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ONTMOETEN

EDITORIAL

Het eerste half jaar van 2022 is omgevlogen. De 
afgelopen maanden stonden vooral in het teken van 
verbinding en ontmoeting. Zo konden onze advi-
seurs weer fysiek aanwezig zijn bij allerlei advies 
trajecten, konden de geplande opleidingen gewoon 
doorgaan en mochten we leden weer ontmoeten 
tijdens bijeenkomsten zoals de ALV, de jongeren-
sessie en het symposium. In deze Coöperatie een 
uitgebreid verslag van het symposium over data. 
Een onderwerp dat voor NCR en veel van zijn leden 
niet nieuw is, maar door de snelle ontwikkelingen 
actueel is en voorlopig zal blijven. Ook treft u een 
artikel over de jongerensessie. Hoofdthema was hoe 
je jongeren actief betrekt bij de coöperatie. Zij zijn 
van waarde voor het voortbestaan van de coöpera-
tie. Aansluitend hierop vinden we een vervolg op het 
interview over coöperatieve waarden, met dit keer 
als insteek: Hoe ben je als coöperatie opgewassen 
tegen uitwassen. 

Verder vindt u een artikel over het wetsvoorstel  
voor een maatschappelijke onderneming (BVm).  
In onze ogen een compleet overbodig voorstel 
 aangezien de coöperatie als ondernemingsvorm al 
voorziet in deze behoefte. In dit artikel zetten we 
helder uiteen waarom we vinden dat het wetsvoor-
stel de prullenbak in kan. In To the point hebben 
we aandacht voor zelfevalueren van de Ledenraad. 
Jaarlijks evalueren wordt gezien als good governance. 
Drie coöperaties vertellen hoe zij dit aanpakken aan 
de hand van drietal vragen.

Graag nog even uw aandacht voor De Nationale  
Coöperatiedag 2022. Deze 
vindt plaats op donderdag  
10 november. Thema is  
Waarde(n) van de coöperatie. 
Zet u hem alvast in de  
agenda?

Saskia Brouwer
Hoofdredacteur Coöperatie 
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Rienk Goodijk, hoogleraar governance, heeft in dit boek 

zijn eerdere concept van ‘strategisch partnerschap’ ver-

der doorontwikkeld. Het creëren van maatschap pelijke 

waarde vergt van het bestuur en de raad van toezicht 

maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheids-

gevoel. Tussen en binnen de raad van toezicht en het 

bestuur moet sprake zijn van een cultuur en omgang, 

die getypeerd kan worden als een partnerschap.  

Deze moet ook inclusief zijn: er wordt intensief met 

elkaar gedebatteerd vanuit diverse perspectieven  

met kritische tegengeluiden en waarbij in dialoog met 

interne en externe stakeholders naar oplossingen  

wordt gezocht. Deze zijn het resultaat van meervoudige 

waardenafwegingen. 

Het boek sluit aan op het actuele gesprek. Het biedt 

een concrete handreiking voor toezichthouders en 

 bestuurders hoe zij het juiste gesprek kunnen voeren 

over vraagstukken als toenemende polarisatie en  

dominantie van de systeemwereld over de leefwereld. 

Het is praktisch: niet alleen wordt het onderscheid 

tussen en het belang van de toezichtvisie en het toe-

zichtkader geduid, ook worden hier diverse voorbeelden 

van gegeven. Hoewel het boek is geschreven vanuit de 

brede kennis en ervaring die Rienk Goodijk heeft op het 

(semi)publieke vlak, is het zeer lezenswaardig met het 

oog op andere sectoren. 

Auteur: Prof. Rienk Goodijk

Aan de hand van een parabel over een RvC met een jong 

en kritisch RvC-lid beschrijft de auteur de dynamiek in 

de betreffende boardroom. Wat gebeurt er en wat gaat 

er mis. De RvC-leden zijn vaak zo druk met compliance, 

met het voldoen aan wetten en regels, dat ze niet of 

onvoldoende toekomen aan zaken die er echt toe doen: 

strategische en maatschappelijke uitdagingen. Maar ook 

is er doorgaans onvoldoende aandacht voor de zachte 

kant: boardroom dynamics. Governance draait om men-

sen die feitelijk toezicht houden op mensen. Mensen 

kenmerken zich door irrationaliteit en defensiviteit. 

Dit laat zich niet controleren door rationale criteria 

en structuren, maar vraagt om erkenning en herken-

ning. Een goede zelfevaluatie kan hier aan bijdragen. 

De keuze van de begeleider is mede bepalend voor de 

uitkomst of het succes ervan. Kies je voor een expert 

(kijkt vooral naar de objectieve prestaties van de RvC), 

een procesbegeleider (faciliteert, de RvC doet zelf haar 

evaluatie) of een hybride begeleider. Een mooi resultaat 

van een zelfevaluatie zou kunnen zijn dat de RvC-leden 

zich bewust worden van de aannames die hun gedrag, 

hun communicatie en besluitvorming bepalen. 

Het boek combineert op prettige wijze een praktijkvoor-

beeld van een conflict in de boardroom met theorie. 

Auteur: Marilieke Engbers
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Inclusief strategisch 
 leiderschap

Met wijze toezichthouders

Meer informatie: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 2022,  

ISBN 9789023258605, e 32,50, www.vangorcum.nl

Onder Commissarissen
Hoe het ongezegde in de boardroom  

de besluitvorming beïnvloedt

Meer informatie: Business Contact, 2021, 

 ISBN 9789047015017, e 24,99, www.businesscontact.nl
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zoeken we de samenwerking en delen we samen de lasten; 

een fundamenteel beginsel van de coöperatie.

In het jaarverslag kijken we terug op diverse activiteiten, 

zoals de campagne ‘De kracht van de coöperatie’, uitge-

voerde onderzoeken, bijeenkomsten, lobbyactiviteiten en 

adviestrajecten bij leden.

U kunt het jaarverslag inzien en downloaden op het  

Coöperatieplatform.

JAARVERSLAG 2021

Het jaarverslag 2021 is verschenen. 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. 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 

LID NCR-BESTUUR (M/V)

Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maxi-

maal 11 leden. Gestreefd wordt 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 afspie-

geling van het ledenbestand van NCR, waarbij gestreefd 

wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit 

 vertegenwoordigers van de grote coöperaties.  

Wie zoeken wij?

Een ondernemende, daadkrachtige en ervaren bestuur-

der met een coöperatief hart. Iemand die zin heeft om 

mee te bouwen aan de toekomst van NCR, om op die 

manier de coöperatieve sector nog beter te verbinden 

en te bedienen. 

Bent u of kent u een vernieuwende en bevlogen bestuur-

der neem dan contact met ons op via ncr@cooperatie.nl. 

Voor meer informatie over de bestuursvacatures of het 

functieprofiel kunt u contact opnemen met voorzitter  

Dirk de Lugt en/of NCR-directeur Rob Donker. 

Voor een aantal van onze bestuursleden zit het bestuurstermijn er binnenkort op. In oktober nemen wij afscheid 

van voorzitter Dirk de Lugt (Voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun), Fred Bosch (Financieel Directeur PLUS) en 

Wiebe Draaijer (Voorzitter groepsdirectie Rabobank). Hierdoor ontstaan er meerdere vacatures voor:

NCR ZOEKT BESTUURSLEDEN
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Opgewassen tegen  
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DOOR: Rob Donker

BEELDEN: Krasula, vertolena/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 naar zijn visie op coöperatieve waarden. In het vorige nummer 

van Coöperatie (Nr 650) verscheen het eerste deel van dit gesprek. 
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Coöperatieve waarden 

Opgewassen tegen  
uitwassen

WE WAREN GEBLEVEN BIJ 
HET WERKEN MET EEN KOM
PAS. JE HAD HET OVER DE 
KARDINALE DEUGDEN…
Ja, even in herinnering roepend: al 

eeuwen cultiveren mensen waarden. 

