vragen.

De kritische lezer zal direct opmerken dat de hierboven 

genoemde uitspraken geen coöperaties betroffen maar 

vennootschappen. Maar in 2013 volgde de Ondernemings-

kamer (inzake Agrico) de lijn van deze uitspraken ook  

ten aanzien van grotere coöperaties, de zogenaamde 

structuur coöperaties1:  

De Ondernemingskamer stelde expliciet voorop dat het bij 

een grote coöperatie (met een bestuur, een RvC en een 

 ledenraad) aan het bestuur is om het (strategisch) be-

drijfsbeleid te vormen en uit te voeren of te doen uitvoeren. 

En dat daarbij van tijd tot tijd - al dan niet cruciale - keuzes  

gemaakt moeten worden en dat het bestuur daarover 

verantwoording aflegt aan de leden in de ledenraad-

vergadering. Bij dit alles komt het bestuur een grote mate 

van vrijheid toe, aldus de Ondernemingskamer. Pas als 

er sprake is van een zodanig handelen dat geen redelijk 

handelend ondernemer in dezelfde omstandigheden aldus 

zou hebben gehandeld, is sprake van handelen dat in 

strijd komt met elementaire beginselen van verantwoord 

ondernemerschap. Samengevat: Juridisch gezien behoort 

bij een grotere coöperatie het vaststellen van de strategie 

en de begroting tot de bevoegdheid van het bestuur. 

De praktijk

Coöperaties bestaan in vele soorten en maten. De mate 

waarin een bepaalde ledeninvloed op de strategie en de 

begroting als wenselijk wordt ervaren, zien we vaak samen-

hangen met de omvang van de coöperatie en de soort 

coöperatie. Een kleine inkomensafhankelijke coöperatie 

‘In een kleinere coöperatie waar de  
ledenbetrokkenheid in de diverse organen groot is en  

waar gekozen wordt voor een bestuur dat uit leden bestaat,  
is het weliswaar niet juridisch verplicht, maar kan het  

extra wenselijk zijn dat de leden een belangrijke rol spelen  
in het bepalen van de strategie.’
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• Ronald Korpershoek, sr Projectmanager  

Coöperatieontwikkeling – Rabobank

 Het bestuur stelt de strategie, jaarplan en begro-

ting vast/op, maar de Algemene Ledenraad (ALR) 

dient deze op hoofdlijnen goed te keuren. Deze ALR 

bestaat uit afgevaardigden benoemd door lokale 

ledenraden. Op lokaal niveau bespreken lokale 

directeuren en ALR-leden deze onderwerpen voor. 

Daarnaast dient ook de RvC het jaarplan en de 

begroting goed te keuren.

• Andre Drok, Verenigingsmanager - NVM

 De Ledenraad die bestaat uit afgevaardigden van 

de vakgroepen Wonen, Business en A&LV, dient 

goedkeuring te geven aan de begroting en het 

beleidsplan van het bestuur. Daaraan voorafgaand 

vindt uitgebreide afstemming plaats met de bestu-

ren van de drie vakgroepen, de regionale afdelings-

voorzitters van de vakgroep Wonen, zodat ook de 

jaarplannen en begrotingen van de diverse vak-

groepen aansluiten op die van de coöperatie. Ook 

wordt gebruik gemaakt van de input van de leden in 

vergaderingen, commissies, (sectorale) marktgroe-

pen etc. De begrotingen van de diverse vakgroepen 

worden vastgesteld in de ledenvergaderingen van 

de betreffende vakgroepen, die van NVM algemeen 

(inclusief de vakgroepplannen) in de Ledenraad. 

NCR Coöperatie Code

De Coöperatie Code 20192 wijkt op dit punt af van de door 

de rechters uitgezette lijn. In de Code (Voorschrift l, bij 

Principes 7, 8 en 9) valt te lezen dat ‘het strategische  

beleid en de daarbij behorende financiële kaders door de 

leden worden bepaald dan wel ter goedkeuring aan hen 

worden voorgelegd, tenzij de leden deze bevoegdheid hebben 

gedelegeerd aan het bestuur of de raad van commissarissen, 

in welk geval kan worden volstaan met rekening en verant-

woording achteraf.’

Volgens de Code is dus het uitgangspunt dat de strategie 

aan de leden dient te worden voorgelegd (hetgeen, indien 

hiervoor gekozen wordt, statutair bepaald moet worden), 

terwijl uit de jurisprudentie helder blijkt dat het bestuur 

autonoom bevoegd is. Hoe zit dit, waarom dit verschil? 

Ten eerste is de Code bedoeld als handvat/leidraad ten 

behoeve van de coöperatie en is het geen juridisch docu-

ment. Het Voorschrift komt voort uit het (wettelijk) feit dat 

het bestuur aan het roer van een bedrijf staat, dat wordt 

uitgeoefend in het belang van haar leden. NCR is van 

 mening dat een coöperatieve samenwerkingsvorm wezen-

lijk anders van aard is dan een kapitaalvennootschap.  

Het is dan ook te kort door de bocht om de rechtspraak 

inzake ABN AMRO/ASMI één op één door te voeren naar 

de coöperatie. Het ledenbelang is een ander belang dan 

het belang van aandeelhouders. Vanuit de coöperatieve 

gedachte is het logisch dat leden een bepaalde invloed 

hebben op de te volgen strategie; met echte invloed  

mogen aangeven wat zij in hun belang achten te zijn.

Daarbij komt dat in de genoemde rechterlijke uitspraak 

geen nuancering/onderscheid wordt gemaakt tussen 
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VERDER PRATEN? 

Wilt u met ons en/of andere coöperaties van  

gedachten wisselen over dit onderwerp?  

Neem dan contact op via ncr@cooperatie.nl.

NOTEN

1  Er is sprake van een structuur coöperatie indien gedu-
rende minimaal 3 jaar (cumulatief): uit de balans met 
toelichting blijkt dat het EV ten minste e 16.000.000 be-
draagt; de coöperatie, vennootschap of een afhankelijke 
maatschappij (dochter) krachtens wettelijke verplichting 
(WOR) een ondernemingsraad (OR) heeft ingesteld; bij 
de coöperatie, vennootschap en haar afhankelijke maat-
schappijen samen, in de regel ten minste 100 werk-
nemers in Nederland werkzaam zijn.

2  https://www.cooperatie.nl/wp-content/uploads/2019/10/
Folder-Co%C3%B6peratie-Code-2019-sept-2019- 
Platform.pdf

3  https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative- 
identity

principe 2 (samengevat): ‘Coöperaties zijn democratische 

organisaties, gecontroleerd door hun vennoten, die actief 

deelnemen aan het beleid en de besluitvorming. Toelichting: 

In dit besluitvormingsproces worden de missie en de  

objectieven van de coöperatie bepaald en wordt controle  

op de realisatie ervan uitgeoefend.’

Conclusie

Ondanks het feit dat het juridisch niet is vereist, blijkt  

dat ook de meeste grote coöperaties de strategie en  

de begroting formeel dan wel informeel met de leden  

af stemmen. En ja, dat kan betekenen dat hierdoor het  

proces vertraagt en dat het bestuur (extra) werk heeft om  

het strategievoorstel goed voor het voetlicht van leden  

te brengen. Maar het betrekken van leden in de besluit-

vorming zal alleen maar meer bijdragen aan het draagvlak 

bij leden. Het voorkomt dat het bestuur een strategie 

kiest, die uiteindelijk niet in het belang is van leden dan 

wel niet door leden als zodanig gevoeld wordt. Wat de  

wet of de rechtspraak ook zegt.  

de coöperatie strategie en de bedrijfsstrategie. Voor de 

coöperatie is dit onderscheid wel degelijk van belang. 

Gezien de aard van de coöperatie en het belang dat zij 

dient (ledenbelang) ligt het in de lijn dat de leden in ieder 

geval invloed hebben op het bepalen van de coöperatie 

strategie. Wat is het doel van de coöperatie, en hoe wordt 

dat uitgevoerd? Wat betekent dit voor de zeggenschap,  

de financiering van de coöperatie en welke diensten/ 

producten worden er aangeboden. 

