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In 2021 hebben wij samen met onze leden aan Nederland laten zien wat 
de kracht van de coöperatie is en hoe uniek deze ondernemingsvorm 
is. Met een coöperatie bereik je samen doelen die je alleen niet of slechts 
deels kunt bereiken. De geschiedenis wijst uit dat het dé manier is om 
als groep het lot weer in eigen hand te nemen. Ook vandaag de dag 
biedt de coöperatie tal van voordelen. Het is voor iedere coöperatie van 
belang om het coöperatieve verhaal te blijven delen met de leden en 
de achterban. Het creëert trots en ledenbetrokkenheid en helpt om de 
coöperatiestrategie te laten werken.
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Rob DonkerDirk de Lugt

TERUGBLIK OP 2021

In meerdere opzichten kan het jaar 2021 
betiteld worden als extreem. Corona 
voerde nog steeds de boventoon, maar 
ook andere zaken maakten dit tot een jaar 
dat we niet snel zullen vergeten. Denk 
aan de kabinetsformatie die nog nooit 
zolang geduurd heeft, de inflatie door 
grondstoffenschaarste en de stijgende 
energieprijzen. 

Het coöperatieve landschap zal de gevolgen van de 
coronapandemie nog lange tijd met zich meedragen. 
Wel is duidelijk dat we alleen maar samen om 
kunnen gaan met deze nieuwe situatie. We hebben 
elkaar nodig. Hierin zoeken we de samenwerking 
en delen we samen de lasten; een fundamenteel 
beginsel van de coöperatie.

Bijeenkomsten
Door alle geldende coronamaatregelen kon ook in 
2021 een deel van de activiteiten niet plaatsvinden. 
Veelal werden bijeenkomsten omgezet naar een 
digitale of een hybride vorm. Dat dit prima werkt, 
zien we aan de vele digitale Pop-up Labs die dit jaar 
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hebben plaatsgevonden. Ook merkten we dat de 
adviestrajecten gewoon konden doorgaan. Op deze 
manier was NCR in staat om kennis te blijven delen 
en leden te verbinden. Toch gaat er niets boven het 
fysiek verwelkomen van leden en dat was gelukkig 
weer mogelijk tijdens de ALV van oktober. 

Bekendheid van de coöperatie
Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan 
communicatie en de coöperatie. Wie communiceert 
binnen de coöperatie, en hoe communiceer je naar 
leden (en wie zijn je leden)? Een onderwerp wat 
uitgebreid werd besproken in een symposium en Pop-
up Labs. Daarnaast heeft NCR een imago-onderzoek 
laten uitvoeren over hoe de samenleving aankijkt 
tegen coöperaties. Met als uitkomst dat de associatie 
met de coöperatie positief is, maar dat de kennis 
achterblijft. In een campagne heeft NCR samen met 
zijn leden aandacht geschonken aan de coöperatie. De 
campagne was een succes, maar vraagt om een meer 
structurele aanpak in de toekomst. 

Verder zijn we dit jaar gestart met de NCR 
Coöperatiepodcast: een nieuwe manier van het 
bereiken van leden en niet-leden die interesse 
hebben in de coöperatie. Ook op deze manier 
vergroten we de bekendheid van de coöperatie.

Veranderingen
In september 2021 nam Arjen van Nuland na een 
periode van 8,5 jaar afscheid van NCR. Hij ging een 
nieuwe uitdaging aan als directeur bij Coöperatie 
AgruniekRijnVallei. Arjen heeft NCR in de afgelopen 
jaren, samen met het team, flink laten groeien qua 
omvang van leden en diversiteit in sectoren. Daarvoor 
zijn we hem dankbaar. Inmiddels is NCR weer op 
volle sterkte met de komst van nieuwe directeur Rob 
Donker. 

Restitutie
Financieel is 2021 ook een bijzonder jaar gebleken. 
Aan de ene kant doordat veel bijeenkomsten niet 
georganiseerd konden worden, zijn bepaalde 
kostenposten niet gemaakt. Tegelijkertijd is het 
advieswerk wel doorgegaan. Het NCR-bestuur heeft 
voor 2021 besloten om een voucher beschikbaar 
te stellen voor opleiding en advies vanuit NCR. De 
hoogte is 10% van de contributie. 

Kortom, 2021 gaat de boeken in als jaar van 
uitersten! Ik moedig ons allen aan om ook in 2022 de 
samenwerking te blijven zoeken.

Dirk de Lugt   Rob Donker
Voorzitter NCR   Directeur NCR
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NCR is het ‘huis van de coöperatie’ en is al 
meer dan 85 jaar het centrum van het debat 
over coöperatief ondernemen in Nederland. De 
plek waar visievorming en inspiratie plaatsvindt 
en waar coöperaties elkaar ontmoeten en van 
elkaar leren.

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

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

Wij zijn gespecialiseerd in:
 Ledenbetrokkenheid
 Governance
 Ledenfinanciering
 Juridische zaken
 Internationalisering

NCR, HET HUIS VAN DE COÖPERATIE

Wie zijn we?
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Verbinden om te inspireren
Coöperaties kunnen veel van elkaar leren. We bieden 
bestuurders, commissarissen, managers en andere 
doelgroepen van de leden een platform om elkaar 
te ontmoeten. Bijvoorbeeld over thema’s, zoals 
jongeren, communicatie of ledenbetrokkenheid. 
Zo bouwt NCR samen met de leden aan krachtige 
netwerken en wordt kennis over coöperatief 
ondernemen gedeeld en verdiept.

De coöperatie: een bijzondere 
ondernemingsvorm
Coöperaties hebben een collectief doel met een 
zakelijke basis. De coöperatie is een vereniging 
van leden die samen een bedrijf hebben dat ten 
dienste staat van die leden. De leden, bijvoorbeeld 
ondernemers, consumenten of overheden, bundelen 
hun krachten in de coöperatie om hun individuele 
doelen te bereiken. Met als doel om waarde te 
creëren voor de leden. In de land- en tuinbouw 
en de financiële dienstverlening zijn coöperaties 
al meer dan een eeuw succesvol. De coöperatie 
verbindt economische belangen en sociale drijfveren. 
Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat juist in deze 
tijd het aantal coöperaties in Nederland groeit. 
In dienstverlenende sectoren zoals de zorg en 
duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook in de vorm 
van werknemerscoöperaties.

NCR IS DÉ VERENIGING VAN EN VOOR 
COÖPERATIES IN NEDERLAND

‘Wij geloven in de kracht van de coöperatie. 
Samen met leden versterken we het 
coöperatief ondernemerschap in Nederland. 
Wij helpen onze leden om meer profijt te 
halen uit hun coöperatieve identiteit en in 
te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen. 
Dit doen we door kennis te ontwikkelen, te 
delen en door de mensen van coöperaties te 
verbinden.’

STAN   
‘De kracht van de coöperatie is dat leden samen hun doel weten te bereiken, 
iets dat ze alleen niet lukt. Dat leden invloed hebben en ervaren op de strategie 
van de coöperatie. Dat leden samen weten wat goede keuzes zijn op moeilijke 

momenten. Dat leden elkaar aanspreken en scherp houden. Dat leden 
het ook leuk en belangrijk vinden om samen te komen en met elkaar 
ervaringen te delen. Dat leden zich verbonden voelen met elkaar. 
De kracht is samen!’
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LEDENBESTAND IN 2021
 

Nieuwe leden

In 2021 verwelkomde NCR 11 nieuwe leden. 

 Balanced Being
 DEEL Coöperatie
 De Graanrepubliek Makers & Boeren
 DorpsCoöperatie Rekken
 Coöperatie Insert
 Coöperatie Memri
 Kessel Run Ventures
  Koninklijke Algemeene Vereeniging 

 van Bloembollencultuur
 ROHA
  Stichting de Ferbining –  

Grondcoöperatie
 Zorgondernemers Twente

Opzeggingen
 

De volgende coöperaties 
beëindigden per 31 december 
2021 het lidmaatschap.

 Call for Action
 Coöperatie DFMopGlas
 De Marke
 Kindcentrum Midden-Nederland
 Sterk Midden-Drenthe
 United Zorg

Jubilea
 

Voor een aantal leden was 2021 een 
bijzonder jaar; zij vierden een jubileum.

A.A.S. Schadeherstel – 15 JAAR
..........................................

DAK – 40 JAAR
..........................................

De Laatste Eer – 90 JAAR
..........................................

Vitelia – 100 JAAR
..........................................

Voergroep Zuid – 125 JAAR
..........................................

ZLTO – 125 JAAR
..........................................

FrieslandCampina – 150 JAAR

Feest!
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De bestaansredenen van de coöperatie zijn na 120 
jaar onveranderd. Mark: ‘De coöperatie zorgt voor 
een eerlijke verdeling van de inkomsten. Bij ons 
bepalen de leden hoe we de winst verdelen, een 
deel reserveren en weer investeren. Als we goed 
draaien, krijgt iedereen een goede prijs voor zijn 
melk. Ons bestuur, onze commissarissen en de 
mensen die voor de coöperatie werken, begrijpen 
en houden rekening met de belangen van de leden. 
Besluiten nemen de leden samen. Dat vraagt om 
een goede voorbereiding. Het is belangrijk dat we 
voorstellen tijdig en goed uitleggen. Deze manier 
van besluitvorming kost misschien meer tijd dan 
in een ander type bedrijf, maar omdat we een 
relatief kleine coöperatie zijn, is het te overzien. 
Een gezamenlijk en gedragen besluit blijft het 
uitgangspunt.’