We zoeken naar het goede leven. Dat 

betekent niet: zoveel mogelijk bezit 

tegen de laagste prijs en inspanning. 

Maar economie is natuurlijk wel een 

onderdeel van het goede leven. We 

moeten eten, drinken, kleding dragen, 

een dak boven ons hoofd hebben, 

etcetera. 

Hoe breng je die verschillende 

behoeften en hulpbronnen zo goed 

mogelijk met elkaar in evenwicht? 

Diverse coöperaties zie je nu zoeken 

naar de balans tussen de belangen 

van ‘kleine’ leden en die van ‘grote’, 

tussen die van jonge ondernemers 

en de belangen van uittreders, tussen 

meer marge maken en duurzaamheid. 

Hoe voorkom je dat de groten het al-

tijd winnen, dat de ouden de jongeren 

met een probleem laten zitten, dat 

we doorschieten in onze zucht naar 

winst? Laat ik de vraag abstracter 

formuleren: Hoe ben je als coöperatie 

opgewassen tegen uitwassen? Het 

kompas met de vier kardinale deug-

den kan dan behulpzaam zijn. 

GEEF EENS EEN VOORBEELD.
Elke coöperatie kent zijn helden-

verhalen. In elke coöperatie zijn er 

momenten van waarheid. Dan komt 

het er op aan. Bij sommigen is de 

spanning zelfs inherent aan het 

 ledenbestand. Twee voorbeelden.  

Van Royal FloraHolland weet ik dat  

zij leden hebben die internationaal 

werken en hele grote omzetten doen 

bij de coöperatie, bijvoorbeeld rozen-

kwekers in Afrika. Daarnaast hebben 

ze leden die twee hectare zomer-

bloemen doen. Beide categorieën 

 leden hebben hun toegevoegde  

waarde voor de coöperatie. Maar 

de belangen van beiden lopen sterk 

uiteen. Is financiën het enige criterium 

waarop je je beleidskeuzen baseert 

dan gaat zo’n coöperatie geleidelijk 

de weg op die leidt naar een kleine 

coöperatie met slechts een paar grote 

leden. Het vertrekpunt is echter dat 

deze coöperatie streeft naar een 

toekomstbestendige sector en de 

grootste marktplaats voor bloemen 

en planten wil zijn. Daar horen én de 

grote rozenkweker thuis én de kleine 

zomerbloemenkweker. 

EN HET ANDERE VOORBEELD?
Coöperatie Odin. Die kent leden met 

een schijnbaar tegengesteld vertrek-

punt: consumenten, de klanten in de 

winkel enerzijds en producenten van 

diverse voedselproducten anderzijds. 

Je zou denken: de koper wil een zo 

laag mogelijke prijs en de verkoper 

wil een zo hoog mogelijke prijs. Hoe 

kunnen die samen op lange termijn 

een onderneming runnen? Maar ook 

hier is er een hoger doel waaraan 

beide groepen zich committeren. 

Niettemin kan het verschil van per-

spectief schuring veroorzaken in de 

dagelijkse praktijk. De spanning zit 

immers ingebouwd. 

‘Een coöperatieve stijl is een  
waarden-gedreven stijl.’

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.

MOED

WIJSHEID

GEMATIGDHEID RECHTVAARDIGHEID
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In de plan- en besluitvorming alsmede 

in de dagelijkse transacties heb je dan 

een waardenkompas nodig. Dan is 

Wijsheid geboden om te blijven balan-

ceren. Niemand kan het onderste uit 

de kan krijgen. Men zal zich moeten 

Matigen. Leden, bestuurders, toezicht-

houders zullen Moed moeten tonen 

opdat er een Rechtvaardige verdeling 

van voor- en nadelen zal plaatsvinden 

teneinde het hoger doel op de lange 

termijn te blijven realiseren. 

WIJSHEID WAS EEN KERN
BEGRIP, ZEI JE AL IN HET 
EERSTE DEEL VAN ONS  
GESPREK. MAAR WAT IS  
WIJSHEID?
Wijsheid is geen boekenkennis.  

En zelfs niet hetzelfde als levens-

ervaring. Wijsheid komt vaak met de 

jaren, zoals het spreekwoord zegt. 

Maar niet iedereen die oud is, is wijs. 

En dan erbij: wijs zijn is één, maar 

wijs handelen, daar gaat het écht om. 

De coöperatie is een levend geheel. 

Het ene jaar is het andere niet. Het 

maakt ook verschil uit welke perso-

nen op dit moment actief zijn. Hun 

temperament, hun karakter, hun visie, 

ervaringen en belangen, hun stijl. We 

kennen allemaal wel voorbeelden van 

organisaties die goed liepen en plots 

uit koers raakten doordat één man of 

vrouw zich ging roeren. Gelukkig zijn 

er ook voorbeelden van het tegenge-

stelde: rommelige organisaties die 

weer op de rails kwamen juist door 

het wijze handelen van één persoon of 

één groep. Ieders houding doet ertoe!

OK. WIJS HANDELEN. WAT 
IS DAARVAN HET KENMERK? 
HOE HERKEN JE HET?
Grappig genoeg weten we vaak in-

tuïtief wanneer iemand wijs handelt. 

Het voelt goed, ook al krijg je niet 

helemaal je zin. Het is weloverwo-

gen: alle aspecten wegen mee. Het 

is gebalanceerd. Niet polair. Een wijs 

iemand handelt in het belang van het 

totaal, de gehele coöperatie. 

Wijs handelen, is lang niet altijd 

makkelijk. Niet zelden loopt de emotie 

hoog op of is er een sterke focus op 

één perspectief. Impulsiviteit wint het 

dan van weldenkendheid. ‘Ik wil het 

zo. Punt uit.’ Eén aspect wordt dan 

overbelicht. Het wordt een uitwas. 

Letterlijk betekent uitwas: uit het 

geheel gegroeid. ‘Een te sterke, zie-

kelijke ontwikkeling in een bepaalde 

richting’, zegt Van Dale. Eén deel 

wordt te groot en overwoekert het 

belang van het geheel. 

WANNEER BEN JE OPGEWAS
SEN TEGEN UITWASSEN? 
Als het je lukt om respectvol tussen 

de polariteiten te manoeuvreren. 

Er zijn altijd meer belangen, meer 

perspectieven op dezelfde zaak, 

verschillen van inzicht. Heb je de 

moed om die onder ogen te zien? 

Doe je daadwerkelijk moeite om het 

standpunt van de ander te begrijpen? 

Kun je dat plaatsen? Is het ingegeven 

door angst of door onvermogen of is 

het standpunt van de ander misschien 

wel een wijzer standpunt dan dat van 

jezelf? Houd je het totaalbeeld voor 

ogen? Zowel nu, in een voorliggen-

de kwestie, als voor wat betreft de 

lange-termijn-belangen van de leden 

en de coöperatie? Welke beslissing 

zou nu rechtvaardig zijn? Hoe doe 

je via de kwestie die voorligt, recht 

aan de korte én aan de lange termijn? 

En hoe kun je een matiging van een 

deelbelang acceptabel maken voor 

betrokkenen? Kun je jezelf beheersen 

en zelfbeheersing stimuleren bij je 

collega-leden? Kun je daarbij je taal 

matigen? Innerlijk leiderschap dus. 

DAT IS HARD WERKEN?!
Ja, het is een werkstijl, een waarden- 

gedreven stijl. Laten we zeggen een 

coöperatieve stijl. Een stijl die niet 

alleen bestuurders en toezichthouders 

moeten trainen maar alle leden. 

Er verschijnen immers steeds weer 

verleidingen, bedreigingen, bescha-

digingen op het coöperatieve pad. En 

mensen weten er prachtige verha-

len omheen te breien. Vaak zijn dat 

excuses waarom het nu toch zo moet. 