ICA Principe 2

Niet alleen uit de Coöperatie Code 2019, maar ook uit de 

ICA principes3 blijkt het belang dat wordt gehecht aan 

de democratische controle door de leden zelf. Zo luidt 

‘In de praktijk zien we dat verreweg de meeste  
coöperaties de te volgen koers inclusief de begroting ter  

goedkeuring voorleggen aan hun leden.’  



13

F
R

O
N

T
R

U
N

N
E

R
S

COÖPERATIES IN DE MEDIASECTOR

De mediasector omhelst een grote groep diverse orga-

nisaties, zoals kranten, boeken, tijdschriften, publieke 

en commerciële televisie- en radio-omroepen en online 

platformen. Maar ook productiebedrijven, media- en 

 contentdistributeurs en media-, communicatie- en reclame-

bureaus maken deel uit van deze sector. Een sector die 

volop in beweging is door de digitale transitie en door het 

Coöperaties zijn er in allerlei vormen en maten en in ver-

schillende sectoren. Zo komen we ook diverse coöpera-

ties tegen in de mediasector. In dit artikel gaan we deze 

nader bekijken en zoomen we in op het televisieplatform 

NLZIET. NCR ging in gesprek met managing director 

Niels Baas om te ontdekken hoe NLZIET is opgezet, hoe 

de coöperatie in de praktijk werkt en welke ontwikke-

lingen er spelen in deze sector.

DOOR: Stan Steeghs

FOTO’S: Evgeny Atamanenko, local_doctor/Shutterstock.com, NLZIET

Coöperaties in de media: 
een blik achter de  
schermen bij NLZIET

COÖPERATIE
NUMMER 650 - MAART 2022
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veranderende mediagebruik van consumenten. Innoveren 

is hier aan de orde van de dag om toekomstbestendig te 

zijn en blijven. En met het denken in andere structuren en 

processen zien we ook hier coöperaties opkomen. 

Zo hebben freelance journalisten zich verenigd in de 

 coöperatie ‘Samen Werkende Journalisten’. Dit is een 

werkplek en platform waarop stukken gepubliceerd kun-

nen worden. Daarnaast hebben leden de mogelijkheid  

om via crowdfunding projecten te financieren of via de 

coöperatie inzicht te krijgen in subsidieregelingen. Ook 

fungeert de coöperatie als netwerk om contacten op te 

doen en te sparren over nieuwe ideeën. Dit onder het 

motto ‘Jij doet je werk, wij regelen de rest’.

‘De coproducent’ is een coöperatie van contentmakers 

die samen ideeën ontwikkelen, beter maken, verkopen en 

produceren. Denk aan tv-programma’s, documentaires 

en van online content tot drama. Leden brengen ideeën, 

kunnen meedenken met ideeën van anderen en meedelen 

in dat succes. Zij maken gebruik van elkaars creativiteit 

door te brainstormen en brengen zo ideeën, tijd of geld 

in. Zo investeren zij samen in het maken van een pilot. De 

individuele inbreng bepaalt het uiteindelijke aandeel in de 

winstdeling van de coöperatie als geheel.

Een ander voorbeeld is het rechtenmanagement van de 

omroepen en de NPO, deze wordt beheerd door coöpe-

ratie ‘Dutch CORE’. Via de coöperatie wordt het beheer 

van programmarechten geregeld en de distributie, 

programmering en exploitatie ondersteund. Zo kan Dutch 

CORE licenties verlenen aan commerciële partijen die 

in Nederland actief zijn met video-on-demanddiensten. 

Ook verkoopt de coöperatie programma’s van de publieke 

omroepen aan het buitenland.

COÖPERATIE NLZIET

NLZIET is een samenwerking tussen publieke en private 

media-instellingen die het aanbod van hun programma’s 

bundelen op één platform. Hierdoor ontstaat er een 

sterke gezamenlijke positionering: een breed aanbod en 

een betere concurrentiepositie. De coöperatie heeft drie 

leden: NPO, RTL en Talpa. Via het platform NLZIET kunnen 

‘lineair’ en ‘on demand’ de programma’s van de leden 

worden (terug)gekeken door iedereen die een abonnement 

afneemt. Momenteel zijn er meer dan 150.000 abonnees. 

De abonnementsgelden vloeien (na aftrek kosten) terug 

naar de leden. Als verdeelsleutel worden hierbij de gerea-

liseerde kijktijden gehanteerd. 

NLZIET wil enerzijds inspelen op de behoefte van consu-

menten om flexibel te kunnen kijken naar programma’s. 

Anderzijds biedt NLZIET een alternatief voor consumen-

ten die alleen toegang tot internet hebben en meer flexibi-

liteit zoeken dan de gevestigde telecomaanbieders (zoals 

het ‘alles in 1 pakket’). 

De belangrijkste overwegingen om bij oprichting voor een 

coöperatie te kiezen, was dat hiermee een open structuur 

kon worden gecreëerd en de leden hun eigen identiteit 

kunnen behouden. Het idee achter de open structuur is 

dat nieuwe leden (media-instellingen) relatief eenvoudig 

kunnen toetreden. 

HOE WERKT DE COÖPERATIE 

De coöperatie NLZIET heeft een bestuur en een ALV. De 

drie oprichtende leden leveren ieder een bestuurder en 

hebben in de ALV ook evenveel stemrecht. In praktijk vindt 

de interactie, afstemming en discussie vooral plaats in de 

bestuursvergaderingen. Gegeven het beperkt aantal leden 

is de toegevoegde waarde van de ALV op dit moment 

beperkt. Hier vindt vooral de formele afhandeling van de 

besluitvorming plaats. 

In de governance driehoek tussen bestuur-ALV-directie is 

vooral de lijn tussen bestuur en directie actief en hier is 

sprake van een gezonde spanning (countervailing power). 
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Een uitdaging van deze governance is het op één lijn 

krijgen van de leden over nieuwe ideeën. Dit komt door 

tegengestelde belangen van de leden of vanuit afwijkende 

principes (publiek-privaat). Daarnaast speelt mee dat de 

leden naast NLZIET ook allemaal veel aandacht moeten 

hebben voor hun eigen individuele platform: NPO (Start/

Plus),RTLXL/Videoland en KIJK. Het laten doorwerken 

van nieuwe ideeën vergt dus tijd en geduld. Toch zijn alle 

leden gecommitteerd aan de coöperatie. Zij zien en voelen 

het gezamenlijke belang om een zo breed mogelijk aanbod 

te kunnen bieden aan het publiek. Zeker met het oog op 

alle technologische veranderingen en de komst van inter-

nationale spelers op de markt. 

NIEUWE LEDEN

In praktijk blijkt het lastiger om nieuwe leden aan te trek-

ken. Reden hiervoor is dat nieuwe leden vaak internatio-

nale ‘ouders’ hebben. En daardoor niet gewend zijn om op 

basis van kijktijd te worden beloond voor het aanbieden 

van hun content omdat zij meestal direct betaald worden. 

Ook spelen juridische voorwaarden en beperkingen een 

rol. Zo hebben nieuw toetredende leden gezamenlijk 1 

zetel in het bestuur en een stuk minder stemrecht (ALV) 

dan de bestaande leden. Zij vragen zich af of zij in die 

structuur voldoende invloed kunnen uitoefenen.

WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN JULLIE IN DE MARKT

De opkomst van ‘big tech’ vanuit de grote conglomeraten 

wereldwijd leidt tot al dan niet gedwongen samenwerking 

om zo gezamenlijk een steviger tegenwicht te kunnen  

bieden tegen deze partijen. Daarnaast is de tv-markt volop 

in beweging. Steeds meer nieuwe streamingsdiensten 

betreden de Nederlandse markt, denk bijvoorbeeld aan 

Viaplay, HBOmax en Sky Showtime. De toetreding van deze 

nieuwe partijen zorgt ervoor dat streaming platformen 

voor steeds meer mensen de nieuwe manier van kijken 

wordt (ten koste van traditioneel tv kijken) en dat versterkt 

ook de positie van NLZIET. Door ‘cord cutting’ daalt het be-

reik van traditionele tv providers zoals KPN en Ziggo en dit 

zorgt voor een nieuwe markt waar NLZIET in kan floreren. 