CONO Kaasmakers: 
samen meer mogelijk 
dan alleen

MARK PAAUW
MANAGER VERENIGINGSZAKEN EN 
MELKTRANSPORT VAN CONO
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Wat doen we?

In 2021 begeleidde NCR 55 leden en  
7 niet-leden bij interne vraagstukken.  
Dat varieerde van grote trajecten zoals de 
begeleiding van een fusie tot dagsessies 
waarbij de coöperatiestrategie versterkt 
werd of waarbij het functioneren van 
bestuur, raad van commissarissen, 
ledenraad en/of jongerenraad centraal 
stond. Corona gaf ook dit jaar extra 
uitdaging; veel begeleidingstrajecten 
werden digitaal gedaan.

BEGELEIDING EN ADVIES

Coöperaties zijn er in veel verschijningsvormen en in tal 
van sectoren. NCR biedt daarvoor een breed aanbod van 
producten en dienstverlening. Zo begeleidt en coacht 
NCR bestuurders en toezichthouders van coöperaties 
op het gebied van de besturing van de coöperatie, 
ledenstrategie en ledenbetrokkenheid. Voor specifieke 
coöperatievraagstukken biedt NCR ook advies op maat. 
Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de interactie 
en samenwerking van de verschillende bestuurlijke 
organen of de begeleiding bij de invoering van een 
nieuwe bestuurlijke structuur.
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Hulp aan nieuwe coöperaties
 

Het is belangrijk voor coöperaties om direct vanaf 
de start de juiste inrichtingskeuzes te maken. 
Veel nieuwe initiatieven hebben hierbij hulp nodig. 
Daarom biedt NCR een maandelijks spreekuur voor 
startende coöperaties. Relevante onderwerpen 
zoals: past de coöperatie bij mijn idee, hoe moet ik 
de coöperatie inrichten, of hoe start ik de coöperatie, 
worden besproken. Op deze manier kan er een 
vliegende start worden gemaakt. De resultaten 
worden in de statuten en reglementen verwoord.  
Met deze activiteiten is NCR niet alleen het platform 
en kenniscentrum voor bestaande coöperaties, maar 
ook voor nieuwe en startende coöperaties.

Dit jaar hebben we via de maandelijkse spreekuren 
25 nieuwe initiatieven kunnen helpen met hun 
vraagstuk.

Coöperatiestrategie
 

De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. 
Dat bedrijf staat ten dienste van de leden van de 
vereniging. Daarom is het juist van belang dat de 
strategie niet alleen het bedrijfsdeel omvat, maar 
ook het ledengedeelte: een coöperatiestrategie. 
NCR helpt om een coöperatiestrategie te ont wik-
kelen of aan te scherpen, om zo het leden belang 
goed te verankeren in de ondernemings strategie.
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MARTIJN    

‘In de geschiedenis van de homo sapiens 
lijkt één eigenschap grotendeels 
verantwoordelijk te zijn voor het succes 
van onze soort ten opzichte van andere 
mensachtigen. Dit was niet onze 
motoriek, brute kracht of lichaamsbouw, 
maar de onderlinge samenwerking. De 
kracht van de coöperatie komt voort 
uit dit eeuwenoude succesverhaal 
van welbegrepen eigenbelang. Door 
met anderen samen te werken word 
je niet alleen als groep succesvoller, 
maar kan je ook meer uit je 
eigen inspanningen halen. 
Coöpereren werkt als een 
hefboom!’
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Statuten en reglementen
 

NCR biedt zijn leden ondersteuning en advies op maat bij het opstellen en 
wijzigen van statuten en reglementen. De ondersteuning kan bestaan uit 
een korte check van bestaande statuten, maar kan ook het volledig herzien 
van statuten of het opstellen van een bestuursreglement inhouden. Op het 
Coöperatieplatform zijn de diverse modellen terug te vinden. 
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Benchmark bestuurlijke 
vergoedingen

 

In een database houdt NCR zoveel mogelijk de vergoedingen 
van leden- bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden 
van aangesloten coöperaties bij. Het gaat om de relevante 
gegevens zoals (onkosten-)vergoedingen, tijdsbestedingen, 
het besturingsmodel en kerncijfers uit de geconsolideerde 
jaarrekeningen. Op verzoek wordt de gehanteerde 
vergoedingensystematiek getoetst aan die van vergelijkbare 
coöperaties uit de database. Vanzelfsprekend worden de gegevens 
van individuele coöperaties vertrouwelijk behandeld en uitsluitend 
geanonimiseerd in de vergelijkingen meegenomen. Het afgelopen 
jaar hebben 11 coöperaties gebruik gemaakt van de benchmark 
bestuursvergoedingen.  

’t Praathuys
 

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

Door Corona hebben we minder leden mogen 
ontvangen dan normaal. In 2022 hopen we onze 

leden weer te verwelkomen. 

Het huis van de coöperatie in cijfers

Bijeenkomsten vonden  
plaats in ’t Praathuys

 
Leden organiseerden hun eigen 

 bijeenkomst in ‘t Praathuys3
5
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Coöperatie Code 2019

De Coöperatie Code 2019 is een governance code 
voor coöperatieve ondernemingen. De Code heeft als 
doel bij te dragen aan ver betering van het coöperatief 
onder nemer schap, ledenbetrokkenheid en collectivi-
teit. Deze is bruikbaar voor alle coöperaties, groot en 
klein, ongeacht de sector waarin men actief is.

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

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

Om coöperaties te ondersteunen 
en te faciliteren bij het 
implementeren van de principes 
en voorschriften, zijn diverse 
toepassingen en uitwerkingen 
verzameld in de zogenoemde 
‘uitwerkingen’. Ook biedt 
NCR speciaal ontwikkelde 
gesprekskaarten om te 
helpen bij het voeren van de 
dialoog over de Coöperatie.

Van onze leden verwachten we dat zij de toepassing 
en naleving van de Coöperatie Code jaarlijks 
agenderen en aan hun leden verantwoording afleggen 
over de opvolging van de Code. De uitkomsten 
worden door onze leden voorzien van een toelichting 
en motivering in het jaarverslag. Voor coöperaties 
zijn de mogelijkheden om de Code toe te passen zeer 
divers. NCR ondersteunt de leden hier graag in.

COÖPERATIE CODE 2019

Online zelfevaluatietool
 

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren van het 
bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad te 
evalueren. NCR-leden kunnen gebruik maken van een gratis 
online zelfevaluatietool. Deze helpt om te reflecteren op de 
samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren 
en het functioneren van individuele leden. Dit kan eventueel 
onder begeleiding van NCR. Het afgelopen jaar heeft NCR 
14 zelfevaluaties uitgevoerd bij 9 coöperaties.
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Ledenbetrokkenheid staat bij vele coöperaties 
op de agenda. Iedereen begrijpt dat betrokken 
leden nodig zijn om een coöperatie goed te laten 
functioneren. Maar hoe benut je deze betrokkenheid? 
En hoe kun je deze meten en eventueel verbeteren? 
NCR-leden kunnen gebruik maken van het leden-
betrokkenheidsonderzoek.

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

Op basis van de deelnemende coöperaties van 
voorgaande jaren is er een benchmark ontwikkeld. 
Coöperaties die het onderzoek laten uitvoeren, 
ontvangen naast de totaalresultaten, dus ook inzicht 

in de ledenbetrokkenheid van hun coöperatie in 
vergelijking met andere coöperaties. In 2021 hebben 
2 coöperaties het onderzoek uitgevoerd. 

Het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is 
gebaseerd op 6 dimensies: 

Ledenbetrokkenheids onderzoek

Calculatieve
betrokkenheid

Reputatie

Imperatieve
betrokkenheid

Affectieve
betrokkenheid

Normatieve
betrokkenheid

Vertrouwen
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Nederlandse Coöperatie Top 100 

ONDERZOEK

Iedere generatie ontwikkelt zijn eigen 
coöperatie. Coöperaties passen zich door 
innovatie aan de tijdsgeest aan. Hierbij speelt 
(wetenschappelijk) onderzoek een belangrijke 

rol. NCR verricht onderzoek of laat onderzoek 
uitvoeren naar de relevante onderwerpen die 
binnen coöperaties spelen. In het afgelopen 
jaar zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd.

Wat zijn de grootste coöperaties in Nederland, 
in welke sectoren hebben zij hun activiteiten en 
hoe groot is hun achterban? NCR heeft in 2021 
onderzoek gedaan naar de top 100 coöperaties 
van Nederland. Dit onderzoek is eerder 
uitgevoerd in 2016.

Resultaten
De Top 100 heeft een gezamenlijke omzet van 
€ 123 mld. Achmea voert net als de vorige keer 
de lijst aan met de hoogste omzet (€ 20 mld.) en 
heeft het grootste aantal leden (10 mln.). Rabobank 
volgt in omzet op de tweede plaats. VGZ is een plek 
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opgeschoven naar de derde plaats. FrieslandCampina 
en CZ Groep completeren de top 5.