De kunst is om zuiver coöperatief te 

blijven denken en zuiver te voelen. Je 

kompas te blijven volgen. Een kleine 

afwijking van de koers is geen pro-

bleem. Later buig je die wel bij. Maar 

één stap in de verkeerde richting kan 

ook fatale gevolgen hebben op langere 

termijn. De klad komt er meestal in 

langs de zijdeur. 

DANKJEWEL. EEN VOLGENDE  
KEER VERDER OVER  
HET TRAINEN VAN EEN  
COÖPERATIEVE STIJL! 

‘Committeren aan het vertrekpunt  
van de coöperatie en van daaruit de 

transactie doen.’
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In het voorjaar van 2021 heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer een wetsvoorstel voor een maat-

schappelijke onderneming (BVm) ter consultatie voorgelegd. Echter dit wetsvoorstel is overbodig 

naast de al reeds bestaande rechtsvormen. Daarbij is de keuze voor de BV als basis- rechtsvorm 

voor een maatschappelijke onderneming niet logisch. Hoewel de coöperatie beter voldoet aan de 

behoefte om krachten uit de samenleving te bundelen, zullen gemeenten en financiers schijn-

zekerheid zoeken in de BVm. Dit mede door de onbekendheid met de coöperatieve rechtsvorm.
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DOOR: Marijke Flamman  FOTO’S: Neirfy, Anton Watman/Shutterstock.com

De BVm: een overbodig 
wetsvoorstel

Doel van de wettelijke regeling   

In maart 2021 is door Mona Keijzer de aanzet voor een 

dergelijke wettelijke regeling1 ter consultatie voorgelegd. 

Tot op heden is dit de status quo. Indien een onderne-

ming/BV aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag deze 

zichzelf een BVm noemen. Met de introductie van de 

nieuwe kwalificatie zou het vooral voor zakelijke relaties 

meteen duidelijk moeten worden dat ze met een onder-

neming te maken hebben die maatschappelijke impact 

prioriteert boven het uitkeren van winst aan haar aandeel-

houders. Ondernemers zouden tot nu toe een gebrek aan 

(h)erkenning ervaren om optimaal hun doelen te behalen. 

Keijzer: ‘De BVm zorgt voor een betere erkenning van, en 

daarmee waardering voor het maatschappelijk karakter 

van onze sociale ondernemers. Voor financiers, leveran-

ciers en consumenten wordt het gemakkelijker om sociale 

ondernemingen te herkennen en om vanuit deze gedeelde 

visie zaken te doen.’
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jaarverslag (of in het bestuursverslag) over onder meer 

behaalde maatschappelijke resultaten is verplicht. Het 

overschot bij ontbinding van de BVm moet worden be-

stemd voor een andere BVm of een andere rechtspersoon 

met een ideëel of sociaal doel.

De vraag die zich hier voordoet, is waarom er als basis 

gekozen is voor de BV, en niet voor de coöperatie. En de 

vraag voor welk probleem dit wetsvoorstel een oplossing 

meent te bieden.

Coöperatie versus BV      

Uit recent uitgevoerd onderzoek2 blijkt de gemiddelde 

 Nederlander positieve associaties te hebben met de 

coöperatie. Kenmerken als ‘gericht op samenwerking, 

betrokken bij de samenleving, lange termijn oriëntatie, 

betrouwbaar en duurzaam’ vindt men meer bij coöperaties 

passen dan bij niet-coöperaties.3

Volgens de International Cooperative Alliance (ICA) 

 bestaan de basiswaarden van coöperaties uit zelfred-

Kern voorstel voor een maatschappelijke onderneming  

Hoewel er nog geen concrete wettekst ligt, benoemt het 

wetsvoorstel onderwerpen waar een BVm aan dient te 

voldoen. Maatschappelijke ondernemingen stellen niet 

het uitkeren van winst aan aandeelhouders voorop, maar 

het realiseren van positieve maatschappelijke impact. Bij 

winstbestemming (en andere uitkeringen) zal de ver-

wezenlijking van het maatschappelijk doel voorop moeten 

worden gesteld; de meeste winst moet terugvloeien naar 

de onderneming ten behoeve van het maatschappelijke 

doel. Openbare verslaglegging in een maatschappelijk 

BV
m

Voor het sociaal  
ondernemen kennen we  

in Nederland al een  
rechtsvorm, de coöperatie, 

met een duidelijke  
maatschappelijke  

connotatie.

 
Coöpereren, samenwerken, verbinden, voor elkaar 

zorgen, solidariteit, maatschappelijke betrokken-

heid, duurzaamheid. Woorden en begrippen die al 

eeuwenlang verbonden zijn aan de coöperatieve 

rechtsvorm. Alleen ga je snel, samen kom je verder. 
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zaamheid, eigen verantwoordelijkheid, democratie, gelijk-

heid, rechtvaardigheid en solidariteit. Eén van de 7 door 

ICA geformuleerde principes luidt: Coöperaties werken 

voor de duurzame ontwikkeling van hun gemeenschap  

via beleidsmaatregelen die goedgekeurd worden door  

de leden.

De Coöperatie Code 20194 bevat een aantal breed gedra-

gen coöperatieve principes en gedragsregels. De Code is 

opgesteld door NCR en is bedoeld voor alle coöperaties, 

groot en klein, ongeacht de sector waarin men actief is. In 

de Coöperatie Code 2019 lezen we dat de coöperatie zich 

richt op lange termijn waardecreatie (principe 3). Deze 

waardecreatie kan volgens de Coöperatie Code gericht 

zijn op de gemeenschappelijke behoeften van de leden om 

hun sociale en/of culturele en/of economische positie te 

versterken, maar kan ook zijn gericht op maatschappe-

lijke waardecreatie. De coöperatie kent daarbij zelf geen 

winststreven, maar dient het belang van de leden. 

Het is gissen naar de reden waarom toch wordt omgeke-

ken naar de BV als basis-rechtsvorm voor de maatschap-

pelijke onderneming. Uit eerder genoemd onderzoek van 

NCR/Motivaction is naar voren gekomen dat de gemiddel-

de Nederlander vrij bekend is met de rechtsvorm en as-

pecten van de coöperatie. Het begrip en de naam coöpe-

ratie worden herkend, maar inhoudelijk is de kennis zeer 

beperkt. Bij aanbestedingen die gedaan moeten worden in 

het kader van de WMO worden door bepaalde gemeenten 

nog steeds zorgcoöperaties geweigerd, vanwege onbe-

kendheid met de rechtsvorm. Dat is opmerkelijk omdat 

veel andere gemeenten samenwerking van zelfstandige 

zorgprofessionals daarentegen als voorwaarde voor de 

gunning van een aanbesteding stellen. Deze tegengestelde 

bewegingen lijken hun oorzaak te vinden in onbekendheid 

met de (kenmerken van de) coöperatie. Het gaat om een 

rechtsvorm waarbij de leden een gezamenlijke behoefte 

delen die door de coöperatie wordt gediend. En die kan 

variëren van een dorpscoöperatie waar de inwoners 

hun krachten bundelen om zo de leefbaarheid lokaal te 

verbeteren, via een energiecoöperatie waar de leden er 

de voorkeur aan geven zelf hun energie op te wekken, tot 

een deelauto coöperatie waar buurtbewoners uit milieu 

overwegingen of anderszins, met elkaar een auto delen.

Nederland kent de laatste jaren een substantiële groei in 

coöperaties, al vallen de absolute aantallen in het niet in 

vergelijking met vele andere Europese landen. Zo telden 

we anno 2016 7.969 coöperaties tegen ruim 9.304 in Q1 

20205. Deze groei hebben we voornamelijk te danken aan 

de sectoren energie, zorg en huisvesting (+152% resp. 