Op die manier kunnen de leden van NLZIET in de toekomst 

de dalende inkomsten vanuit de distributievergoedingen 

van tv aanbieders zoveel mogelijk compenseren.

Verder is de toename van bandbreedte van (mobiel) inter-

net en de verdere opkomst van glasvezel een belangrijke 

ontwikkeling. Hiermee worden voorwaarden gecreëerd 

om via partijen als NLZIET onafhankelijk van de bestaande 

kabelpartijen toegang te krijgen tot alle programma’s.

De verwachting is dat door alle ontwikkelingen in de 

markt van media-instellingen er een verdere consolidatie 

zal plaatsvinden. Partijen willen over het algemeen wel 

samenwerken, maar tegelijkertijd ook hun eigen identi-

teit behouden. De coöperatie vorm biedt hiervoor goede 

mogelijkheden! 

NIELS BAAS is sinds 2014 managing director van  

NLZIET. NLZIET is een samenwerking tussen de Neder-

landse Publieke Omroep, RTL Nederland en Talpa TV.  

Met de online tv-dienst NLZIET kunnen kijkers op één plek 

het meest uitgebreide online Nederlandse televisieaanbod 

bekijken, waaronder de live zenders van de mediagroepen 

NPO, RTL Nederland en Talpa Network, aangevuld met 

regionale omroepen, Insight TV en de Vlaamse publieke 

zenders.



16

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

R
O

N
D

 D
E

 TA
F

E
L

Wanneer niet alle 
neuzen dezelfde 
kant op staan
Een coöperatie werkt vanuit een collectief doel van leden maar heeft een zakelijke basis. 

Het is een vereniging met een bedrijf; een bestuur of directie voert de dagelijkse leiding. 

Verschillende belangen kunnen zich voordoen; soms strookt het individuele belang van een 

lid niet helemaal met het collectieve belang van de coöperatie. Hoe ga je hier als bestuur of 

directie mee om? We gaan in gesprek met 3 directeuren van coöperaties over lange termijn 

visie, belangen en investeringen.

DOOR: Marijke Flamman en Saskia Brouwer

FOTO’S: Patrick van der Sande, NPRC en Pictrider, mei yanotai/Shutterstock.com

 KORTE TERMIJN VERSUS LANGE  
 TERMIJN VISIE 

Pieterjan: Landwinkel is een coöperatie van boeren en 

telers met een professionele winkel bij de boerderij. Onze 

leden hechten veel waarde aan onafhankelijkheid. Daar 

houden wij rekening mee, dit is geen doelgroep voor aller-

lei verplichtingen. Veel boeren hebben diverse mogelijkhe-

den om hun producten te verkopen. Dit kan via Landwinkel 

maar ook lokaal aan een supermarkt. Lokaal verkopen 

zorgt voor versnippering en als coöperatie wil je dat niet. 

Daarom hebben wij gezegd dat dit via de coöperatie moet 

lopen. Je maakt deel uit van het collectief en dat geeft 

schaalvoordelen. Daarnaast bundelen we de krachten 

om door te kunnen ontwikkelen en dat kan alleen samen. 

Wij sturen dus erg op communiceren over samenwerken. 

Het nut en de noodzaak van de coöperatie en waarom er 

bepaalde verplichtingen zijn.

Jan: De leden van Growers United zijn kasgroentetelers 

met een grote ambitie. Al deze groente wordt verpakt en 

verkocht via de coöperatie. Recentelijk is de coöperatie 

omgevormd naar een coöperatie met aandelen, vermogen 

op naam. Dit systeem heeft voor meer slagkracht ge-

zorgd en leden ondersteunen hierdoor meer lange termijn 

plannen. We zitten in een sector waar klimaat technisch 

veel ontwikkelingen zijn, zeker voor de toekomst. Maar het 

coöperatie belang hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als het 

belang van ieder lid. Wij gaan dan uitgebreid in gesprek 

met elkaar. Je wilt namelijk de coöperatie strategie ver-

wezenlijken samen met de leden. En de coöperatie helpt 

de leden om hun producten door te ontwikkelen.

Femke: NPRC is een coöperatie van binnenvaartonder-

nemers. Wij merken dat in de afgelopen jaren de diversiteit 

van onze leden wat is toegenomen (in tonnage klassen 

maar ook leden vanuit verschillende landen), waardoor 

het belang van het lid niet meer zo homogeen is als 
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 LEDENBELANG VERSUS COÖPERATIE  
 BELANG 

Pieterjan: Als coöperatie wil je zoveel mogelijk Landwin-

kels, maar je hebt rekening te houden met je leden. Een 

lid wil de buurman niet ook als Landwinkel. We kijken dan 

naar het belang van de coöperatie versus die van het lid. 

Als wij vinden dat een nieuwe Landwinkel in de buurt van 

meerwaarde is voor het collectief, bijvoorbeeld omdat 

het huidige lid weinig afneemt, gaan we het gesprek aan 

met elkaar. Als we daar niet uitkomen, dan komt er geen 

nieuwe winkel. 

voorheen. Aan de andere kant brengt het bedienen van 

een diverse groep leden risicospreiding en toekomstbe-

stendigheid. De diversiteit zit in kleine en grote schepen 

en de verschillende vaargebieden in Noord-West-Europa. 

Zo is het aantal leden uit België het laatste jaar toege-

nomen. Het beleid van de coöperatie is dat we zo goed 

mogelijk communiceren over de stappen die we zetten en 

de ontwikkelingen binnen de coöperatie. Voor de NPRC is 

het familiaire gevoel en de betrokkenheid van groot belang 

en we proberen zoveel mogelijk het persoonlijke gesprek 

met leden aan te gaan. Dit kan gelukkig ook omdat we een 

groep van 140 leden hebben.

Pieterjan:

‘Wij sturen erg op 
communiceren over 

samenwerken. Het nut 
en de noodzaak van de 

coöperatie en waarom er 
bepaalde verplichtingen 

zijn.’

Femke:

‘Het beleid van de coöperatie proberen 
we zo goed mogelijk te communiceren 
en te onderbouwen, zeker wanneer niet 

alle leden hier direct het voordeel  
van zien.’

Jan:

‘Besluiten nemen we  
vanuit het algemeen  

belang en niet vanuit het 
individuele lid. Het mag 

niet knagen aan de  
fundamenten van de  

coöperatie; transparantie 
en continuïteit.’
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Jan: Deze kan verschillend zijn. We hebben weleens mee-

gemaakt dat een lid (met 2 bv’s) ook producten afzette via 

een ander kanaal. Als je lid bent van een coöperatie gaat 

dat eigenlijk niet, want dan word je een concurrent van 

hetzelfde product. Dat is het korte termijn belang van de 

teler tegen het lange termijn van de coöperatie. Wij zeg-

gen dan ook duidelijk dat alle afzet, verkoop en verpakking 

via de coöperatie moet gaan. We willen hier geen discus-

sie over, je maakt deel uit van het collectief en anders 

nemen we afscheid.

Femke: We sluiten transportcontracten met klanten, deels 

via spotmarkt en deels op contractbasis. De individuele 

transporten die voortvloeien uit het contract bieden wij 

onze leden aan tegen marktconforme tarieven van dat 

moment. Leden zijn exclusief aan de coöperatie verbon-

den om vrachten te vervoeren maar zijn niet verplicht om 

een opdracht aan te nemen. In de afgelopen periode was 

er veel vraag naar transport, door de opleving van de eco-

nomie na corona. Als je op contractbasis werkt met een 

klant kan dit bij snel stijgende markttarieven voor zowel 

onze leden als de klant een lastig punt zijn. Als coöperatie 

praten we dan met beide partijen. In extreme situaties on-

derbouwen we bij de klanten waarom de transportkosten 

hoger zijn geworden en de afspraken aanpassing behoe-

ven. Tegelijkertijd hechten we waarde aan de leverings-

zekerheid waardoor het kan voorkomen dat we leden toch 

vragen om te varen in het belang van de coöperatie. Dan 

gaat op dat moment het collectieve belang voor.