Werkgelegenheid
De 100 grootste coöperaties bieden ruim 
149.000 fte aan werkgelegenheid, binnen 
en buiten Nederland. Rabobank is de 
grootste werkgever (43.600 fte), gevolgd door 
FrieslandCampina (23.800 fte) en Achmea 
(13.800 fte).

Leden
De coöperaties in de Top 100 zijn samen 
goed voor circa 32 mln. lidmaatschappen. 
Als we kijken naar het aantal leden van de 
coöperaties, zien we voornamelijk dat de 
grote verzekerings maatschappijen veel leden 
hebben. Achmea, VGZ, DELA, CZ Groep en Menzis 
hebben veruit het grootste ledenbestand. 

Sectoren
De meest vertegenwoordigde sectoren 
zijn agro & food en verzekeringen. In 

2019 was 38% 
van de Top 100 
coöperaties 
afkomstig uit deze sector. 
Het onderzoek is terug te 
lezen op het Coöperatie-
platform. 

SASKIA   
‘De coöperatie is een bijzondere ondernemings vorm. 
Met een coöperatie bereik je samen doelen die je 
alleen niet of slechts deels kunt bereiken. Maar 
met veel leden, ontstaan vaak ook verschillende 
belangen. Het sleutelwoord is hier: communiceren. 
Communiceren met, voor en door de leden met  
altijd het gezamenlijke doel in het achterhoofd.  
En vergeet de buitenwereld niet; laat zien wat voor 

een unieke positie coöperaties innemen 
voor leden, de klanten en de brede 
samenleving. Alleen samen kunnen wij 
de kracht van de coöperatie laten zien!’
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HOE FINANCIEREN DE LEDEN HUN COÖPERATIE?

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

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

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

Typen ledenfinanciering

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

Waarom financieren leden de coöperatie?

De verschillende vormen van ledenfinanciering die deze groep kent:
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In 2021 was het jaarthema ‘Financiering van de 
coöperatie’. 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: zelffinanciering. In een 
ideaal – en eenvoudig – plaatje leggen de leden 
samen geld bij elkaar voor de start en investeren 
ze vervolgens weer in de groei van de gezamenlijke 
onderneming. De praktijk is helaas weerbarstiger. 

Om inzicht te krijgen in hoe coöperaties omgaan 
met financiering heeft NCR onderzoek gedaan door 
middel van een enquête onder leden. Daarin werden 

Financiering van de coöperatie

de volgende vragen gesteld: Welke vorm(en) van 
financiering kent uw coöperatie? Welke rol speelt 
de rechtsvorm in het verkrijgen van vermogen? En; 
welke vragen, aandachtspunten en overwegingen 
komen hierbij kijken? De vragenlijst kreeg een 
respons van circa 80%.

De resultaten werden gedeeld in het magazine 
Coöperatie en tijdens het symposium ‘Financiering 
van de coöperatie’. 
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HOE FINANCIEREN DE LEDEN HUN COÖPERATIE?

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

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

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

Typen ledenfinanciering

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

Waarom financieren leden de coöperatie?

De verschillende vormen van ledenfinanciering die deze groep kent:
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Eind 2020/begin 2021 heeft  
NCR een imago-onderzoek laten 
uitvoeren met als doel om de 
associaties van de Nederlandse 
bevolking rond coöperaties en 
coöperatief ondernemen in kaart 
te brengen. Daarnaast hoopten 
we vast te stellen wat het 
draagvlak is voor coöperaties en 
coöperatief ondernemen.

Het onderzoek werd uitgevoerd 
door Motivaction, zij gebruikten 
hiervoor een kwantitatieve 
onderzoeksaanpak. Hierbij zijn 
aan de hand van een grote, 
landelijk representatieve 
steekproef de resultaten vertaald 
naar de bevolking als geheel. 

Samenvatting
Uit het onderzoek is gebleken 
dat de associaties met 
coöperaties vooral positief zijn. Veel genoemde 
kenmerken zijn ‘gericht op samenwerking’, 
‘betrokken bij de samenleving’, ‘betrouwbaar’, 
‘zeggenschap’ en ‘duurzaam’. Het geeft een goed 
gevoel. Helaas is dit niet gebaseerd op kennis, deze 
blijkt beperkt te zijn. De gemiddelde Nederlander 
heeft slechts oppervlakkige kennis over de 
coöperatie als ondernemingsvorm en is daardoor 

Imago-onderzoek coöperaties 

EEN COÖPERATIE; DAT VOELT GOED!

Een coöperatie is geen doorsnee ondernemingsvorm. Maar wat weten Nederlanders over coöperaties en coöperatief 
ondernemerschap? NCR dook erin. Eind december 2020 onderzocht onderzoeksbureau Motivaction of en hoe coöperaties 
in de Nederlandse samenleving herkend worden. Ruim 1500 respondenten uit alle lagen van de bevolking deden mee.
Uit het onderzoek blijkt dat de associaties met coöperaties vooral positief zijn. Het geeft een goed gevoel. Helaas is dit 
niet gebaseerd op kennis, deze blijkt beperkt te zijn. De gemiddelde Nederlander heeft slechts oppervlakkige kennis over 
de coöperatie als ondernemingsvorm. Er is dus werk aan de winkel!

Tekst: Saskia Brouwer I Infographic: Ymke Pas

Wat een coöperatie inhoudt Waar mensen aan denken

Lid zijn van een coöperatie
Ben jij lid van een coöperatie?
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Het vervolg
Hoe mooi zou het zijn als de Nederlandse samenleving niet alleen een positief gevoel heeft maar ook weet wat een coöperatie 
daadwerkelijk betekent? Door het bieden van meer kennis en inzicht over de werking van de coöperatie kunnen mensen een 
bewuste keuze maken om producten af te nemen van een coöperatie of doen besluiten zich aan te sluiten bij een coöperatie of 
zelf coöperatief te ondernemen. Hier ligt een schone taak voor NCR en haar leden.

In de aankomende maanden gaat NCR samen met de leden aan de slag gaat om de bekendheid van coöperaties te vergroten. 

Passende associaties bij coöperatie
Er zijn diverse eigenschappen voorgelegd waarbij de respondenten konden 
aangeven of zij die in meer of mindere mate bij een coöperatie vonden 
passen. Wat opvalt is dat ook hier de eigenschap ‘samenwerking’ positief 
beoordeeld wordt, evenals ‘maatschappelijke betrokkenheid’. De groep die 
relatief goed bekend is met het begrip coöperatie vindt ‘zeggenschap’ en 
‘creatief’ meer passen bij coöperaties dan niet-coöperaties. Daarentegen be-
schouwt deze groep coöperaties vaker als conservatief, ouderwets en traag.

Niet passend Weinig passend Neutraal Passend Erg passend

Gericht op
samenwerking

Betrokkenheid
bij samenleving

Traag Conservatief

Ouderwets

De sector
In welke branches vind jij coöperaties goed passen?

Agrarische sector

Supermarkten

Zorg en welzijn

Verzekeringssector

Energiesector

Bankensector

Detailhandel

Transport, logistiek en opslag

Groothandel

Uitzendbranche/personeelsvoorziening

Geen van deze

De coöperatie heeft een positieve associatie, gebaseerd op gevoel en niet op 
kennis. Hierdoor is de bereidheid om actief te kiezen voor een coöperatie beperkt.

Hoogopgeleiden vinden dit vaker passen
dan laagopgeleiden (86% vs. 66%).

30% van de jongeren 
vindt dit passend.

60%

44%

44%

40%

35%

32%

29%

29%

22%

18%

12%

6% is er
goed mee

bekend

34% weet ongeveer
wat het inhoudt

41% heeft er weleens
van gehoord, maar weet niet

precies wat het inhoudt

18% kent 
het niet

Rabobank

Coop supermarkten

FrieslandCampina

Dela

Univé Weet niet/geen antwoord

27%

17%

10%

6%

5%

Woningbouw

3%

Verzekeringsmaatschappij

3%

41%

Samenwerking 42%

7%
Leden hebben inspraak/

zijn eigenaar

6%
Gezamenlijke

kosten en baten

5%
Gezamenlijk

doel

4%Ondernemingsvorm

4%Vereniging
3%Geen winstoogmerk

3%
Overkoepelende

organisatie

2%
Respondent geeft

voorbeeld coöperatie
1%

Soortgelijke bedrijven
ondernemingen

1%
Delen van

kennis en kunde
3%

Gezamenlijk
inkopen

3%
Samenvoeging van
(kleine) bedrijven

3%
Samen
Sterk

6%
Gezamenlijke

kosten en baten

16% ja

69% nee

15% weet ik nietCZ

Zuivelcoöperatie

Melkunie

Boerenbond

Achmea

VGZ

2%

2%

2%

2%

2%

2%

CreatiefZeggenschap

Bekende coöperaties
Welke coöperaties ken je?

Bij doorvragen blijkt in totaal 68% lid te zijn van minimaal één 
coöperatie. 52% uit de groep 'nee' en 'weet ik niet' is onbewust lid. 

niet volledig overtuigd van de meerwaarde van 
coöperaties. 