+36% resp. +28%). Het is voor onze toekomst van belang 

dat we deze groeibeweging waar mogelijk stimuleren, niet 

alleen in woord maar ook in daden. Waarbij het sociaal 

maatschappelijke eenduidig bij de coöperatie blijft horen, 

en niet bij de BV.

Voor het sociaal ondernemen kennen we in Nederland 

dus al een rechtsvorm, de coöperatie, met een duidelijke 

maatschappelijke connotatie. Behoefte aan het creëren 

van een extra rechtsvorm waarbij gebruikt wordt gemaakt 

van de BV als kapitaalvennootschap is er niet, en maakt 

het ondernemingsrechtelijke landschap onnodig breed en 

diffuus.

Het risico van dit wetsvoorstel is er in gelegen dat de 

financieringsmogelijkheden voor de coöperatie zullen 

afnemen. De kans is reëel dat financiers, leveranciers en 

consumenten zullen hechten aan de (schijn)zekerheid 

die de kwalificatie BVm met zich draagt en de coöperatie 

links zullen laten liggen. Een situatie die zich momenteel 

nog moeilijk laat overzien maar waar we met elkaar bij 

weg willen blijven.

Gezien het voorgaande rest er voor het wetsvoorstel van 

de BVm slechts één route: exit.  

NOTEN

1  https://www.internetconsultatie.nl/bvm 
2  Nederlanders over coöperaties, NCR, B6710,  

uitgevoerd door Motivaction
3  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/

nieuws/2021/03/05/consultatie-maatschappelijke- 
bv-bvm-volgende-stap-in-erkenning-sociale- 
ondernemers

4  https://www.cooperatie.nl/informatie/principes- 
en-voorschriften/

5  https://www.cooperatie.nl/artikelen/het-nederlandse- 
cooperatieve-landschap-2020/
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HOE HET BEGON

Het begon allemaal met het idee om gronden te benutten  

voor de landbouwkundige bewerking, waarbij deze tege-

lijkertijd voldoen aan de ecologische normen. Hoe? Door 

investeerders en agrariërs bijeen te brengen in een coöpe-

ratie. Investeerders hebben de wetenschap dat hun gelden 

worden ingezet om de ecologische uitnutting van grond  

te verbeteren. Hiermee wordt tevens een (bescheiden) 

Coöperaties zijn er in allerlei soorten en maten en in  

diverse sectoren. In dit artikel zoomen we in op een 

grondcoöperatie in de agrarische sector, met een ver-

nieuwend concept dat inspeelt op de schijnbare tegen-

stelling tussen natuur en economie. Grondcoöperatie 

Rijkdom verbindt agrariërs en investeerders om ecolo-

gisch potentieel van gronden te benutten. Hoe werkt  

dat concept in praktijk?

DOOR: Stan Steeghs

FOTO’S: Ardea-studio/Shutterstock.com, Grondcoöperatie Rijkdom

Samen voor een  
rijk landschap
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waardestijging van grond gerealiseerd: verantwoord en 

duurzaam investeren. Agrariërs kunnen grond pachten 

tegen een aantrekkelijk tarief, onder de voorwaarde dat zij 

bij de landbouwkundige bewerking rekening houden met 

ecologische factoren, die in een inrichtingsplan vastlig-

gen. Ook zij profiteren van de waardestijging. Een win-

win situatie, waarbij een balans wordt gevonden tussen 

ecologische en landbouwkundige bewerking van gronden.

Dit concept is vervolgens verder uitgewerkt door de 

oprichtende bestuurders, met ondersteuning van Rabo-

bank en NCR. Hierbij is nauwe samenspraak geweest met 

een klankbordgroep waarin LTO, NAJK en Boer en Natuur 

vertegenwoordigd zijn. Ook is er contact gehouden met 

potentiële investeerders en agrariërs om te toetsen of het 

concept in de praktijk haalbaar is en of er interesse naar is.

DE OPZET IN PRAKTIJK 

De grondcoöperatie bestaat uit twee soorten leden: inves-

teerders en landbouwers. De landbouwer en de grond-

coöperatie zijn ieder voor de helft eigenaar van een stuk 

grond. De landbouwer financiert buiten de coöperatie om 

50% van de grond op basis van onderverdeeld eigendom. 

De grondcoöperatie financiert de andere 50% via haar 

investeerders.  

De landbouwer wordt lid van de coöperatie om zo het 

gebruiksrecht te verkrijgen om de grond te bewerken 

tegen een beperkte vergoeding. Hiermee verbindt de 

landbouwer zich aan de voorwaarden waaronder de 

grond ecologisch en landbouwkundig wordt bewerkt. Die 

voorwaarden worden door de coöperatie vastgesteld. De 

grondcoöperatie functioneert als onafhankelijke partij 

tussen de belangen van landbouwers en investeerders. 

Zij draagt zorg voor het realiseren van de juiste doelstel-

lingen voor een gebied en de daarbij passende inrichting. 

Leden-investeerders en leden-landbouwers profiteren 

allebei van een hogere ecologische winst en een stijging 

van grondprijs van de landbouwgronden. Naast de stijging 

van de grondprijs worden er ook opbrengsten gereali-

seerd in de vorm van carbon credits of stikstofrechten. 

Een deel van de gerealiseerde opbrengst komt (onder 

voorwaarden) toe aan de leden (landbouwers en inves-

teerders) het overige deel vloeit terug naar de coöpe-

ratie. Een klein deel van de opbrengsten wordt gebruikt 

om de gemaakte kosten te kunnen dekken. Zeggenschap 

binnen de coöperatie is in lijn met de verdeling van het 

onverdeeld eigendom van de landbouwgrond. Hierdoor is 

overwicht van één van beide partijen uitgesloten. Dit komt 

ook terug in de bestuurssamenstelling met 2 bestuurders 

namens de investeerders en 2 bestuurders namens de 

landbouwers. 

KLANTEN

Naast lid-investeerders kunnen ook klanten diensten 

 af nemen van de grondcoöperatie. Denk hierbij aan 

 over heden (bijvoorbeeld provincies, waterschappen)  

en bedrijven. Klanten hebben geen zeggenschap, maar 

kunnen wel carbon credits of stikstofrechten afnemen.  

Dit zijn bedrijven of personen die gelden uitgeven omdat 

zij bepaalde ecologische doelen wensen te behalen.  

Voor klanten zal in het bijzonder meespelen dat zij op 

deze wijze de mogelijkheid krijgen een extra bijdrage  

aan de natuur te leveren en/of te compenseren voor hun 

eigen uitstoot. Zo realiseren zij bijvoorbeeld stikstof-

rechten of carbon credits of concrete ecologische doelen 

voor een gebied zoals biodiversiteit of de bescherming 

van weidevogels.

De grondcoöperatie functioneert als onafhankelijke partij tussen 
de belangen van landbouwers en investeerders.
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HUIDIGE STATUS EN TOEKOMSTPLANNEN

Pieter van der Valk is één van de oprichters van de grond-

coöperatie Rijkdom. Hij zal het bestuur ondersteunen in  

de uitvoering van alle benodigde activiteiten. ‘Na alle 

voorbereidingen is de grondcoöperatie Rijkdom in mei 

2022 opgericht. De eerste grond is al eerder aangekocht 

in Friesland en hiermee is met succes een proef afgerond 

waarbij de bescherming van weidevogels centraal stond. 

Het resultaat was precies zoals gewenst! De spanning 

tussen ecologie en economie kwam ook samen in de eer-

ste proef. Het gekozen model bleek aantoonbaar werkbaar 

voor zowel de investeerders als de landbouwers, met een 

positief ecologisch resultaat’, vertelt hij.