Jan: We merken nu dat we beleid moeten maken op leden 

die met hun productie willen uitbreiden in Europa. Leden 

Femke Brenninkmeijer 

Femke is CEO van NPRC, de grootste binnenvaart 

coöperatie in Europa, met het hoofdkantoor in  

Rotterdam en nog 4 andere kantoren in Duitsland, 

België en Frankrijk. De coöperatie heeft vandaag de 

dag 140 leden en dagelijks varen circa 200 schepen 

uit naam van de NPRC voor het transport van  

grondstoffen naar alle grote Europese industrieën.

geven aan ambitie te hebben om elders te gaan produ-

ceren. Dit zou kunnen betekenen dat zij potentieel een 

 concurrent worden van de coöperatie en haar leden. En het 

uitgangspunt van de coöperatie is om de Europese markt 

als eenheid bedienen. Wij moeten hier dus met leden over 

in gesprek. Wat zijn de ambities, hoe maken we die waar 

en wat is de rol van de coöperatie. We moeten besluiten 

nemen vanuit het algemeen belang en niet vanuit het 

individuele lid. Het mag niet knagen aan de fundamenten 

van de coöperatie; transparantie en continuïteit. Zo’n soort 

onderwerp heeft veel communicatie nodig. 

 

 (MOEILIJKE) BESLUITEN 

Femke: In afgelopen jaren hebben wij met de coöperatie 

grote stappen gezet op het gebied van digitalisering, en  

de processen tussen kantoor en de leden gedigitaliseerd. 

Een proces dat goed uitleg behoeft voor een individueel 

lid. Het is dan zaak om de kans die je ziet bij de klanten  
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in een open gesprek tijdens de ledenvergadering, een pilot 

gestart en met leden op bezoek gegaan. Bestuur en directie 

heeft een visie en kijkt daarbij ook met de blik naar buiten. 

Belangen komen niet altijd overheen, maar het is dan de 

taak van de directie om leden mee te nemen in het verhaal. 

Jan: Duurzaamheid is een belangrijk gespreksonderwerp 

binnen onze coöperatie. Een onderwerp waar we gezien 

het maatschappelijke belang als collectief naar moeten 

kijken. We moeten concrete doelen formuleren voor 2025. 

Wat gaat het individuele lid doen en wat gaat de coöperatie 

doen. Hoe stimuleer je leden om daadwerkelijk stappen te 

zetten richting duurzaamheid. En hoe moet de coöperatie 

omgaan met koplopers. Dit is een proces wat we geza-

menlijk moeten doen; coöperatie en leden. We gaan indi-

viduele gesprekken voeren waarin we de volgende vragen 

bespreken: 1) Hoe ga je een toekomstig bedrijf organiseren 

2) Hoe ga ik mijn bedrijf verduurzamen 3) Hoe doe ik de 

financiering. Daarnaast organiseren we groepssessies 

zodat leden ook van elkaar kunnen leren. 

voor het coöperatieve bedrijf af te pellen naar een  

voordeel voor het individuele lid en haar operatie. Dit  

is doorgaans niet dagelijkse kost voor onze leden. Deze 

stappen hebben wij goed moeten uitleggen zeker omdat 

er flinke investeringen in IT gemaakt moesten worden. We 

zijn inmiddels gestart met de NPRC Academy met als doel 

om de leden mee te nemen in het thema ‘digitalisering’ en 

te horen waar de zorgen en behoeftes zitten. Als het zo is 

dat sommige investeringen in IT gedaan worden om klan-

ten beter te kunnen bedienen, dan moeten de leden het 

vertrouwen hebben dat het bestuur de juiste beslissingen 

neemt voor de coöperatie. Communiceren en uitleggen 

zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Pieterjan: Nog niet zolang geleden hebben we het be-

sluit genomen om het lidmaatschap open te stellen voor 

tuincentra. Bij de huidige leden lag dit gevoelig; deels door 

koudwatervrees. De ambitie van de coöperatie is om nog 

meer te betekenen voor de leden en dit kan niet zonder 

meer omzet. We zijn toen de dialoog aangegaan met leden 

Pieterjan Brandsma

Pieterjan is directeur bij coöperatie Landwinkel.  

Landwinkel is een coöperatie van samenwerkende 

boeren en telers. Er zijn ruim 90 Landwinkels in  

Nederland. Zij verkopen streekproducten uit eigen 

regio en uit andere regio’s van Nederland.  

Het distributiecentrum staat in Veenendaal.

Jan Opschoor 

Jan is algemeen directeur bij Growers United. De 

coöperatie heeft 40 ondernemingen als lid met 100 

eigenaren in het kasgroenten assortiment. Denk aan 

tomaten, aubergines, komkommers en paprika’s. 

Growers United is één van de grotere spelers in teelt, 

verpakken en verkoop van kasgroenten in Europa.
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IN - TO THE POINT - HEBBEN WE DIT  

KEER AANDACHT VOOR HET ZELF-

EVALUEREN VAN BESTUURSORGANEN. 

JAARLIJKS EVALUEREN WORDT GEZIEN 

ALS GOOD GOVERNANCE EN SLUIT AAN 

OP DE PRINCIPES VAN DE COOPERATIE 

CODE. IN DEZE EDITIE RICHTEN WE ONS 

OP DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. 

DRIE COOPERATIES VERTELLEN HOE  

ZIJ DIT AANPAKKEN AAN DE HAND  

VAN DRIETAL VRAGEN.

Wat zijn – to the point – de antwoorden van 

Tseard Hoekstra (Coöperatie Parkeerservice), 

Arie Pinxteren (CKZ) en  

Kees Bakker (Coöperatie Abiant)?

DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: Patrick van der Sande, Jan Buwalda

CKZ:

Jaar oprichting: 2012  

Aantal leden:  68  

Aantal medewerkers: 7

Omzet: e 8,5 miljoen

Bestuursmodel: Basismodel

Ledenraad:  Nee

COÖPERATIE PARKEERSERVICE:

Jaar oprichting: 2010

Aantal leden:  14

Aantal medewerkers: ca. 90 fte 

Omzet: ca. e 10 miljoen

Bestuursmodel: RVC+ model

Ledenraad:  Ja

COÖPERATIE ABIANT:

Jaar oprichting:  In de jaren ’60 op  

 verschillende plaatsen in de   

 provincie Groningen

Aantal leden:  1.065 

Aantal medewerkers:  2.817 fte

Omzet:  e 134 miljoen  

Bestuursmodel:  RVC+ model  

Ledenraad:  Ja 

ZELFEVALUEREN

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren van 

het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad 

te evalueren. NCR biedt hiervoor ondersteuning door 

middel van een online zelfevaluatietool. De evaluatietool 

helpt om te reflecteren op de samenstelling, vergade-

ringen, kwaliteiten en het algemeen functioneren en het 

functioneren van de individuele leden van het orgaan. Ook 

de relatie tussen bestuursleden- toezichthouders komt 

aan bod. Dit stimuleert het bespreken en oppakken van 

verbeterpunten.

Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor de volgende organen:

• Bestuur

• Monistisch bestuur

• RvT/RvC

• Ledenraad

In deze to the point richten wij ons op de Raad van  

Commissarissen. We hebben drie vragen uit de  

zelfevaluatietool gehaald en deze gesteld aan drie  

coöperaties. 

Meer informatie over de zelfevaluatie tool vind je op  

het Coöperatie platform. 



21

COÖPERATIE
NUMMER 650 - MAART 2022

Zelfevaluatie is  
verweven in onze 
governance
HOE ONDERHOUDT DE RVC CONTACT MET STAKE-

HOLDERS BINNEN EN BUITEN DE COÖPERATIE?

De Raad van Commissarissen van ParkeerService is samen-

gesteld uit externe deskundigen. Goed in contact zijn met 

de leden is daarom van extra belang. Naast de formele ont-

moetingsmomenten tijdens de ledenvergaderingen en het 

informele contact tussen leden van de RvC en individuele 

leden, organiseert de coöperatie regelmatig informele ses-

sies waarin kennisuitwisseling centraal staat. Doordat wij 

een overheidscoöperatie in gemeenteland zijn, speelt de 

bestuurlijke cyclus een rol. Na de gemeenteraadsverkie-

zingen treedt een deels nieuwe groep wethouders aan. Zij 

brengen vanuit hun lokale coalitieakkoorden nieuwe wensen 

en accen ten mee. In die periode is het contact intensiever.