Campagne
NCR heeft in 2021 een vervolg gegeven op de 
resultaten uit het onderzoek met een campagne. 
Deze had als doel om zoveel mogelijk mensen kennis 
te laten maken met de coöperatie. 
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Een coöperatie is geen doorsnee onder
nemings  vorm. Maar wat weten Nederlanders 
over coöperaties en coöperatief ondernemer
schap? We deden er vorig jaar onderzoek naar. 
Hieruit blijkt dat het gevoel goed is, maar dat 
de kennis over coöperaties achterblijft. Tijd om 
daar verandering in te brengen.
 
Daarom besloot NCR om samen met zijn leden 
door middel van een campagne de bekendheid van 
coöperaties te vergroten. Om zo bij te dragen aan 
het vergroten van de kennis over het coöperatief 
ondernemerschap en de onderkenning van de 
specifieke waarden. NCR ontwikkelde diverse 
producties (beeld en tekst) die gedeeld konden 
worden met de achterban van onze leden.

Samen vieren we de coöperatie 
De campagne werd gelanceerd op zaterdag 3 juli: 
Internationale Dag van de Coöperatie. Die dag 
heeft NCR aangegrepen om de coöperatie onder 

de aandacht te 
brengen bij een 
breed publiek en dat 
is gelukt! Samen 
met NCR-leden is 
er veel aandacht 
geschonken aan het 
unieke karakter van 
de coöperatie. Er zijn 
verhalen gedeeld, 
artikelen geschreven 

CAMPAGNE: DE KRACHT VAN DE COOPERATIE

voor ledenmagazines 
en nieuwsbrieven, 
filmpjes gemaakt, 
berichten op social 
media geplaatst en 
gedeeld. 

Speciaal voor een 
breed publiek heeft 
NCR een animatie 
ontwikkeld. Deze 
animatie illustreert 
wat het doel is van 
een coöperatie en 
hoe deze werkt. 
Deze heeft via online 
advertising een 
enorm bereik gehad. 
Maar liefst 5 miljoen 
Nederlanders 
kregen de boodschap 
te zien, waarvan 
zelfs 2 miljoen de 
volledige animatie 
hebben gekeken. 
Daarnaast is er een 
podcast gedeeld en 
heeft RTLZ in het tv-programma ‘Nederland maakt 
het’ verschillende keren een item over coöperatief 
ondernemen uitgezonden.
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Opnames voor RTLZ programma 
‘Nederland maakt het’ met Arjen van 
Nuland en Femke Brenninkmeijer,  
CEO NPRC

We gaan door 
NCR blijft de boodschap uitdragen, en 
we hopen dat NCR-leden dit ook samen 
met ons blijven doen. Het is voor iedere 
coöperatie van belang om te werken 
aan het coöperatieve verhaal en deze te 
blijven delen. Hiermee creëer je trots en 
ledenbetrokkenheid en helpt het om de 
coöperatiestrategie te laten werken.
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BIJEENKOMSTEN
 

Symposium:  
Communicatie en de coöperatie
21 april 2021

 

Communicatie helpt leden te verbinden en de 
coöperatie sterker te maken. Iedereen in de 
coöperatie communiceert, van bestuurder, 
directeur tot medewerkers. Communicatie is 
te belangrijk om alleen over te laten aan de 
communicatieprofessional. Maar hoe doe je het 
goed? Tijdens het symposium deelde coöperatie 
adviseur Wilbert van den Bosch zijn visie
over strategische communicatie, speciaal 
gericht op coöperaties. Door de juiste aandacht 
te hebben voor de verschillende type leden die 
de coöperatie kent, wordt gewerkt vanuit een 
op maat gemaakte communicatiestrategie. Met 
deze strategie wordt de ledenbetrokkenheid 
vergroot en de coöperatie versterkt. 

De bijeenkomst werd digitaal aangeboden 
en we mochten maar liefst 80 deelnemers 
ontvangen. Het college is terug te kijken op het 
Coöperatieplatform.

Algemene ledenvergaderingen
21 april 2021 & 7 oktober 2021

 

Twee keer per jaar komen leden samen voor de 
algemene ledenvergadering met aansluitend een 
symposium.
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Symposium:  
Financiering van de coöperatie
7 oktober 2021

 

Het symposium vond plaats bij Fort de Batterijen 
in Nieuwegein. Het onderwerp van gesprek 
was de meer ‘harde’ kant van de coöperatie: 
ledenfinanciering. Onder leiding van NCR-adviseur 
Marijke Flamman werd een levendige dialoog 
gevoerd. Een onderwerp dat leefde bij onze leden, 
gezien de opkomst van meer dan 70 deelnemers. 

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: zelffinanciering. In een 
ideaal – en eenvoudig – plaatje leggen de leden 
samen geld bij elkaar voor de start en investeren 
ze vervolgens weer in de groei van de gezamenlijke 
onderneming. De praktijk is helaas weerbarstiger. 
Ledenfinanciering is een belangrijk uitgangspunt 
maar in de praktijk soms lastig vorm te geven. In 
2021 heeft NCR extra aandacht besteed aan de 
vraagstukken van coöperatieve financiering. Tijdens 
dit symposium werd hier dieper op in gegaan. 
Twee NCR-leden vertelden over hun ervaringen 
met vermogen op naam en ledenbetrokkenheid. 
Daarnaast was er aandacht voor de do’s en don’ts 
van toezicht op ledenfinanciering.
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Pop-up lab: 
Coöperaties in de zorg 
6 januari 2021

 

Coöperaties die actief zijn in de zorg lopen in de 
praktijk tegen branche-eigen issues aan. Tijdens 
deze digitale bijeenkomst konden coöperaties 
in de zorg met elkaar kennis maken en van 
gedachten wisselen. Onderwerpen die besproken 
werden; onbekendheid van contractspartijen met 
de coöperatieve rechtsvorm en hoe kunnen we 
dit tegenaan, rolverdeling bestuur versus RvT, 
kwaliteitstoetsing en BTW-aspecten. 

Pop-up lab: 
Jongeren binden aan de coöperatie 
14 april en 22 april 2021

 

In dit Pop-up lab werd besproken wat er nodig is 
voor een lid om de Jongerenraad tot een succes 
te maken. Er werd ingegaan op de vraag hoe je als 
Jongerenraad in deze tijd de verbinding met jongeren 

kan versterken. Welke rol heeft de Jongerenraad, 
wat moet je doen om jongeren te betrekken en welke 
activiteiten en initiatieven horen daarbij. 

 

 

Pop-up lab: 
Wet Bestuur en Toezicht 
15 april, 20 april, 6 mei, 11 mei en 20 mei

 

Op 1 juli 2021 is de wet ‘Bestuur & Toezicht 
Rechtspersonen’ in werking getreden. Dit betekent 
het nodige voor de coöperatie. Op sommige punten 
moeten de statuten worden aangepast. Ook heeft 
het gevolgen voor de wijze waarop bestuurs- en RvC 
vergaderingen praktisch gehouden worden en voor 
de inhoud van de notulen. Verder biedt de wet een 
interessante nieuwe mogelijkheid voor de inrichting 

van de governance, het 
monistisch model. In dit 
Pop-up lab kwamen alle 
facetten van de nieuwe 
wet uitgebreid aan bod.

POP- UP LABS
NRC Pop up labs zijn kleinschalige bijeen
komsten. In deze kennissessies worden 
functiegenoten van verschillende coöperaties 
uitgenodigd om een specifiek thema uit te 
diepen en om een onderling netwerk te laten 
ontstaan. Alle Popup Labs werden digitaal 
aangeboden. 
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Pop-up lab: Communicatie en 
ondernemerscoöperaties
1 juni en 3 juni

 

Pop-up lab: Communicatie en 
consumentencoöperaties  
9 juni

 

In deze Pop-up labs werd het symposium thema 
Communicatie binnen de coöperatie verder uitgediept. 
Ken je je leden? Welke interesse hebben ze, op welke 
manier zijn ze betrokken? En met welke 
boodschap en op welke manier benader je 
hen? Ook was er voldoende gelegenheid 
om met andere coöperaties in gesprek te 
gaan, ervaringen te delen en van elkaar te 
leren.

Iedere coöperatie is uniek en kent eigen  
uitdagingen. Vandaar dat er drie  
Pop-up Labs werden georganiseerd;  
voor consumenten- en ondernemers-
coöperaties (agrarisch én niet-agrarisch).