Naast de eerste proef worden de komende maanden nog 

drie gronden aangekocht voor landbewerking. Pieter van 

der Valk geeft aan dat er nog een groot potentieel aan 

investeerders is en er voldoende landbouwers zijn die 

ook willen participeren in de coöperatie. Momenteel is hij 

actief bezig met de werving. ‘We kunnen opschalen dus 

meer interesse is altijd welkom, zowel van investeerders 

als van landbouwers. Meer schaal maakt de besturing ook 

beter te realiseren omdat hiermee een gezonde kostenba-

sis kan worden gecreëerd.’

Hoewel de ecologische voorwaarden per regio kunnen 

verschillen, kan het concept in elke regio worden toe-

gepast. Het idee is dan ook om dit concept verder uit te 

breiden binnen Friesland. Een volgende stap is uitbreiding  

naar andere provincies. Dan zal per provincie een nieuwe 

vergelijkbare coöperatie worden opgestart. In de eerste  

plaats is het wenselijk om het regionale karakter te 

waarborgen, zo is het voor investeerders zo concreet 

mogelijk waar zij een bijdrage leveren aan de ecologische 

waarde van gronden, bijvoorbeeld de bescherming van 

weide vogels of vergroten van biodiversiteit. Een andere 

overweging is dat risico’s, kosten en opbrengsten per 

 provincie zo eenvoudig gescheiden zijn. Hierbij kunnen 

een aantal ondersteunende activiteiten wel landelijk  

georganiseerd worden om kosten te besparen. 

Een carbon credit is een algemene term voor een 

 verhandelbaar CO
2
-certificaat. De partij die zijn uitstoot 

van één ton CO
2
-eq of de equivalente hoeveelheid van 

een ander broeikasgas wil compenseren, koopt het  

certificaat van een partij die met dat geld één ton  

CO
2
-eq reduceert, voorkomt of opslaat.

GRONDCOÖPERATIE RIJKDOM

De grondcoöperatie Rijkdom vindt een oplossing voor de schijnbare tegenstelling tussen natuur en economie. Door als 

boer en burger de handen ineen te slaan, wordt er gewerkt aan een mooier en beter landschap én een sterkere landbouw.

Zo wordt er economische, maar ook ecologische winst geboekt. De grondcoöperatie is een zelfregulerend orgaan zonder 

winstoogmerk. www.rijkdomvanhetland.nl

Het idee is dan ook om  
dit concept verder uit te  

breiden binnen Friesland.  
Een volgende stap is  

uitbreiding naar andere  
provincies.

CARBON CREDIT
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Dat data een ‘hot item’ is, zal wei-

nigen nog verbazen. De maatschap-

pelijke invloed van data is enorm en 

neemt in de afgelopen jaren alleen 

maar toe. Data reikt van menselijke  

waarnemingen tot kunstmatige 

 intelligentie en van de smartphone 

tot aan de omstreden gigantische 

datacenters. Maar, als we het over 

data hebben, waar hebben we het dan 

 precies over? En welke rol kan  

en mag data hebben binnen de  

coöperatie?

VAN DATA NAAR ECHTE 
MEERWAARDE

Op donderdag 21 april organiseerde NCR het symposium waar het thema  

‘Van data naar echte meerwaarde’ centraal stond. Een onderwerp dat voor NCR 

en veel van zijn leden niet nieuw is, maar door de snelle ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren actueel is en blijft. De middag werd afgetrapt met een bijdrage 

vanuit de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), gevolgd door een gesprek 

met coöperaties die zich veel met data(stromen) bezighouden. In dit artikel  

blikken we terug op de belangrijkste gesprekspunten.

DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: Marjolein Thijse

WAT IS DATA?

Ronald Buijsse, Academisch Direc-

teur bij het JADS, legt uit: ‘Het begrip 

‘data’ is omgeven met veel buzzwords. 

Hierdoor lijkt het onderwerp voor veel 

mensen een ver-van-mijn-bedshow. 

Data laat zich echter simpel definië-

ren als: vastgelegde, herbruikbare en 

gedeelde waarnemingen. Dit hoeven 

niet alleen cijfers te zijn, maar kan 

ook bestaan uit beeld, video en audio. 

Overal is data terug te vinden, van 

concrete metingen van grondsensoren 

tot het klikgedrag op websites.  

‘Data science’ is het zoeken naar 

 relevante en betrouwbare verbanden 

voor beslissingen. Dit gebeurt aan  

de hand van technieken, modellen 

en het ontwikkelen van algoritmes. 

‘Kunstmatige intelligentie’ (AI) is 

het vervolgens toepassen van deze 

inzichten in  adaptieve producten.

De vertaalslag van data naar het be-

drijfsleven is volgens Buijsse dan ook 

niet meer dan logisch: ‘Binnen een 
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groep mensen ziet iedereen maar een 

deel van een geheel. De meerwaarde 

van data zit in het maken van betere 

beslissingen op basis van inzichten 

uit data; inzichten die niet gevoelig 

zijn voor menselijke tekortkomingen.’

  

‘Werken met data kent drie fasen: 1) 

waarnemen: waarbij je eigenlijk in 

kaart brengt wat de situatie op het 

moment inhoudt. De volgende stap is 

aan de hand van data 2) voorspellin-

gen doen. Hierbij kan je denken aan 

voorspellingen over teeltresultaten 

bij bepaalde weersverwachtingen tot 

aan consumentengedrag bij bepaal-

de nieuwsberichten. Het grootste 

voordeel zit echter in de laatste stap, 

waarbij data een 3) voorschrijven-

de werking krijgt. Hiermee wordt 

bedoeld dat variabelen op basis van 

data worden aangepast om zo resul-

taten te maximaliseren. Denk bijvoor-

beeld aan het automatisch vroegtijdig 

opschalen van een productie- of in-

koopproces bij voorspelde schaarste.’

Om data protocollen te laten voor-

schrijven binnen de bedrijfsvoering is 

voor veel organisaties een grote stap. 

Hiermee wijk je namelijk vaak af van 

protocollen die gebaseerd zijn op de 

vertrouwde - maar beperkte -  

menselijke waarnemingen. Het 

vereist veel mentale inspanning van 

bestuurders om op dit front de regie 

uit handen te geven; persoonlijke 

 kenmerken als ego en angst voor  

het onbekende hebben hier een 

 remmende werking in.’

DATA BINNEN DE COÖPERATIE

Buijsse sloot zijn verhaal af met de 

stellingname dat de coöperatie mis-

schien wel de beste ondernemings-

vorm is om data te delen. Zo kennen 

leden van een coöperatie immers 

al een sterke onderlinge verbinding 

en ondernemen zij al samen in een 

bedrijf, waardoor zij relatief makkelijk 

datastromen kunnen identificeren, 

analyseren en managen. 

Deze stellingname werd verder 

genuanceerd door drie sprekers, die 

aan de hand van een kringgesprek de 

rol van data binnen hun coöperatie 

toelichtte. Aan dit gesprek deden 

mee: Jet de Ranitz (Voorzitter van de 

Raad van Beheer van SURF), Jeroen 

de Schutter (Algemeen Directeur 

van CAV Agrotheek) en Sener Celik 

(Directeur van JoinData). 

SURF

SURF is een coöperatie van onder-

wijs- en onderzoeksinstellingen in 

Nederland. Samen met 110 leden 

werken zij aan ICT-voorzieningen en 

-innovaties. De samenwerking komt 

naar voren in verschillende aspecten. 

Zo delen de leden rekencapaciteit met 

elkaar om complexe bereke ningen 

te kunnen doen, kopen zij samen 

ICT-voorzieningen in bij grote partijen 

(Microsoft, Google, etc.) en verwerken 

zij data van studenten en onderzoe-

kers. SURF levert meerwaarde op 

data door samen een vuist te kun-

nen maken tegen grote IT-partijen. 

Zij nemen hierbij hoofdzakelijk een 

beschermende rol in, waarbij er een 

nadruk ligt op controle op het ethisch 

gebruik van de verzamelde data.