HOE ZORGT DE RVC DAT ER TIJDIG KNELPUNTEN OF 

PROBLEMEN WORDEN GESIGNALEERD?

Voor onze RvC is de relatie met de directeur-bestuurder 

een belangrijk startpunt. Die relatie moet zo functioneren 

dat transparantie voor de bestuurder vanzelfsprekend is en 

niet wordt gehinderd door bijvoorbeeld een bikkelharde af-

rekencultuur vanuit de RvC. Omgekeerd moet de bestuurder 

toezicht en feedback vanuit de RvC ervaren als kans om als 

organisatie en persoon beter te functioneren. Naast het con-

tact met de bestuurder hecht de RvC ook veel waarde aan 

het spreken van anderen binnen en buiten de organisatie, 

zoals bijvoorbeeld het managementteam, de ondernemings-

raad en de externe accountant.

OP WAT VOOR MANIER EVALUEERT DE COÖPERATIE 

HET FUNCTIONEREN VAN DE EIGEN RVC?

Zelfevaluatie staat elke vergadering op de agenda. Als laat-

ste agendapunt kijken we terug op de vergadering. Is ie-

dereen aan bod gekomen, zijn de goede dingen besproken, 

hoe was onze vergaderdiscipline? Jaarlijks organiseren we 

een ‘heidag’, waar ook zelfevaluatie op de agenda staat. Af-

wisselend doen we dat zelf of met een externe begeleider. 

Daarnaast zoeken we feedback van de andere governance- 

partijen, bijvoorbeeld in een evaluatiegesprek met de leden 

en de bestuurder. 

TSEARD HOEKSTRA –
VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN 
COÖPERATIE PARKEERSERVICE

Mijn naam is Tseard Hoekstra en ik ben voorzitter van de 

Raad van Commissarissen bij Coöperatie Parkeerservice. 

In het dagelijks leven ben ik Chief Information Officer en 

concernmanager bij Servicepunt71. Daarvoor ben ik ca. 

acht jaar wethouder geweest. Coöperatie ParkeerService 

is een overheidscoöperatie, die gemeenten en non- 

profitorganisaties ontzorgt op het uitvoerende vlak van 

parkeerbeleid en –beheer. Daaronder valt onder andere 

garagebeheer, straatparkeren, handhaving, vergunning-

verlening en een meldkamer die 24/7 bemenst is.
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RvT in roerige  
tijden in een mooie 
Coöperatie

HOE ONDERHOUDT DE RVT CONTACT MET STAKE-

HOLDERS BINNEN EN BUITEN DE COÖPERATIE?

Door interne ontwikkelingen is de Raad van Toezicht nog 

niet bezig geweest met de externe stakeholders. Intern zijn 

er contacten met de leden, accountant en medewerkers van 

het bedrijfsbureau. De wens is wel om aandacht te gaan 

geven aan de externe stakeholders mede om de rol van 

toezichthouder goed te kunnen uitvoeren: bijvoorbeeld om 

inzicht te krijgen in hoe anderen over de coöperatie  denken 

en hoe het management overkomt.    

HOE ZORGT DE RVT DAT ER TIJDIG KNELPUNTEN OF 

PROBLEMEN WORDEN GESIGNALEERD?

Binnen de coöperatie is ‘formeel’ de Algemene Ledenraad 

de werkgever van het Bestuur. Op dit moment hebben wij 

onvoldoende geregeld wat de bevoegdheden zijn van de 

RvT in de hoedanigheid van ‘functionele’ werkgever van de 

leden van het Bestuur. Deze situatie vraagt om gereglemen-

teerde verduidelijking van de verschillende rollen, taken en 

bevoegdheden van de organen binnen de coöperatie. In de 

aankomende periode willen wij dit goed gaan vastleggen. 

OP WAT VOOR MANIER EVALUEERT DE COÖPERATIE 

HET FUNCTIONEREN VAN DE EIGEN RVT?

De RvT kiest nu om zichzelf te beoordelen en hierna in ge-

zamenlijkheid met het Bestuur de evaluatie uit te voeren. 

Wij gebruiken het handvat van de Nederlandse Vereniging 

van Toezichthouder. In 2022 staat deze zelfevaluatie op de 

agenda. 

ARIE PINXTEREN –  
LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT CKZ
Mijn naam is Arie Pinxteren. Sinds medio 2021 lid van de 

Raad van Toezicht bij CKZ. In het verleden ben ik bestuur-

der geweest bij een kleine VVT organisatie, Eilandzorg in 

 Zierikzee. De CKZ (Coöperatieve ondernemers in de klein-

schalige zorg in Zeeland) is een coöperatie waarbij ruim 

65 zorgverleners zijn aangesloten die kleinschalige zorg 

aanbieden. Door de krachten te bundelen in een coöperatie 

kunnen kleine zorgaanbieders doen waar ze goed in zijn en 

waar hun passie ligt, namelijk het bieden van hoogwaardige 

en persoonlijke zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren 

en volwassenen. Zo is goede zorg waarbij de klant centraal 

staat gegarandeerd, persoonlijk, flexibel en dichtbij.
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Scherp blijven  
met behulp van 
NCR tool

HOE ONDERHOUDT DE RVC CONTACT MET STAKE-

HOLDERS BINNEN EN BUITEN DE COÖPERATIE?

Als nieuwe commissaris krijg je een gestructureerd inwerk-

programma van het bedrijf. Je leert de organisatie kennen 

door kennis te maken met de leiding van de verschillende 

Business Units en door vestigingen te bezoeken. Binnen de 

RvC is één van de commissarissen de vaste contactpersoon 

voor de Centrale Ondernemingsraad. Hij woont minimaal  

één keer per jaar een vergadering bij van de Centrale Onder-

nemingsraad en neemt regelmatig een tweede RvC-lid mee. 

De contacten met de ledenraad zijn belangrijk om te horen 

wat er leeft onder de leden. Alle ledenraadsleden zijn lid van 

de Coöperatie Abiant, net als vier van de zes commissaris-

sen. Ook hebben we ons eigen netwerk in de regio.

HOE ZORGT DE RVC DAT ER TIJDIG KNELPUNTEN OF 

PROBLEMEN WORDEN GESIGNALEERD? 

Iedere vergadering van de RvC met het bestuur bespreken 

we de recente financiële resultaten. Twee leden van de RvC 

vormen de Auditcommissie. Zij verdiepen zich nadrukkelijk 

in de financiële zaken en de risico’s van de onderneming. 

Twee keer per jaar schuift daarbij de accountant van Abiant 

aan. De Auditcommissie doet verslag in de RvC-vergaderin-

gen. Eens per jaar komt de accountant ook in de RvC-verga-

dering verslag doen.

OP WAT VOOR MANIER EVALUEERT DE COÖPERATIE 

HET FUNCTIONEREN VAN DE EIGEN RVC?

Wij doen elk jaar als RvC een zelfevaluatie en hebben dit kort 

geleden gedaan met behulp van de NCR tool. We bespreken 

de resultaten met elkaar en delen ze daarna met het bestuur. 

Het houdt ons scherp en helpt om zaken bespreekbaar te 

maken. Jaarlijks hebben we een tweedaagse scholing met 

de hele RvC. Ook de Ledenraad heeft vorig jaar gebruik ge-

maakt van de evaluatie tool. Het is voor de RvC waardevol 

om die resultaten mee te nemen en te lezen hoe de Leden-

raad tegen de RvC aankijkt en de samenwerking tussen bei-

de organen. 

KEES BAKKER – 
LID RAAD VAN COMMISSARISSEN  
COÖPERATIE ABIANT
Ik ben Kees Bakker en sinds 1 januari 2020 lid van 

de RvC van Coöperatie Abiant. Samen met mijn zoon 

exploiteer ik een akkerbouw-/vleespluimveebedrijf (vol-

gens het Beter Leven concept) nabij Vlagtwedde. Sinds 

2000 ben ik lid van de coöperatie. Abiant is een grote 

uitzender van flexibel persoon in Noordoost-Nederland 

onder de labels Abiant en MF. De Coöperatie Abiant is 

indertijd opgericht om invulling te geven aan de vraag 

naar arbeid op de agrarische bedrijven die bij ziekte en 

drukte kwetsbaar waren.