Pop-up lab: 
Inkoopcoöperaties
8 juni 2021

 

Inkoopcoöperaties zien we in allerlei sectoren: 
van agrarisch tot zorg en van bakkers tot 
brandstof. In de verschillende sectoren zien we 
vergelijkbare ontwikkelingen. Zo lijkt het erop dat 
de wederkerigheid tussen leden en de coöperaties 
minder wordt en vaak ook dat het onderscheid tussen 
klant en lid steeds kleiner wordt. Deze beweging lijkt 
steeds verder door te zetten en heeft tot gevolg dat 
de verbinding tussen leden en de coöperatie losser of 
vrijblijvender wordt. In dit Pop-up lab gingen we met 
de directeuren van inkoopcoöperaties in gesprek over 
deze ontwikkelingen. Wat zie je 
in je eigen coöperatie gebeuren 
en hoe ga je hiermee om?
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PUBLICATIES & MIDDELEN

Magazine Coöperatie
 

Coöperatie is een magazine voor bestuurders, 
management en toezichthouders van coöperaties 
en andere geïnteresseerden. Diverse actuele 
coöperatieve onderwerpen passeerden dit jaar de 
revue. Over financiering van coöperaties, de interactie 

Digitale
nieuwsbrief

 

Tweewekelijks ontvangen meer 
dan 1000 geïnteres seerden een 
nieuwsbrief met nieuws  
uit de coöperatieve wereld.

tussen bestuur en toezicht, ledendifferentiatie, 
coöperatieve communicatie en bestuurlijk 
crisismanagement in moeilijke tijden. Coöperatie 
verschijnt 4x per jaar en heeft een oplage van 
1500 exemplaren.
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Coöperatie Code:  
Brochure en spel

De NCR Coöperatie Code is gebaseerd op 
breed gedragen coöperatieve principes en 
gedragsregels. Van NCR-leden wordt verwacht 
dat ze deze naleven. Om te helpen bij het 
voeren van de dialoog over de Coöperatie Code 
zijn speciale gesprekskaarten ontwikkeld. 
Aan de hand van vragen over de principes en 
voorschriften kunnen coöperaties bespreken hoe 
ze de Code in hun situatie kunnen toepassen en 
naleven. De gesprekskaarten omvatten diverse 
thema’s.

Coöperatieve dialoog: 
Praatpot & inspiratiewaaier 

 

Een coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de 
verschillende belangen, rollen en kwaliteiten die er 
binnen de coöperatie te vinden zijn. Om de dialoog 
binnen een coöperatie eenvoudiger te kunnen voeren, 
zijn er hulpmiddelen ontwikkeld. De Inspiratiewaaier 
biedt voorbeelden van theorieën en methodieken. Met 
de NCR Praatpot kan aan de hand van vragen over 
visie, governance, betrokkenheid en toekomst het 
coöperatieve gesprek gevoerd worden.
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Het Coöperatieplatform
 

NCR biedt een kennisportaal voor coöperatief 
Nederland. Via dit platform wordt kennis 
beter ontsloten, breder verspreid en kunnen 
coöperaties nog meer van elkaar leren. 

  Magazine Coöperatie
  Magazine Coöperatie kan digitaal gelezen worden, 

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

 Digitaal ledenboek
  Alle ledeninformatie kan online gevonden worden. 

Elk lid heeft zijn eigen pagina als visitekaartje.

  NCR Coöperatie Academie &  
bijeenkomsten

  Een volledig overzicht van het opleidingsaanbod.
 Dossiers en artikelen

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

  En nog veel meer:
  Boekenrubriek, blogs, kiosk met coöperatieve 

publicaties, juridische informatie, Coöperatie-
check etc.

E-learning module in 2022
 

NCR is druk bezig geweest met het doorontwikkelen van 
het Coöperatie Platform. De volgende stap is de lancering 
van een E-learning module. 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 E-learning basiscursus Coöperatie. In de toekomst 
zullen er meer modules volgen.
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De NCR Coöperatiepodcast
 

In 2021 is NCR gestart met 
het maken van podcasts. 
Op deze manier hopen we 
nog beter het coöperatief 
ondernemerschap onder 
het voetlicht te plaatsen bij 
een breed publiek. 

Uiteraard is de podcast ook bedoeld voor leden. We 
bespreken diverse coöperatieve thema’s; bijvoorbeeld 
over leden en ledenbetrokkenheid, rechten en 
plichten, duurzaamheid en solidariteit binnen de 
coöperatie. 

De podcast reeks is te beluisteren via het 
Coöperatieplatform, maar ook via Soundcloud en 
Spotify. Luister mee en laat je inspireren door de 
kracht van samenwerken.

De volgende afleveringen zijn beschikbaar: 

  In gesprek over duurzaamheid en solidariteit
  In gesprek over de beweging van neoliberalisme 

naar solidariteit / het coöperatieve verhaal
  In gesprek met nieuwe NCRdirecteur 

Rob Donker / over financiering van de 
coöperatie 

  Een speciale editie: De kracht van de 
coöperatie

31



NCR in de media

32



MARIJKE    

‘We leven in een tijd waarin de krachten waar we allen mee te maken 
hebben stevig zijn. En dan doel ik op toenemende concurrentie alom, 
mondialisering, groeiende diversificatie van producten en diensten, een 
niet aflatende roep om meer groei en focus op kapitaal. Voeg daarbij het 
feit dat de overheid al jaren geleden heeft besloten een stapje terug te 
doen op het gebied van voorzieningen en verzorging van de burgers, 
en meer is gaan sturen op zelfredzaamheid en het voor elkaar zorgen 

van de burgers. Wanneer we in dit krachtenveld de beweging 
maken naar de ander, naar verbinding en samenwerking, 
staan we sterker. Immers alleen ga je snel, maar samen 
kom je verder.’
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De kleine 
boerencoöperatie 
rukt op

O N D E R N E M E N

GROTE COÖPERATIES GEVOELIG VOOR SUCCES KLEINTJES

BINNEN COÖPERATIE IS REGIO BEPALENDER GEWORDEN

VAN 175 TOT 216 BOERENCOÖPERATIES IN 4 JAAR TIJD

FOTO: RONALD HISSINK

De 216 zonnepanelen op het dak van de ligboxenstal van melkveehouder Nijkamp zijn verkocht aan 

18 burgers in Bathmen en nabije omgeving. Dit gebeurt coöperatief onder de naam Noaber Energie.
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Grote coöperaties lijken grotendeels ‘uitgefuseerd’. Ondertussen rich-

ten boeren steeds vaker nieuwe, kleine streekgebonden coöperaties 

op. Samen met collega’s, maar ook met burgers en andere partijen.

H
et coöperatieve landschap in Nederland 
lijkt na jaren van fusies en schaalvergroting 
in een defi nitieve plooi te liggen, maar het 
 tegendeel is waar. Er komen alleen maar 

nieuwe boerencoöperaties bij. Tussen 2016 en 2020 
steeg dit aantal zelfs met 23%, tot 216. Dat blijkt uit 
cijfers van NCR, de koepelorganisatie van coöperaties. 
“Je ziet veel initiatieven”, zegt NCR-directeur Arjen van 
Nuland. “Die variëren van verwerking en huisverkoop tot 
inkoop van grondstoffen of zonnepanelen en biogas.” 
Hij ziet dat coöperaties in de lift zitten 
omdat leden zeggenschap hebben. “In 
een kleine coöperatie zijn ze doel in 
plaats van middel, ze hebben invloed 
op keuzes en houden regie op de toe-
komst.” 

Nieuwe coöperaties zijn vaak lokaal 
en hebben tussen de vijf en dertig 
leden. Ze zijn meestal om twee redenen 
opgericht. Of bedrijven zijn gegroeid en 
willen specialiseren en zoeken collega’s 
waarmee ze in coöperatieve vorm kun-
nen samenwerken. Of bedrijven willen 
iets regionaals doen en zelf de vermark-
ting in handen nemen. 

Jos Bijman, coöperatie-expert van Wageningen Uni-
versity & Research, herkent dit beeld. “Boeren zoeken 
naar nieuwe verdienmodellen. Differentiatie in plaats 
van groter en meer van hetzelfde produceren. Zowel de 
producent als de consument wil dit. Echter, vaak kun je 
dit niet alleen. Daarom zoeken boeren elkaar op, maar 
ook burgers, lokale supermarkten of restaurants.” Voor 

zo’n samenwerking is een coöperatie vaak geschikt om-
dat het een fl exibel ondernemingsmodel is, stelt Bijman. 
“Je kunt makkelijk toetreden en uitstappen, de maat-
schappelijke associatie is positief en in vergelijking met 
bijvoorbeeld een bv zijn er juridisch weinig obstakels. De 
drempel is laag.” 

Onno van Bekkum, coöperatiedeskundige van CO-OP 
Champions, stelt dat een coöperatie ook bij deze tijd 
past. Niet alleen vanwege corona. “Bedrijven keken 
lange tijd vooral naar fi nanciële waardecreatie. Nu wordt 

verder gekeken, buiten het systeem 
en naar een ‘brede’ waardecreatie. 
Dat past bij de coöperatieve gedachte. 
Een coöperatie kijkt niet naar winst-
maximalisatie, maar voorziet in een 
behoefte waarin het coöperatielid door 
kan gaan met wat het doet.”