CAV Agrotheek

CAV Agrotheek is als coöperatie 

een kennispartner en toeleverancier 

van gewasbeschermingsmiddelen, 

meststoffen, (gras)zaden, veevoe-

ders en bollennetten in de agrarische 

sector. Bij CAV Agrotheek kent data 

een hele andere toegevoegde waarde. 

Hier vormt data de mogelijkheid om 

te innoveren binnen de eigen sector, 

bijvoorbeeld door minder inzet van 

meststoffen en beschermingsmidde-

len hetzelfde resultaat te realiseren. 

Data van de aangesloten leden kan 

hierin inzichten verschaffen om zo 

de precisielandbouw te versterken. 

CAV Agrotheek heeft besloten het 

verzamelen en analyseren van data 

van leden (bijv. grondsensoren, weer-

stations, etc.) onder te brengen in een 

nieuwe datacoöperatie. Uitgangspunt 

is dat de data eigendom blijft van de 

leden en dat zij door hun data te delen 

nieuwe inzichten terugkrijgen. 



17

COÖPERATIE
NUMMER 651 - JUNI 2022

JoinData

JoinData is een coöperatief data-

platform voor agrarische onder-

nemingen, waarbij het doel is dat de 

boer maximale controle heeft over de 

datastromen die van zijn/haar bedrijf 

afkomen. JoinData analyseert de 

data die zij beheren nadrukkelijk niet. 

Zij fungeren enkel als tussenpartij 

tussen de agrarische ondernemer 

(eigenaar van de data) en de partij 

waarmee deze ondernemer data  

wil delen. 

VAN DATA NAAR MEERWAARDE

Maar, heeft de coöperatie dan ook de 

rol (of, scherper gezegd, de verant-

woordelijk) om iets met deze data 

te doen? Moet de data geanalyseerd 

worden en moeten de uitkomsten 

hiervan met de leden worden ge-

deeld? Data heeft immers pas meer-

waarde als ze aan de basis liggen van 

betere beslissingen.

De sprekers hebben hier geen 

eenduidig antwoord op, omdat hun 

aanpak veel van elkaar verschilt. 

Waar SURF de meerwaarde van data 

voornamelijk inzet in een bescher-

mende rol (denk aan het maken van 

data-afspraken met partijen die 

studentensoftware leveren), wil CAV 

Agrotheek de data juist verrijken door 

deze om te zetten in gericht advies. 

JoinData legt juist de nadruk op con-

trole voor de agrariër, waarbij ze het 

verwerken van de data expliciet niet 

als hun taak zien. 

EIGENAARSCHAP VAN DATA

Een belangrijke vraag die aan bod 

kwam, is de eigenaarsvraag. Wie is 

de eigenaar van data? Is dat bijvoor-

beeld de bron, of de leverancier van 

de meetapparatuur, of de verwerker? 

En, wellicht nog interessanter, wie 

is de eigenaar van de analyses die 

voortkomen uit de data?

Alhoewel wetgeving omtrent data- 

gebruik en -eigenaarschap in Europa 

niet slecht is, loopt deze in de praktijk 

nog vaak achter de feiten aan. Zo  

heb je op het moment geen ‘eigen-

dom van data’. Zodra data openbaar 

beschikbaar is, is het door iedereen 

vrij te gebruiken. 

VAN BUZZWORDS NAAR  

KERNBEGRIPPEN

Alhoewel de drie coöperaties ver-

schillend omgaan met data, komt er 

uit hun verhalen een rode lijn naar 

boven drijven. Deze rode lijn is ge-

stoeld op drie kernbegrippen die van 

belang zijn in het gesprek over data: 

begrijpen, vertrouwen en controle.

Net zoals je geen chef-kok hoeft 

te zijn om te weten of je eten goed 

smaakt, hoef je geen data scientist te 

zijn om beslissingen te kunnen maken 

over data. Breng het datavraagstuk 

terug naar begrijpelijke taal die reso-

neert in de bestuurskamers. Ronald: 

‘Termen omtrent data moeten ge-

demystificeerd worden. Je kan geen 

goede beslissing maken als je het niet 

begrijpt.’ Jet: ‘Bestuurders moeten 

het terugbrengen van een ICT-vraag 

naar een strategische vraag.’ 

Als er samengewerkt wordt op het 

gebied van data, zorg er dan voor 

dat de deelnemers elkaar goed 

vertrouwen. De coöperatie is een 

onder nemingsvorm die van nature 

gebouwd is op onderling vertrouwen. 

Door dit vertrouwen vorm te geven 

in een gezamenlijk doel waarborg 

je de integriteit van de datastromen. 

Jeroen: ‘We hebben het vertrouwen 

gekregen door al onze leden uit te 

rusten met sensoren. Deze analy-

seren de data en geven dit collectief 

terug. Zo hoeft ‘de buurman’ niet 

zijn/haar geheim prijs te geven, maar 

geeft iedereen het ‘geheim’ prijs. Het 

analysewerk wordt ondergebracht in 

een datacoöperatie waar de coöpera-

tie een meerderheidsbelang in heeft. 

Zo staan wij aan de knoppen.’

Als laatste is de controle belangrijk. 

Maak helder wie wat mag gebrui-

ken, wie hier toestemming voor mag 

en kan geven en welke potentie en 

consequenties hieraan verbonden 

zijn. Door hier een goed beeld van 

te hebben, behoudt je als coöperatie 

de grip op je data. Jet: ‘Doordat je in 

een coöperatie zit maak je samen be-

sluiten over wat je deelt en waarom. 

Maar, je kunt ook hele goede redenen 

hebben om data niet te willen delen. 

Het gaat erom dat je dit helder hebt 

zodat je hier op kan acteren.’ 

Sener: 

‘Data moet non-competitief worden.  
Het data-ecosysteem moet gezien gaan worden 
als een nutsvoorziening. Zo hoeft niet iedereen  

het wiel steeds opnieuw uit te vinden.’
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DE ENERGIETRANSITIE IS COÖPERATIEF

In onze laatste verkenning van het coöperatieve landschap (Coöperatie 645, 2021) kon NCR concluderen dat het aantal 
coöperaties in nagenoeg alle sectoren toeneemt. Twee sectoren kenden hierbij een uitzonderlijke toename ten 
opzichte van het vorige peilingsmoment. Dit waren de gezondheidszorg (toename van 36%) en de energiesector (toename 
van maar liefst 152%). Onlangs publiceerden klimaatstichting HIER en de RVO de Lokale Energie Monitor 2021; een 
rapport dat ingaat op de status van lokale energiebewegingen in Nederland qua omvang, diepgang en impact. In deze 
Facts & Figures zetten we de belangrijkste bevindingen op een rij.  

Tekst: Martijn den Ouden I Infographic: Ymke Pas

Aantal energiecoöperaties 
per provincie

Toename burgercollectieven en coöperatieleden

Collectieve zonprojecten
71% van alle energiecoöperaties werkt aan zonne-energieprojecten. 
Het totale aantal projecten nadert de grens van 1000.

Coöperatieve windenergie
Alhoewel zonneprojecten het meest worden opgepakt, 
kennen windprojecten ook een grote groei. Het door coöperaties 
opgewekte windvermogen is tussen 2020 - 2021 gestegen met 35%; 
dit is de grootste toename in één jaar sinds 2015. Van alle 
coöperaties werken 84 coöperaties (12%) actief aan windprojecten. 
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Aan de hand van een vragenlijst zijn 
energiecoöperaties en -initiatieven in 
Nederland bevraagd over hun activiteiten. 
In deze samenwerkingsverbanden 
bundelen bewoners hun krachten om 
lokale energiedoelen te halen.