24

COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

A
C

H
T

E
R

G
R

O
N

D

Het vrouwenquotum zou meer dan 

alleen een getal moeten zijn. Daar 

zijn de drie gesprekspartners het 

unaniem over eens. Vanuit ieders 

achtergrond laten ze hun licht schij-

nen over dit statement. 

VROUWEN IN EEN  
MANNENLANDSCHAP –  
HET VROUWENQUOTUM  
IN COÖPERATIELAND
In de Coöperatie van september 2015 sprak toenmalig minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, mevrouw dr. Jet Bussemaker, zich al uit over het  

vrouwenquotum: ‘Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het te voor-

komen. Maar als er in het bedrijfsleven niets verandert, zal de politieke druk 

toenemen om met een verplichting te komen.’ De wet is sinds januari 2022 van 

kracht. Mijntje Lückerath-Rovers, Rob Donker en Mark Tijssen gingen met elkaar 

in gesprek over het vrouwenquotum en wat dit betekent voor coöperaties.

DOOR: Eline van Loon

FOTO’S: Zenzen/Shutterstock.com

Mark: Als je naar de verdeling van de 

maatschappij kijkt, is ongeveer 50% 

man en 50% vrouw. Op basis van die 

getallen kun je dus zeker stellen dat 

we het niet goed doen met z’n allen. 

Echter de land- en tuinbouw is een 

echt mannenlandschap. Er zijn weinig 

vrouwen actief in het primaire proces 

en in de keten. Dit zie je ook terug in 

diverse studies. Mijn oudste dochter 

studeert aan de HAS Hogeschool en 

heeft de ambitie om in de land- en 

tuinbouw actief te zijn. Het aantal da-

mes dat daar nu studeert is vele malen 
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lariseerde reactie in de hand dat je 

‘voor’ of ‘tegen’ moet zijn. Vaak zijn 

er meer smaken dan dat. Het is haast 

discriminerend voor een vrouw dat 

ze ergens zit omdat de organisatie 

aan een getal moet voldoen. Ik wil 

veel meer kijken naar de toegevoegde 

waarde van diversiteit in de breedste 

zin van het woord.

Mijntje: Het debat rondom het vrou-

wenquotum is altijd heel normatief 

geweest. Het was een welles-nietes- 

discussie. In 2008 had iedereen het 

steeds over het geschatte aandeel 

vrouwen in de top. Zo’n 5%. Het werd 

een spookgetal. Niemand wist het 

precies, daardoor ontstond in 2008 

de Dutch Female Board Index. De in-

dex heeft vanaf het begin af aan veel 

aandacht gekregen. Het is onderzoek 

waarin geen opinie zit, het zijn puur 

cijfers. Iedereen kan ermee doen wat 

hij wil.

In de jaarlijkse Dutch Female Board 

Index kwam onlangs naar voren dat 

ruim twee derde van de tientallen Ne-

derlandse beursgenoteerde bedrijven 

al voldoet aan het vrouwenquotum 

van een derde. Met name de klei-

nere fondsen moeten nog vrouwen 

aanstellen om hun achterstand in te 

halen. De groei van het aantal vrou-

welijke bestuurders is gestagneerd. 

Dit jaar kwamen er per saldo twee 

bij, waar dat er in 2020 netto negen 

waren. Het percentage vrouwelijke 

bestuurders is nu 13,6 procent.

Mijntje vervolgt: Ik ben ook enorm 

voor diversiteit. De top bepaalt de 

cultuur van het bedrijf. Het commit-

ment van de top op streefgetallen is 

daarmee ongelofelijk belangrijk om 

de vijver van vrouwelijke bestuurders 

te vergroten.

VROUWEN AAN DE TOP

Evaluaties van de streefcijferwet 

zoals die tussen 2013 en 2020 gold 

laten zien dat de meerderheid van de 

bedrijven niets heeft ondernomen om 

de positie van vrouwen in de top te 

verbeteren. Wij zijn benieuwd naar 

jullie persoonlijke ervaringen met 

vrouwen in de top. 

Rob: Ik kom uit een agrarisch, 

ondernemersgezin waar mannen 

hoger dan in mijn studietijd. Je ziet 

dus de beweging komen, ook al is het 

getal nog niet wat het zou moeten zijn.

Rob: Een quotum is wat mij betreft 

niet het juiste startpunt voor de 

discussie. Het getal werkt een gepo-

Hoogleraar Corporate Governance en Supervisory 

Board member van o.a. Erasmus MC, Diergaarde 

Blijdorp, NRC Media

Mijntje Lückerath-Rovers

‘Als je naar de verdeling van de maatschappij  
kijkt, kun je zeker stellen dat we het niet goed 

doen met z’n allen.’
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de hoofdrol hadden. Maar met een 

moeder die altijd haar mannetje 

stond. Ik durf zelfs wel te stellen dat 

mijn moeder meer de ondernemer 

was dan mijn vader. In mijn tijd bij de 

Rabobank waren we ook al veel met 

dit onderwerp bezig. Daar merkte je 

heel duidelijk dat de banken, waar 

vrouwen in directie zaten, gewoon 

beter functioneerden.

Mijntje: Als je het eenmaal hebt mee-

gemaakt in de praktijk, hoor je zelden 

van ‘het viel zo tegen’. Je hoort 

eigenlijk alleen positieve ervaringen 

met het vergroten van de diversiteit 

in de top. Het leidt tot betere resul-

taten, een betere beeldvorming en 

afspiegeling. Alleen dit zijn dus vaak 

‘the converted ones’, bedrijven die 

het al in de praktijk hebben gezien en 

ervaren. Uit onderzoek blijkt overi-

gens ook dat hoe meer divers je bent, 

hoe meer wisselingen er zijn in de 

top. Het geeft natuurlijk net iets meer 

wrijving. Het is net iets minder com-

fortabel allemaal. Aan de andere kant 

is iedereen ervan overtuigd dat het de 

besluitvorming verbetert.

Mark: Bij Topigs zijn 2 van de 6 

bestuurders vrouw. We hebben hier 

bewust gekozen voor een juiste mix 

van kwaliteiten, competenties en 

beweging. Ik ben jarenlang voetbal-

coach geweest. Het gaat erom dat 

je naar het team kijkt, want met 11 

dezelfde voetballers op het veld, ben 

je nog geen team. Ik maak ook graag 

de verwijzing naar mezelf. Zo zijn wij 

in de jaren 70, 80 volledig technisch 

opgeleid. Wij hebben nooit geleerd 

te communiceren. Als ik nu naar de 

nieuwe generatie kijk, is dat volledig 

anders. Dat zie je op alle fronten. Ze 

maken andere keuzes, denken anders. 

Je moet de evolutie een kans geven.  

De sterkste overleeft niet, maar 

degene die zich beste naar omstan-

digheden kan aanpassen. Vraag is wil 

je aanpassingen dwingen of natuurlijk 

laten verlopen? In onze sector moet 

je het wel scherp op het netvlies 

 hebben, anders is het risico groot dat 

je een man vervangt voor een man.

Uit de QuickScan die is uitgevoerd 

door de SER, bij ongeveer 350 van 

de 5000 bedrijven waarop de wet 

van toepassing is, blijkt dat er nog 

onvoldoende bekend is bij bedrijven 

over de gevolgen van de wet voor 

hun bedrijf. Acht op de tien bedrij-

ven heeft van de wet gehoord, maar 

slechts een kwart weet wat de wet 

voor hun bedrijf gaat betekenen. De 

andere driekwart van de bedrijven 

heeft nog geen idee wat de gevolgen 

zullen zijn. Ook weet slechts 55% 

van de bedrijven dat zij streefcijfers 

moeten opstellen.