Praktijk niet eenvoudig
Juridisch is de weg naar een nieuwe co-
operatie relatief simpel. Leden spreken 
vooraf de spelregels af, stellen de statu-
ten op en leggen ze vast bij een notaris 
en schrijven de coöperatie vervolgens 

in bij de Kamer van Koophandel. Daar begint het echter 
pas, want hoe richt je een coöperatie in als je alleen al 
qua statuten kunt kiezen uit 100 jaar coöperatieve erva-
ring? Van Bekkum – die veel groepen begeleidt – stelt 
om die reden vaak een fl its-coöperatie voor met dunnere 
statuten en een ‘kookwekker’ na twee jaar. “Veel boeren 
beginnen enthousiast, maar hebben de coöperatiestruc-
tuur nog niet voor ogen. In de praktijk zijn pioniers ook 

Door Theo Brummelaar

Waar moet je rekening mee houden als je een coöperatie opzet

  begin klein als coöperatie, alle neuzen 

moeten in dezelfde richting staan;

  bepaal je schaalgrootte, werkgebied, 

producten, financiering en gemeen-

schappelijk belang;

  definieer je ledenbestand, zijn dat alleen 

aanbieders of ook vragers;

  bepaal hoe leden kunnen toetreden én 

afscheid kunnen nemen;

  gun elkaar de tijd om de coöperatie te 

ontwikkelen en denk in fases;

  zie dit ook als leerproces, het duurt 

meestal 3 jaar om een coöperatie op po-

ten te zetten;

  pas in de beginfase op voor financiering 

van buiten, want een externe partij wil 

bijna altijd rendement op investering en 

dat botst met de coöperatieve gedachte;

  denk goed na over je bestuurssamenstel-

ling en zorg voor mensen met coöpera-

tie-ervaring, want mensen denken snel 

(te) marktgericht;

  bedenk hoe je met winst wilt omgaan en 

hoe je die verdeelt;

  borg dat de coöperatie blijft doen waar-

voor ze is opgericht;

  zorg voor het belang van de oprichters.

Oude coöperaties 

begonnen altijd 

klein, dat is 

nog steeds het 

juiste recept
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LOBBY EN BELANGENBEHARTIGING
 

Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van het Bruto Binnenlands Product. Ruim 90% van 
deze coöperatieve omzet is bij NCR aangesloten. Dat geeft NCR de positie om coöperaties 
te vertegenwoordigen in (politieke) beleidsvorming en het maatschappelijke debat. Het 
gaat hierbij om het behartigen van de collectieve belangen, het representeren van 
coöperatief Nederland en het uitdragen van het coöperatief gedachtengoed. Zowel in 
binnen  als buitenland. Deze functie wordt steeds belangrijker.

besturing of financiering van de coöperatie. NCR 
merkt in de dagelijkse contacten met overheden, 
onderwijs en kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties dat kennis en begrip over de werking 
van de coöperatie versterkt dient te worden. Dit 
is randvoorwaardelijk om goede condities voor 
coöperatief ondernemen te hebben en te houden. 

Wetgeving
Wetgeving is voortdurend in de maak. NCR blijft 
daarom goed op de hoogte van de actualiteiten en 
ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die 
coöperatief ondernemen raakt. We werken aan 
een grotere (naams)bekendheid in Den Haag en 
verstevigen onze relaties met stakeholders die ons  
in de belangenbehartiging kunnen helpen.

BART   
‘Ledenbelang voorop. Altijd. Dáár zit de kracht 
van de coöperatie. Geen eendimensionale focus op 
winst, groei of aandeelhouderswaarde: alles wat 
het coöperatieve bedrijf onderneemt is uiteindelijk 
terug te voeren op het dienen van het door de leden 

aan hun ‘tweede bedrijf’ toevertrouwde 
belang. De coöperatie helpt de leden in 
hún economisch welvaren, op korte én 
lange termijn.’

      

De coöperatie is een belangrijke ondernemingsvorm 
waar ondernemingen of individuen samenwerken 
in een bedrijf. Deze ondernemingsvorm vraagt 
om specifieke regelgeving, bijvoorbeeld in de 
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Tijdelijke wet COVID 19
Justitie en Veiligheid

 

De tijdelijke Noodwet Digitaal Vergaderen, die in 
april 2020 is aangenomen, was ook van kracht 
in 2021. De wettelijke verplichting om binnen 
7 maanden na afloop boekjaar een (fysieke 
of hybride) ALV te houden ter vaststelling van 
de jaarrekening stond haaks op de geldende 
coronamaatregelen die verboden om fysiek samen 
te komen als ALV. De noodwet voorziet in de 
mogelijkheid om een volledig virtuele algemene 
vergadering te houden en wordt telkens met 
2 maanden verlengd.

Iedere twee maanden heeft NCR met andere 
belangenorganisaties en het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid overleg over de wenselijkheid van 
een verdere verlenging. Momenteel wordt er 
gewerkt aan de verankering van delen van deze 
noodwet in een permanente wet. Ook hierover is 
NCR in overleg met het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid.

Lobby voor zorgcoöperaties
 

In januari 2021 organiseerde NCR 
het Pop-up Lab Coöperaties in 
de Zorg. In deze bijeenkomst 
werden verschillende thema’s 
in de zorgsector behandeld. 
Eén van de onderwerpen 
was de onbekendheid van 
contractspartijen met de 
coöperatieve rechtsvorm.

We zien dat wijk-
verpleeg kundigen, 
jeugdhulpverleners, zorgboerderijen 
en therapeuten zich steeds vaker verenigen in 
een coöperatie. Een logische keuze; omdat de 
zorgaanbieder zich kan richten op kwalitatief 
goede zorg en de administratieve afhandeling bij de 
coöperatie ligt. Echter is de rechtsvorm coöperatie 
niet altijd even bekend bij zorginkopende partijen, 
wat kan leiden tot koudwatervrees om deze 
zorgorganisaties te contracteren.

NCR heeft een notitie opgesteld met daarin een 
overzicht van de voordelen van het contracteren 
van zorgcoöperaties. Dit document is bedoeld 
om eventuele onbekendheid van de rechtsvorm 
coöperatie weg te nemen. NCR verspreidt dit 
document actief en is in gesprek met diverse partijen 
om meer aandacht te krijgen voor zorgcoöperaties.
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NCR werd in december 2021 gevraagd door het 
Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport om deel 
te nemen aan een symposium op Sint Maarten over 
de oprichting van een coöperatie van ziekenhuizen. 
De zogenoemde Dutch Caribbean Hospital Alliance 
(DCHA) is een samenwerkingsverband tussen vier 
landen: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland 
namens Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met 
als gezamenlijk doel om de kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid van deze eilanden te verminderen, 
maar bovenal de continuïteit van medisch 
specialistische zorg te kunnen garanderen.

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

In het afgelopen jaar heeft NCR diverse digitale 
sessies begeleid op verzoek van Agriterra.
NCR-adviseurs hebben zich met Agriterra- 
leden gebogen over coöperatieve thema’s zoals 
governance, externe experts bij toezichtorganen en 
ledenbetrokkenheid.

Internationale
samenwerking

JOLANDA    

‘Voor mij zit de kracht van de coöperatie vooral 
in het samen dingen doen c.q. oplossen. Ik zie de 
coöperatieve vereniging als de verbindende schakel 
tussen de verschillende leden. Voordeel is dat er 
binnen een dergelijke vereniging altijd wel iemand 

is die verstand heeft van zaken dan wel 
iemand die ergens ervaring mee heeft, 
waar we allemaal profijt van hebben.’
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Energie Samen is een samenvoeging van een 
groot aantal coöperaties. De coöperatie als vorm 
is volgens Siward alleen maar logisch. ‘Het gaat 
binnen een coöperatie om de belangen en de 
ambities van de leden. Iedereen is gelijkwaardig 
en er is een duidelijk gemeenschappelijk doel en 
belang. Daarnaast betekent het ook: transparant 
zijn, geldstromen goed beheren en de democratie 
binnen de organisatie goed regelen met bijvoorbeeld 
een gebruikersraad als leidraad voor nieuw beleid 
en focusgroepen die het bestuur adviseert. Het 
is essentieel om de inbreng van de leden goed te 
regelen. Als dit allemaal goed geregeld is, is het 
logisch dat coöperaties elkaar automatisch opzoeken 
en hun kennis delen. Coöperaties zijn dan nooit 
concurrenten. Ze vullen elkaar juist aan, werken 
zoveel mogelijk samen en inspireren mensen weer 
tot het nemen van nieuwe initiatieven. Eigenlijk kun 
je ze vergelijken met aardbeienplanten. Elke nieuwe 
plant kan een nieuwe plant maken.’

Coöperatie Energie: 
Samen staat voor de 
lokale energietransitie

SIWARD ZOMER
COÖPERATIEF DIRECTEUR BIJ HET 
BEDRIJFSBUREAU VAN ENERGIE SAMEN
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NCR COÖPERATIE ACADEMIE

 Basiscursus Coöperatie
Driemaal per jaar verzorgt de Academie een 
eendaagse Basiscursus Coöperatie. Een cursus 
speciaal voor beginnende ledenraadsleden, 
bestuurders en medewerkers coöperatiezaken.  
In 2021 namen 22 cursisten hieraan deel. In 
februari 2021 werd de basiscursus digitaal 
gegeven, de laatste twee bijeenkomsten konden 
fysiek plaatsvinden.