Circa driekwart van de bevraagde 
coöperaties werkt vanuit een integrale 
benadering aan de energietransitie in 
een wijk, dorp of gemeente. Ze richten 
zich op meerdere soorten energie-
activiteiten, zoals het produceren van 
wind- en zonne-energie en/of het 
realiseren van collectieve wijkwarmte-
voorzieningen.
De overige coöperaties werken aan 
één afgebakend project, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen op een dak. 

75%

25%

Bron: alle informatie uit deze Facts & Figures is afkomstig uit de Lokale Energiemonitor 2021,
gepubliceerd door klimaatstichting Hier en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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* Bestaande uit lokale energiecoöperaties, VvE’s, ontwikkelaars, bedrijven. 
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+15% t.o.v. 2020Naast dat coöperaties in aantallen 
toenemen, nemen zij ook  toe in omvang.

Coöperaties kunnen volledig eigenaar zijn van een project, of een aandeel 
hebben in een project door bijvoorbeeld samen te werken met andere stake-
holders zoals bedrijven, gemeenten, fondsen of andere coöperaties. 
Ook hebben veel coöperaties een aandeel in meerdere projecten, waardoor het 
aantal projecten hoger ligt dan het aantal coöperaties. 
In totaal wordt er circa 217MWp aan vermogen opgewekt, wat vergelijkbaar is met
het elektriciteitsverbruik van bijna 65.000 huishoudens en een geschatte 1-2%
van het totale zonvermogen in Nederland.
De helft (51%) van het vermogen is gerealiseerd op daken, de andere helft op land 
(38%) en op water (10%).

Toename aantal zonprojecten
In 2021 zijn 115 nieuwe projecten opgestart, waardoor het totaal aantal 
opgewekt vermogen met 26% (45 MWo) is toegenomen t.o.v. het jaar ervoor.

Cumulatief:

Toename coöperatief windvermogen

Gerealiseerde
coöperatieve

windparken in
2021

Collectieve warmte
In 2021 zijn er circa 100 burgercollectieven bekend die zich bezighouden met lokaal warmtebeleid (22) en collectieve warmteprojecten 
(78). Deze initiatieven hebben nog niet allemaal een rechtsvorm, maar profileren zich wel als een lokaal warmteinitiatief. Inmiddels zijn 
er 78 warmteprojecten opgestart, waarvan het merendeel nog in de verkennende fase zit.

Begeleiding bij verduurzaming
Naast het opwekken van duurzame energie, zijn er ook coöperaties die zich (deels) richten op energiebesparingsprojecten. Circa 40% 
van de bevraagde coöperaties geeft aan zich bezig te houden met energiebesparing. Naast dat deze coöperaties zich inzetten op het 
gebied van bewustwording en informatievoorziening, leveren sommige coöperaties ook (maatwerk) advies aan bewoners en begeleiden 
en ondersteunen sommige ook in de uitvoering van besparende maatregelen. 

Coöperatief aandeel zon-
vermogen per provincie
Collectief KWp 
per 1.000 
inwoners per 
provincie
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Coöperaties kunnen volledig eigenaar zijn van een project, of een aandeel 
hebben in een project door bijvoorbeeld samen te werken met andere stake-
holders zoals bedrijven, gemeenten, fondsen of andere coöperaties. 
Ook hebben veel coöperaties een aandeel in meerdere projecten, waardoor het 
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De zorgcoöperatie 
en de RvT onder 
de WTZa
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden1.  

Deze wet beoogt (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg en de aan zorg bestede gelden 

te verbeteren. De wet heeft ingrijpende consequenties voor zorgaanbieders, onder wie ook 

veel zorgcoöperaties2.

DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com

We gaan in dit artikel niet in op de in de wet opgenomen 

meldplicht, toelatingsvergunning en financiële eisen  

voor zorgaanbieders. We richten ons op de eisen die de 

WTZa stelt aan de bestuursstructuur van zorg aanbieders 

en wat dit betekent voor met name een zorgcoöperatie  

en zijn leden. En de gevolgen voor de aan de zorg te 

bestede gelden.

 VOOR WIE GELDT DE WET? 

De wet geldt alleen voor ‘zorgaanbieders’: aan de hand 

van de WTZa moet men beoordelen of men kwalificeert 

als ‘zorgaanbieder’. Dit geldt ongeacht de rechtsvorm. De 

grens ligt redelijk laag; iedere zorgorganisatie, die met de 

zorgverzekeraar een overeenkomst sluit voor de levering 

van zorg, wordt gekwalificeerd als zorgaanbieder. 

Toegespitst op de coöperatieve rechtsvorm:

Men kwalificeert als de coöperatie (met personen die in 

dienst zijn om zorg te verlenen) of zijn lid de zorg zelf 

verleent of als deze de zorg geheel of deels uitbesteedt aan 

andere partijen (onderaannemers) maar wel zelf verant-

woordelijk is voor de zorgverlening. Mocht de zorgcoöpe-

ratie of het lid alleen maar administratieve ondersteuning 

van zorgaanbieders leveren, dan kwalificeert hij zelf niet 

als zorgaanbieder. Maar let op: zodra de coöperatie of het 

lid met zorgverleners afspraken maakt over de inhoud 

van de zorg, of jegens een patiënt, een zorgverzekeraar of 

hoofdaannemer verantwoordelijk is, kan hij kwalificeren als 

zorgaanbieder. Mocht de coöperatie of het lid deel uitmaken 

van een concern, dan zal men per rechtspersoon moeten 

beoordelen of deze kwalificeert als zorgaanbieder.

 INTERNE TOEZICHTHOUDER 

De WTZa schrijft voor dat een zorginstelling met meer dan 

10 zorgverleners werkzaam in de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ) in beginsel een eigen interne toezichthouder moeten 

hebben (Raad van Toezicht). Deze Raad ziet toe op het ver-

antwoord afwegen en beheersen van kansen en risico’s. En 

houdt zowel het organisatiebelang als het maatschappelijk 

belang voor ogen. De Raad staat de dagelijkse of algemene 

leiding met advies ter zijde en is een belangrijke spiegel, 

aldus de WTZa. Uitzondering geldt voor zorgaanbieders 

met vijfentwintig of minder zorgverleners die als instelling 

tegelijkertijd voldoet aan beide onderstaande criteria;
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• Samenstelling

 De interne toezichthouder is zodanig samengesteld 

dat de leden onafhankelijk en kritisch opereren. Er zijn 

tenminste drie leden, zij zijn maximaal vier jaar lid van 

de toezichthouder en kunnen die periode eenmaal met 

vier jaar verlengen.

• Taken en bevoegdheden vastleggen

 De Raad van Toezicht behartigt het maatschappelijk 

belang en stelt een profielschets op voor zijn eigen 

leden. Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad 

van Toezicht en het bestuur moeten zijn vastgelegd. Dit 

geldt ook voor hoe eventuele interne conflicten tussen 

de Raad van Toezicht en het bestuur worden aangepakt. 

Het bestuur verstrekt tijdig informatie aan de Raad van 

Toezicht, in ieder geval eenmaal per jaar schriftelijk de 

hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en 

financiële risico’s en beheers- en controlesystemen.

 DE PRAKTIJK 

Deze eisen brengen de nodige lasten met zich mee voor 

de (leden van de) zorgcoöperatie: We nemen als voorbeeld 

een zorgcoöperatie werkzaam in de gemeente Utrecht, 

• bij de instelling kunnen cliënten niet gedurende ten 

minste een etmaal verblijven; 

• er is geen sprake van medisch specialistische zorg en 

evenmin van persoonlijke verzorging, begeleiding of 

verpleging.

Het voorgaande betekent nogal wat voor de gemiddelde 

zorgcoöperatie. Omdat de wet niet spreekt over FTE, moet 

de coöperatie ook een parttimer aanmerken als zorgverle-

ner en komt men al snel aan meer dan 10 zorgverleners. En 

moet men op zoek naar een geschikte Raad van Toezicht.