COÖPERATIES ALS KOPLOPERS 

NRC deed recentelijk onderzoek naar 

de verdeling van vrouwen en mannen 

bij 222 bedrijven. Coöperaties, zorg-

verzekeraars en bedrijven waar de 

staat een belang in heeft, brengen het 

er gemiddeld gezien goed vanaf.

Mijntje: Diversiteit is ook in de coöpe-

ratieve wereld belangrijk. Ik ben een 

fervent aanhanger van stakeholder 

WAT HOUDT DE WET IN?
De in september 2021 aangenomen wet over het vrouwenquotum is sinds 

januari 2022 van kracht. Nieuwe wetgeving stelt dat tenminste een derde van de 

commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen vrouw moet zijn en een 

derde man. Ook vijfduizend grote bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, moeten 

streefcijfers opstellen over de verhouding man- en vrouw in de leiding van het 

bedrijf. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang. Dat klinkt vrijblijvend, maar 

bedrijven dienen wel met een actieplan te komen. De Sociaal-Economische Raad 

(SER) gaat die actieplannen en resultaten ook publiceren. Dus bedrijven komen 

er minder makkelijk onderuit als ze geen vrouwen aannemen.

Directeur NCR

Rob Donker

‘Als je het eenmaal hebt meegemaakt  
in de praktijk, hoor je eigenlijk alleen positieve  
ervaringen met het vergroten van de diversiteit  

in de top.’
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denken. Daarbij doe je het niet alleen 

voor aandeelhouders, maar breder. De 

stakeholders om je heen. Dit is ook 

een sterk kenmerk van coöperaties. 

Zij zijn een afspiegeling van meerdere 

stakeholders. Het werkt goed om die 

perspectieven mee te nemen van de 

board room tot in de besluitvorming. 

Ik merk ook een algemene tendens dat 

het een soort van gênant wordt met 

alleen maar mannen aan de top. Voor-

heen kon je nog verschuilen achter 

‘geen enkel bedrijf doet het echt goed 

qua diversiteit.’ Als je nu een foto 

hebt in je jaarverslag met alleen maar 

dezelfde type mensen, krijg je al snel 

een stempel van ouderwets, conser-

vatief of niet innovatief bedrijf. Dan ga 

je je er ook een beetje voor schamen. 

Dat punt hebben we nu bereikt. Dat 

werkt meer mee in het vergroten van 

diversiteit, dan een wettelijk quotum. 

Je wilt immers niet bekend staan als 

dat ouderwetse conservatieve man-

nenbolwerk.

Mark: Commissarissen zijn vaak 

mensen met veel ervaring. En met 

ervaring komt automatisch ook de 

leeftijd. Ook dit is in transitie, want 

commissarissen moeten in het hier 

en nu staan en toezicht kunnen hou-

den op datgene waar ze voor staan. 

En ook daar geldt, kijk goed naar de 

verdeling man, vrouw en leeftijden en 

competenties.

Rob: We zien in het coöperatie veld 

ook al veel meer oog voor de verde-

ling in toezichthoudende organen die 

 bestaan uit externe en interne com-

missarissen met verschillende achter-

gronden, ervaringen en leeftijden.

VOOR DE TOEKOMST 

De wet is in eerste instantie tijdelijk. 

Na vijf jaar wordt die geëvalueerd en 

na acht jaar vervallen beide bepalin-

gen. Wat kunnen we nu doen om het 

voor de toekomstige generatie beter 

te doen? 

Mijntje: De vijver om uit te vissen 

moet groter. En daarbij is mijn op-

roep, kijk eens met een andere bril 

naar wat die vijver zou kunnen zijn. 

Bij het zoeken naar nieuwe bestuur-

ders zou je nog kunnen zeggen, deze 

moeten groeien in de lijn. Zeker bij 

familiebedrijven en coöperaties kan 

ik me voorstellen dat dat ook heel 

belangrijk is. Maar een commissaris 

hoeft niet per se een oud-bestuurder 

te zijn. Stel dat de markt vraagt om 

meer digitalisering als organisatie, 

dan kun je ook naar een hele an-

dere sector kijken. En bijvoorbeeld 

naar iemand die een groot digitali-

seringstraject heeft geleid, waarbij 

je die kennis naar binnen haalt. Het 

verbreden van die blik is ongelofe-

lijk belangrijk. Daarnaast is het heel 

belangrijk dat we positieve verhalen 

over wat diversiteit doet in de praktijk 

blijven delen. Zoals we hier ook doen. 

Dat is echt iets wat meewerkt aan 

vergroten van diversiteit. Mijn wens 

is dat onbewuste patronen -waardoor 

het ons niet lukt om die diversiteit te 

vergroten- wegvallen en iedereen die 

wil de top kan bereiken.

Rob: In de praktijk zien we dat wet- 

en regelgeving pas tot stand komt als 

de noodzaak wordt gevoeld. Laten we 

dat moment voor zijn en er nu al voor 

zorgen dat er voldoende vrouwen 

(en diversiteit) deel uit maken van 

toezichthoudende organen. Dit punt 

hebben wij daarom bewust opgeno-

men in de NCR Coöperatie Code.

Mark: Op het moment dat we op alle 

fronten een verstandige en even-

wichtige invulling van mensen in 

de gremia hebben, geslacht, leeftijd 

competenties en achtergrond kunnen 

we het juiste gesprek voeren. Mijn 

wens is dat we elkaar de tijd en 

het vertrouwen gunnen dat eraan 

gewerkt wordt en als getal nog niet 

is wat het zou moeten zijn dat we 

het vertrouwen hebben dat het zich 

positief ontwikkelt.  

Voorzitter van Coöperatie Topigs, wereldwijd het 

grootste varkens-geneticabedrijf in boerenhanden. En 

tevens voorzitter van Supervisory Board Topigs Norsvin

Mark Tijssen

‘Ik merk een algemene tendens dat het een  
soort van gênant wordt met alleen maar mannen 

aan de top.’
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DE NATIONALE COÖPERATIEDAG 2022
DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022

Eindelijk kunnen we het aankondigen; de Nationale Coöperatiedag keert terug! 

De Nationale Coöperatiedag is hét netwerk- en kenniscongres voor coöperatief 

Nederland. Met toonaangevende sprekers en voorbeelden uit de coöperatieve 

praktijk. Een dag waar bestuurders, toezichthouders, directieleden, coöperatie-

professionals, ledenraadsleden, leden en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar nodigen wij u 

graag uit op donderdag 10 november 2022. Zet deze datum alvast in uw agenda! Thema is de Waarde(n) van de 

coöperatie. Zodra de locatie en het volledige programma bekend is, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Of ik een podcast wilde presenteren over coöperaties in 

Nederland. Zo luidde de vraag van De Radiofabriek waar 

ik als presentator en voice-over werk. Zij weten dat ik 

graag podcasts presenteer over onderwerpen waar ik 

weinig vanaf weet. 

Ik weet dat dit mogelijk vreemd klinkt. Voor mij is dit 

echter de normaalste zaak van de wereld. Waarom 

 praten over zaken waar ik verstand van heb, als ik vra-

gen kan stellen die uit pure nieuwsgierigheid ontstaan 

en elke luisteraar bedienen? Begrijp me niet verkeerd, 

helemaal blue een podcast ingaan is ook niet mijn stijl, 

want ik wil natuurlijk wel een beetje weten waar ik  

naar moet vragen en wat interessant is voor de doel-

groep. Maar een zekere mate van onwetendheid maakt 

het presenteren spannend. Het onverwachte geeft 

wending aan het verhaal. En dat er veel verhalen zijn 

rondom  coöperaties is gebleken! Want er is maar  

één type organisatie dat in vrijwel alle sectoren midden  

in de samenleving staat. Duizenden organisaties die  

het woord coöperatief alleen zien als een verzamelnaam 

voor ‘samenwerken’ daar blijft het niet bij. Nee, een  

coöperatie is veel meer dan dat. De coöperatie, klein  

of groot draagt vanuit elk aspect zorg voor de voor-

uitgang van mens en merk. De mens omdat deze de 

coöpera ties verankert in de samenleving en deze laat 

groeien. Het merk omdat het de missie, visie en doel-

stellingen uitdraagt en zorgt voor naamsbekendheid. 