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

BASISCURSUSSEN

  Startcursus: commissarissen 
van coöperaties

Deze cursus is bedoeld voor de 
startende commissaris 
bij een coöperatie waarin 
de fijne kneepjes van de 
ambacht commissaris-zijn 
bij een coöperatie worden 
bijgebracht. In 2021 
startte er 1 cursus met 
4 commissarissen.
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VERDIEPINGSCURSUS

Voor bestuurders, toezicht- houders, 
ledenraadsleden en medewerkers 
die méér willen:coöperatieve 
kennis verdiepen en persoonlijke 

INCOMPANY PROGRAMMA
 

In 2021 organiseerden wij voor een 
aantal NCR-leden een Incompany 
cursus of droegen wij bij aan 
onderdelen daarvan. In deze maatwerkcursussen 
werd ingespeeld op de behoefte van de 
betreffende coöperatie. De belangrijkste 
doelgroep was de ledenraad. Onderwerpen die 
veelal besproken worden in een maatwerkcursus 
zijn; de inrichting en de praktische werking van 
het besturingsmodel van de coöperatie, het 
(beter) betrekken van leden, financiële sturing 
van de coöperatie en het werven en selecteren 
van nieuwe bestuurders en dialoogvormen. In 
2021 hebben wij voor 8 coöperaties Incompany 
cursussen verzorgd. In een aantal gevallen in 
meerdere uitvoeringen of in een meerdaagse 
opzet zowel digitaal als fysiek.

EXPERTPROGRAMMA

  Peergroup directie en  
senior management 

  Peergroup bestuurders en 
commissarissen

Dit zijn 5 bijeenkomsten waarbij in kleine groepen 
met functiegenoten op allerlei facetten van die functie 
in de coöperatie wordt ingegaan. De bijeenkomsten 
bestaan uit een intervisie, een interactieve lezing 
van een deskundige en worden afgesloten met een 
diner. In 2021 mochten we in totaal 13 deelnemers 
ontvangen. 

 Peergroup bestuursondersteuners 
Deze peergroup is bedoeld voor iedereen die een 

coördinerende en adviserende 
rol heeft bij bestuurlijke 
organen van een coöperatie. 
De allereerste peergroup 
ging van start in september 
2020. Vanwege de geldende 
beperkingen werd deze 
afgemaakt in 2021 met 
4 deelnemers. 

vaardigheden aanscherpen. In 2021 stond de 
volgende cursus tweemaal geprogrammeerd 
voor 11 deelnemers: Meer rendement halen 
uit uw gesprekken.
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Hoe organiseren we dit?

Dirk de Lugt 
Voorzitter NCR

 

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

HET ROOSTER: 2022 

SAMENSTELLING NCRBESTUUR 
PER 31 DECEMBER 2021 

NCR-BESTUUR
 

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

Aftreding
In 2021 is Frans Keurentjes Voorzitter Bestuur 
FrieslandCampina afgetreden vanwege zijn vertrek 
bij FrieslandCampina. Er heeft nog geen nieuwe 
benoeming plaatsgevonden, dit zal gebeuren in 2022. 

Afscheid Frans Keurentjes
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Fred Bosch 
Vicevoorzitter NCR

 

Algemeen directeur  
Coop Supermarkten 
(vanaf 1 januari 2022 
Financieel Directeur PLUS)
DATUM AANTREDEN: 2014 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022 

Wiebe Draijer 
Bestuurslid NCR

 

Voorzitter groepsdirectie 
Rabobank  
DATUM AANTREDEN: 2018 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2022

Monique Sweep  
Bestuurslid NCR 

 

Uitvoerend Bestuurder 
Deltawind 
DATUM AANTREDEN: 2016 
DATUM AFTREDEN VOLGENS 

HET ROOSTER: 2024

Inge de Vries 
Bestuurslid NCR

 

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

HET ROOSTER: 2022 

Ankie Wijnen 
Bestuurslid NCR

 

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

ROOSTER: 2023

Bianca Tetteroo
Bestuurslid NCR

 

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

HET ROOSTER: 2024
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INTERNE ORGANISATIE

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

Leren van elkaar
Naast het vaste team werkt NCR samen met externe 
specialisten (zoals notarissen en fiscalisten), zowel 
in specifieke vakgebieden als rondom thema’s. 
Door de jaren heen is er een netwerk ontstaan van 
specialisten die kennis van zaken hebben in de 
coöperatieve context. Ook maakt NCR gebruik van 
de kennis en ervaring van leden en brengt leden in 
contact met elkaar om ervaringen uit te wisselen. 
Ten slotte werkt NCR samen met andere (koepel) 
organisaties en brancheverenigingen. Dit zorgt ervoor 
dat de coöperatieve belangen zo breed mogelijk 
behartigd worden.

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

Directeur
(uit dienst sinds 
september 2021)

Merel Offringa
Contentmanager 

(uit dienst sinds 
december 2021)

Martijn  
den Ouden 
Coöperatie  

adviseur

Stan Steeghs 
Senior coöperatie 

adviseur

Saskia Brouwer 
Communicatie 

adviseur
Marijke  

Flamman 
Senior coöperatie 

adviseur

Dorien Groen 
Office manager
(uit dienst sinds 
augustus 2021)

Wendy 
Vorstenbosch 
Communicatie 

adviseur (weg sinds 
december 2021)

Jolanda 
Brenninkmeijer

Secretaresse
(in dienst sinds  

maart 2022)

Jacqueline 
Booy

Projectmanager
(in dienst sinds 
januari 2022)

Rob Donker
Directeur

(in dienst sinds 
augustus 2021)

Karlijn van  
der Velden 

Coöperatie adviseur
(uit dienst sinds 
november 2021)

Bart  
van Leerdam 

NCR Coöperatie 
Academie
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Na 8,5 jaar heeft Arjen van Nuland in 
september als directeur van NCR afscheid 
genomen. Hij is een nieuwe uitdaging 
aangegaan als bestuurder/algemeen directeur 
van één van onze leden, AgruniekRijnvallei.

In het kader van zijn afscheid organiseerde NCR op 
donderdag 2 september een kennisbijeenkomst bij 
het Rat Verlegh Stadion in Breda. 

Omgaan met grote transities
De bijeenkomst stond in het teken van hoe 
coöperaties omgaan met grote transities. Heeft 
een coöperatie een stimulerende (voortrekkende) 

AFSCHEID ARJEN VAN NULAND

rol of een faciliterende (ondersteunende) rol? 
Verduurzaming is een voorbeeld van zo’n grote 
transitie, maar er zijn meer thema’s denkbaar. 
Welke rol pakt een coöperatie en waarom? Diverse 
sprekers gaven hun visie over dit thema onder 
leiding van moderator Tine de Moor (Hoogleraar 
Social Enterprise & Institutions for Collective Action 
aan Rotterdam School of Management, Erasmus 
University).

Aansluitend blikten we met Arjen terug op zijn tijd bij 
NCR en op de doorontwikkeling van NCR naar een 
allround en breed coöperatief kenniscentrum met 
actieve leden uit alle sectoren.
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IK GUN IEDEREEN EEN COÖPERATIE

Deze column schrijf ik 
naar aanleiding van mijn 
afscheid als directeur van 
NCR. Een periode waarin 
ik veel coöperaties heb 
leren kennen maar vooral 
ook de mensen achter 
de coöperaties. Veel 
verschillende mensen.

Ik vraag me vaak af of de coöperatie bij bepaalde 
type mensen hoort. In de landbouw hoor je vaak: 
‘hij is een echt coöperatief, maar die ander is een 
echte particulier’. Wat zijn dan coöperatoren? Zijn dat 
polderaars, samenwerkers, idealisten, mensen die 
niet sterk genoeg zijn om het alleen te doen?

Ik ben hier meer over na gaan denken toen ik merkte 
dat veel mensen onbekend zijn met de coöperatie, 
maar er wel een stellige mening over hebben. 

‘Dat werkt toch niet, met veel mensen kun je geen 
beslissingen nemen, het kost teveel tijd etc…’ 
Blijkbaar kan de coöperatie dit beeld oproepen. Dat is 
jammer, want deze groep raakt daarom niet bekend 
met de mogelijkheden. Ik ben ervan overtuigd dat 
de coöperatie veel voordelen biedt voor heel diverse 
vraagstukken. Het zou mooi zijn als we dit beter voor 
het voetlicht kunnen brengen.

Wie kwam ik tegen in de coöperatie? Mensen die 
openstaan voor anderen, over hun schaduw springen 
en in staat zijn belangen te verbinden. Dat doen zij 
zowel binnen hun eigen coöperatie als bij NCR. Mooie 
mensen om mee te werken. Ik neem na bijna 9 jaar 
afscheid van NCR, maar niet van de coöperatie. Ik ga 
weer de coöperatieve praktijk in als bestuurder van 
AgruniekRijnvallei. Graag wil ik iedereen bedanken 
voor de samenwerking. Samen hebben we een 
bijdrage geleverd om coöperaties sterker te maken.  

Ik gun iedereen de coöperatie.

JACQUELINE   
‘Voor mij is de kracht van de coöperatie als een gezamenlijk doel behaald wordt door 
constructieve samenwerking. De samenwerking bestaat uit inbreng van (en respect voor) 
ieders mening, talent en vaardigheden. Hierbij worden ook de diverse belangen van een 

ieder meegewogen. Door op deze wijze samen te werken versterk je elkaar, 
wat leidt tot een grote betrokkenheid en het bereiken van een gezamenlijk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Met tot slot het best haalbare resultaat,  
waar dan ook samen van genoten kan worden!’
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JAARREKENING 2021

ACTIVA 2021 2020
€ € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 852.279 910.858
Financiële vaste activa 166.981 159.355

1.019.260 1.070.213
Vlottende activa
Vorderingen 66.589 66.322
Geldmiddelen 652.334 574.775

718.923 641.097
Totaal activa 1.738.183 1.711.310

PASSIVA 2021 2020
€ € € €

Eigen vermogen
Algemene reserve 1.100.111 1.022.930
Bestemmingsreserve 238.055 238.055

1.338.166 1.260.985
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 73.899 58.433
Schulden op lange termijn
Hypotheek 201.643 221.647
Schulden op korte termijn
Diverse schulden en overlopende passiva 124.475 170.245

Totaal passiva 1.738.183 1.711.310

Balans per 31 december 2021 (Na bestemming saldo van baten en lasten)
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Begroting Rekening van 
baten en lasten

Rekening van 
baten en lasten

2021 2021 2020
€ € €

BATEN
Bijdragen leden 1.100.000 1.101.316 994.769
Overige inkomsten 150.000 254.785 329.902
Interest en koersresultaat 5.000 6.384 3.631

1.255.000 1.362.485 1.328.302
LASTEN
Personeelskosten 720.000 760.328 806.654
Contributies en bijdragen voor organisaties 59.000 65.852 59.969
Voorlichting 140.000 86.096 69.665
NCR Coöperatie Academie 70.000 99.432 63.285
Huisvestingskosten 48.000 42.533 42.645
Reis- en verblijfkosten 27.000 15.949 21.758
Vergaderkosten 15.000 14.155 10.000
Porti en telefoon 2.000 1.475 1.758
Advieskosten en werkzaamheden derden 40.000 65.757 17.887
Kantoorbenodigdheden 25.500 27.586 40.417
Automatisering 45.000 31.268 23.365
Onderzoek 40.000 20.000 38.950
Accountantskosten 10.000 10.425 9.928
Representatiekosten 4.000 7.774 2.469
Afschrijvingen 38.000 31.306 37.478
Rente hypotheek 8.000 2.340 7.719
Diversen 4.000 3.028 280

1.295.500 1.285.304 1.254.227

Saldo (-40.500) 77.181 74.075

Staat van baten en lasten over 2021
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021

De inkomsten van NCR bestaan uit een vaste 
en variabele contributie. De vaste contributie 
is gebaseerd op de omvang van de coöperatie. 
De variabele contributie betreft de inkomsten 
gebaseerd op individuele dienstverlening  
aan coöperaties. In 2021 laten deze inkomsten 
(advies en opleiding) een daling zien ten 
opzichte van 2020 (van € 329.000 naar 
€ 254.000). Dit komt onder andere door de 
verstrekte voucher in 2021 aan leden van  
10% van de contributie. Deze was te besteden 
aan advies en opleiding. Hier is voor € 69.000 
gebruik van gemaakt. 

Ten opzichte van 2020 zijn de vaste contributie-
inkomsten in 2021 met ruim € 107.000 gestegen. Dit 
was het gevolg van een restitutie van 10% voor alle 
leden in 2020. Er is geen indexering doorgevoerd 
in dit jaar. Ondanks Corona zijn de adviestrajecten 
doorgegaan. Qua opleidingen zien we hier wel 
een negatief effect doordat veel opleidingen zijn 
doorgeschoven.

De personeelskosten zijn in 2021 gedaald 
met € 47.000 (van € 807.000 naar 
€ 760.000), waarbij wel opgemerkt 
moet worden dat er een stijging is 
geweest van ingehuurd personeel, 
vanwege tijdelijke invulling van 
vacatures.  

Het gerealiseerde positieve resultaat van 2021 
(€ 77.000) wijkt af van het begrote negatief resultaat 
van € 40.500. De verklaring hiervoor is dat meerdere 
fysieke bijeenkomsten niet konden doorgaan, waar-
onder De Nationale Coöperatiedag. De gemaakte 
kosten kwamen daarom lager uit, ondanks dat er wel 
geïnvesteerd is in de campagne rondom de Inter-
nationale Dag van de Coöperatie. 

Door dit positieve resultaat wordt de algemene 
reserve van NCR versterkt tot € 1.100.000. Daarnaast 
beschikt NCR over een bestemmingsreserve 
Coöperatie Onderzoek en Onderwijs (€ 238.000). Deze 

bestemmingsreserve is bedoeld voor specifieke 
projecten en initiatieven die kennis rondom 

coöperatief ondernemen versterkt en het 
opleiden van NCR-leden stimuleert.
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Werken bij Schoongewoon betekent coöperatief 
ondernemen. Thijs: ‘Wij kiezen voor klanten 
die schoonmaken waarderen. De medewerkers 
zelf hebben het bij ons voor het zeggen. We 
streven geen winstmaximalisatie na, maar 
gezonde ondernemingen. Dat is gezonder voor 
de mensen en beter voor de klant. De keuzes 
liggen bij de medewerkers. Zij dragen samen 
de verantwoordelijkheid voor de organisatie, 
de gedane acties en de dingen die nog moeten 
gebeuren. Ze besluiten ook zelf over de 
resultaten en de verdeling. Het bestuur helpt 
hen bij het maken van deze keuzes, die met 
name zijn gericht op het terugdringen van 
overhead en het teveel aan spelregels. Het fijn 
en op een transparante manier samenwerken 
zorgen voor een laag ziekteverzuim, een groter 
verantwoordelijkheidsgevoel en meer continuïteit 
en stabiliteit. Het komt ook de kwaliteit ten goede. 
Dat betekent in meerdere opzichten winst voor 
klanten én medewerkers.’ 

Schoongewoon 
coöperaties: grotere 
betrokkenheid én meer 
werkgeluk

THIJS SPAARGAREN
COÖRDINATOR EN BESTUURSLID VAN 
SCHOONGEWOON NEDERLAND
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Kennis
Het kenniscomponent binnen NCR is en blijft 
belangrijk. Door elkaar te voeden en te inspireren 
met nieuwe inzichten en onderzoeken blijven we 
wendbaar en alert. Het jaarthema ‘De waarde(n) van 
de coöperatie’ is dan ook bijzonder actueel. Wat is 
de toegevoegde waarde van de coöperatie en waar 
zien we waardecreatie ontstaan? Hoe maken we 
dit aantoonbaar en laten we zien dat de coöperatie 
een wezenlijk onderdeel is van de samenleving? 
Coöperaties zijn duurzame organisaties. Dat betekent 
dat ze investeren in de lange termijn, bijvoorbeeld 
door het reserveren van geldmiddelen, maar ook het 
investeren in innovatie. Welke rol kan een coöperatie 
nemen in de transitie naar een meer duurzame 
samenleving? NCR zal zich nadrukkelijk met 
coöperaties op dergelijke zaken richten, zowel vanuit 
kennisdeling als vanuit onderzoek. 

Coöperaties zijn een belangrijk onderdeel 
van de invulling van ondernemerschap in 
Nederland en daarbuiten. In een tijd van 
uitersten, moeten we ons elke keer weer 
opnieuw aanpassen en blijven richten op de 
lange termijn. Ook NCR blijft meebewegen 
met wat er in het coöperatieve landschap 
gebeurt. Het thema voor 2022 is ‘De 
waarde(n) van de coöperatie’. Dat kan op 
diverse manieren ten uitvoer gebracht 
worden. Vanuit de bestaande pijlers Kennis, 
Platform en Belangenbehartiging geven we 
hier invulling aan.

BLIK OP DE TOEKOMST
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In de afgelopen jaren hebben we al vaker de 
E-learning module besproken. In april 2022 zal 
deze het daglicht zien en zijn plaats innemen naast 
de Basiscursus Coöperatie. In de toekomst hopen 
wij nog meer modules te kunnen aanbieden ter 
ondersteuning van onze andere opleidingen. Alles 
staat hiermee in het teken om zo breed mogelijk 
de beleving van het coöperatief denken binnen de 
betrokkenen van de coöperaties te ontplooien.  

Belangenbehartiging
We merken dat het nodig is dat onze activiteiten 
rondom belangenbehartiging structureel opgepakt 
gaan worden. Steeds meer en vaker is het nodig om 
ons geluid in Den Haag te laten horen. We leggen 
daarbij accenten op het gebied van onderwijs en 
bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het 
Ministerie van Economische Zaken. 

Structurele communicatie
Uit onderzoek bleek vorig jaar dat de associaties met 
coöperaties positief zijn. Een mooi vertrekpunt, maar 
dit vraagt om een structurele aanpak in de toekomst. 
De sleutel is hoe we impact kunnen maken met 
elkaar en afzonderlijk in de eigen coöperatie. Hierin 
voelt NCR zijn verantwoordelijkheid en dit vraagt 
om keuzes en een gefocuste aanpak, uiteraard in 
samenspraak met leden. 

Ontmoeten & verbinden
Het jaar 2022 is gestart met de ‘nasleep’ van Corona. 
Voorlopig zal Corona nog onder ons blijven, maar we 
hopen weer zoveel mogelijk activiteiten en initiatieven 
te kunnen ontplooien. In 2022 zetten we maximaal 
in om als platform te fungeren voor al onze leden 
(van en voor coöperaties). Dit doen we door elkaar te 
ontmoeten tijdens podcasts, pop-up labs,
symposia, De Nationale Coöperatiedag en bij 
sectorale en specifieke thema bijeenkomsten.

Het doel voor 2022 is om leden samen te brengen, te 
verbinden en te inspireren, zodat de waarde van de 
coöperatie echt gevoeld wordt.
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