Sommige doen dit groots. Anderen staan wat verder van 

de bühne en blijven dicht bij huis. Hoe dan ook, mijn les 

van de afgelopen episodes? Mens en merk maken de 

coöperatie waardevoller dan ooit.

Tamara Bok
Voice-over, coach, radionieuwslezer en  

podcast presentator. Tamara presenteert de  
NCR Coöperatiepodcast.

COLUMN
DE COÖPERATIE IS WAARDEVOLLER DAN OOIT

VOOR IN DE AGENDA:
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Werknemers nemen het roer over 
VAN ONTSLAG  

NAAR OVERNAME DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: REDPIXEL.PL, Ardea-studio/ Shutterstock.com
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Op 27 februari 1985 werd in Italië 

Marcora’s Wet aangenomen, ver-

noemd naar de toenmalige minister 

van Handel en Industrie Giovanni 

Marcora. Deze wet stelt overbodig 

geworden werknemers in staat om 

een voorschot op hun werkloos-

heidsuitkering in te zetten om het 

verlieslijdende/failliete bedrijf uit 

te kopen en verder te gaan als een 

werknemers coöperatie. Het idee 

hierachter is dat deze werknemers 

de overstap maken van werkloosheid 

naar het zijn van de eigen werkgever. 

Hiermee blijven ze actief betrokken 

op de arbeidsmarkt. 

Om dit te verwezenlijken is er een 

cruciaal element opgenomen in het 

Italiaans arbeidsrecht: werknemers 

hebben een voorkeursrecht om het 

bedrijf of diens activa te kunnen ko-

pen. Afhankelijk van de situatie kun-

nen de bedrijfsactiviteiten doorgezet 

worden onder eigenaarschap van de 

werknemers of door middel van de 

opgekochte activa van het bedrijf dat 

opgeheven wordt. 

De wet geeft werknemers het recht 

om een maximum van drie jaar aan 

werkloosheidsuitkering als vast 

bedrag te kunnen gebruiken voor het 

Als een organisatie noodgedwongen moet reorganiseren of failliet gaat, 

heeft dit grote gevolgen voor de werknemers van dat bedrijf. Zij verliezen 

niet alleen hun baan, maar soms ook een bedrijf of werkveld waar zij vaak 

zeer bekend en bekwaam in zijn. Ook voor overheden is deze werkloosheid  

kostbaar, omdat zij vaak een werkloosheidsuitkering moeten uitkeren. 

Maar wat als deze uitkering zichzelf kan terugverdienen door het getroffen 

bedrijf – en de bijbehorende getroffen werknemers – weer op gang te helpen? 

Een wet die in Italië al bijna vier decennia zijn vruchten afwerpt krijgt nu in 

tijden van crisis hernieuwde aandacht in het Britse parlement. Een win-win 

situatie voor zowel de werknemers, de overheid als de economie. 
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opkopen van het getroffen bedrijf. 

Het geld wordt beschikbaar gesteld 

door een speciaal opgericht fonds. In 

ruil voor deze investering verliezen 

de werknemers hun recht op een uit-

kering voor de voorgeschoten periode 

(indien de coöperatie faalt). Na afloop 

van deze termijn kunnen werknemers 

het aandeel van het fonds terugkopen 

tegen nominale waarde of aan exter-

nen verkopen.

WAT LEVERT HET OP?

De wet heeft het gemakkelijker ge-

maakt voor werknemers om verder te 

gaan in coöperatieve vorm. Opge-

richte fondsen brengen stakeholders 

bij elkaar en bieden (financiële) 

ondersteuningsprogramma’s aan om 

werknemers beter wegwijs te maken 

in de economische voorwaarden 

waar zij aan moeten voldoen. De 

fondsen coördineren hierbij betalin-

gen en fungeren als een institutionele 

belegger. In de afgelopen jaren heeft 

de wet in Italië, door de investering 

van e 300 miljoen in 560 (nieuwe) 

organisaties, ongeveer 25.000 banen 

weten te redden. Het gros van deze 

organisaties zijn opgezet als werk-

nemerscoöperaties en dus onder 

eigenaarschap van de werknemers. 

Volgens sommige schattingen leveren 

deze investeringen zes keer zoveel 

rendement op als dat er door de over-

heid betaald wordt. 

Dit succes is onder andere te wijten 

aan het verschuiven van het type 

leiderschap – en daarmee de doel-

stellingen- van het bedrijf. Een bedrijf 

dat gerund wordt door werknemers 

heeft het belang van deze werk-

nemers in ogenschouw. Hiernaast 

weten werknemers vaak goed hoe 

een bedrijf functioneert of behoort te 

functioneren. Deze combinatie maakt 

werknemerscoöperaties een duur-

zame economische investering omdat 

deze coöperaties verder kijken dan 

(enkel) winst op korte termijn. 

WETSONTWERP IN HET  

VERENIGD KONINKRIJK

Christina Rees, parlementslid voor 

het kiesdistrict van Neath (Wales), 

heeft in januari van dit jaar een wets-

ontwerp geïntroduceerd die werk-

nemers onder dreiging van ontslag 

in staat stelt hun werkgevend bedrijf 

op te kunnen kopen als werknemers-

coöperatie. Tijdens haar toelichting 

haalde Rees de voordelen van coöpe-

raties in crisistijd aan en hoe deze 

winstuitkeringen vaker opofferen voor 

continuïteit van leden en stakeholders. 

De Co-Operative Party, waar Rees 

kandidaat voor is, is voortrekker van 

dit wetsontwerp. Het wetsvoorstel is 

hoofdzakelijk gebaseerd op Marcora’s  

Wet uit Italië, maar kijkt ook naar 

elementen uit soortgelijke wetgeving 

in Frankrijk en Spanje. 

Het wetsontwerp is zonder weer-

stand ontvangen, met een volgende 

behandeling die gepland staat in 

maart 2022. Alhoewel dergelijke ‘ten 

minute rules bills’ in het Verenigd 

 Koninkrijk zelden tot een daadwerke-

lijke wet komen, illustreert het dat er 

toenemende aandacht is voor de rol 

van coöperaties in het behoud en een 

duurzamere wederopbouw van de 

post-covid economie. Een  effect dat 

de afgelopen 35 jaar in Italië bewezen 

is. 

Bronnen:
https://www.thenews.coop/98000/sector/
retail/marcora-law-effective-tool- 
active-employment-policy/ 
https://www.thenews.coop/159502/topic/
business/bill-to-support-worker-buyouts-
of-failing-businesses-passes-first- 
reading-in-parliament/
https://www.ica.coop/en/media/news/ 
marcora-law-supporting-worker- 
buyouts-thirty-years
https://www.uk.coop/get-involved/ 
influencing-policy/search-policy-activity/
why-we-back-marcora-legislation-uk
https://party.coop/2021/09/08/we- 
should-support-worker-buyouts-with- 
a-british-marcora-law/
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Coöperatie Insert 
U.A. 

De coöperatie heeft als doel het faciliteren van de 
handel in (gerecyclede en gerefurbished) materia-
len en grondstoffen, waarmee zij bij wenst te dragen 
aan het bevorderen van een circulaire economie en 
een duurzaam (her)gebruik van (bouw)materialen- 
en grondstoffen. Het is de doelstelling om geoogst 
materiaal zo hoogwaardig mogelijk terug te bren-

gen in de keten, al dan niet met een bewer-
kingsstap om het materiaal weer de juiste 

kwaliteit te geven.

 

Coöperatie  
De Graanrepubliek 

Makers & Boeren U.A.

De Graanrepubliek is een coöperatie waar Groninger 
boeren en smaakmakers samenwerken. Hierbinnen 
ontwikkelen we met de teelt en de verwerking van 
goede Groningse granen een nieuwe landbouw en 
productieketen. Ons collectief bestaat uit bakkerij 
Wiebrand, Mouterij Kiemkracht, Familiedistilleer-

derij Hooghoudt, Boilermaker en Landgoud. 
We zijn gevestigd in de oude stoomlocomo-

tievenloods, in Bad Nieuweschans.

 

 

NIEUWE LEDEN 
NCR  
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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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