 REGELS GESTELD DOOR WTZA  
 AAN RAAD VAN TOEZICHT 

De Raad van Toezicht moet vervolgens aan de volgende 

drie eisen voldoen:

• Onafhankelijke taakvervulling

 Bepaalde functies zijn onverenigbaar met het lidmaat-

schap van de interne toezichthouder. Hiermee beoogt 

de wet (de schijn van) financiële, personele en/of fami-

liale belangenverstrengeling te voorkomen.
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NOTEN

1  Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen 
(WTZi)

2  Het aantal actieve zorgcoöperaties is in 4 jaar tijd met 
36% toegenomen. Steijn Luijendijk, ‘Het Nederlandse 
Coöperatieve Landschap – 2020’, website NCR,  
11 december 2020.Zie www.cooperatie.nl/artikelen/
het-nederlandsecooperatieve-landschap-2020

die voor zijn leden bemiddelt, zijn leden administratief 

ondersteunt en aan opleidingen en de kwaliteit van de 

verleende zorg werkt. De leden zijn zelf verantwoorde-

lijk voor de verleende zorg, zij gaan het contract met de 

zorgverzekeraar aan. 

In dat geval zal in beginsel ieder lid dat kwalificeert als 

zorgaanbieder in de zin van de WTZa een eigen Raad van 

Toezicht moeten hebben. Hoewel het doel van de wet, 

zijnde het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, hier 

wellicht mee gediend zal zijn, valt niet te ontkennen dat 

deze maatregel ondertussen het andere doel, het verbe-

teren van de aan de zorg bestede gelden, stevig bijt. Een 

goede Raad van Toezicht kost geld. Geld dat niet aan de 

zorg zelf besteed zal worden.

Er zullen weinig geschikte personen zijn die een dergelijke 

verantwoordelijke taak pro deo op zich willen nemen. 

Deze mensen moeten dus geworven worden, eventueel 

worden opgeleid en bijgeschoold en moeten een passende 

vergoeding krijgen. Bij een coöperatie met 60 leden die 

zorg aanbieden in de zin van de WTZa, betekent dit dat 

je dus minimaal 180 geschikte personen voor een Raad 

van Toezicht nodig hebt. En nee, ze mogen niet allemaal 

dezelfde personen voor hun Raad van Toezicht kiezen 

om hiermee de kosten wat te drukken: de WTZa bepaalt 

uitdrukkelijk dat dit verboden is indien de leden van de 

coöperatie in hetzelfde verzorgingsgebied werkzaam zijn 

en dezelfde werkzaamheden verrichten.

De wet lijkt ingrijpende consequenties te hebben voor 

zorgaanbieders. In de aankomende periode blijven we 

monitoren of dit ook het geval is en of het doel behaald 

wordt. 

John Caubergh

John Caubergh is directeur bij Coöperatie Limburgse  

Zorgboeren, CLZ. De leden van de coöperatie bestaan uit 

60 Limburgse zorgboeren. De coöperatie biedt  

1500 cliënten zorg op de locaties van de leden.  

CLZ is tevens het aanspreekpunt voor zorgkantoren, 

gemeentes, andere overheden, belangenverenigingen, 

cliënten en belangstellenden. 

Sylvia van Waarde 

Sylvia van Waarde is directeur bij zorgcoöperatie  

CKZ (Coöperatieve ondernemers in de kleinschalige  

zorg in Zeeland). CKZ is een coöperatie waarbij  

ruim 65 zorgverleners zijn aangesloten die klein schalige 

zorg aanbieden. De coöperatie gaat contracten aan met 

zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars en 

 ondersteunt de leden in hun professionaliseringstraject. 
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WAT BETEKENT DE WTZA QUA RVT VOOR JULLIE?  
Voor CKZ valt het gelukkig wel mee. CKZ sluit zelf 

 zorgcontracten op het gebied van de WLZ af met derde 

partijen, en doet als coöperatie mee met aanbestedingen 

in de zorg. De leden van CKZ voeren de zorg feitelijk 

uit, waarbij CKZ verantwoordelijk blijft. De coöperatie 

kwalificeert daarom als zorgaanbieder. We hadden al 

een eigen Raad van Toezicht bestaande uit zeer capabele 

mensen, dus we hoefden als coöperatie op dat vlak niets 

te wijzigen.   

MAAKT HET HIERBIJ UIT OF JE EEN  COÖPERATIE 
BENT OF BIJVOORBEELD EEN STICHTING?
Nee, het gaat erom wie verantwoordelijk is voor de  

verleende zorg en de contracten sluit.

WAT BETEKENT DE WTZA QUA RVT VOOR  
JULLIE LEDEN?
Onze leden moesten ieder wel even goed checken wat 

de WTZa voor hen betekenden. De leden sluiten ook zelf 

zorgcontracten af, dus kwalificeren daarmee ook zelf  

als zorgaanbieder. Een aantal leden heeft meer dan  

10 medewerkers, en zou daarom een eigen Raad van 

 Toezicht moeten hebben. Maar omdat deze leden be-

houdens de WLZ ook andere zorgactiviteiten uitvoeren, 

mogen ze daar een aantal medewerkers aan toerekenen 

en blijven ze onder de norm van 10 medewerkers voor 

de WLZ. Enorm fijn, want ze kunnen zich een eigen RvT 

financieel natuurlijk niet veroorloven.

WAT BETEKENT DE WTZA QUA RVT VOOR JULLIE?  
Twee jaar geleden leken de gevolgen van de WTZa  

erger dan ze in de praktijk blijken te zijn. Als coöperatie 

sluiten we zelf de zorgcontracten af met derde partijen  

en zijn we naar deze partijen dus verantwoordelijk voor 

de levering van de gecontracteerde zorg. Ook voor de 

inwerkingtreding van de WTZa waren we al verplicht om 

een Raad van Toezicht te hebben, en nu onder de WTZa  

is dat niet anders. 

MAAKT HET HIERBIJ UIT OF JE EEN  COÖPERATIE 
BENT OF BIJVOORBEELD EEN STICHTING? 
Nee, dat maakt niets uit.

WAT BETEKENT DE WTZA QUA RVT VOOR  
JULLIE LEDEN? 
Er zijn leden die alleen in opdracht van de coöperatie 

zorg verlenen. Zij vallen dan onder de vergunning van de 

coöperatie en hoeven geen eigen Raad van Toezicht in te 

stellen. Maar er zijn ook veel leden die zelf opdrachten 

buiten de coöperatie om aannemen. Deze leden moeten 

vervolgens nagaan of ze zelf vergunningplichtig zijn en 

of ze een eigen Raad van Toezicht moeten hebben. Dit is 

pas het geval; als ze meer dan 10 zorgverleners in dienst 

hebben. Per saldo komt dit neer op circa 10 tot 15 van onze 

65 leden. Omdat een zorgboer met meer dan 10 zorgver-

leners in dienst ook ander personeel in dienst zal hebben, 

spreken we dan over een onderneming van bepaalde om-

vang. En dan kan een Raad van Toezicht ook echt waarde 

toevoegen. Daarbij komt dat deze zorgboeren de Raad van 

Toezicht beperkt houden, zowel qua omvang als qua werk-

zaamheden. Vaak komt deze raad niet vaker dan 3 keer per 

jaar bijeen. Dit betekent dat de kosten die gepaard gaan 

met het moeten instellen van een Raad van Toezicht ook te 

overzien zijn, gerelateerd aan de toegevoegde waarde die 

een dergelijke raad met zich brengt.
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Kom kennis en inspiratie opdoen tijdens hét jaarlijkse 
evenement voor coöperatief Nederland. De Nationale 
Coöperatiedag staat dit jaar in het teken van de waarde(n) 
van de coöperatie. Ontmoet leden van andere coöperaties 
en laat je verrassen door verschillende sprekers. Het 
programma volgt binnenkort.

LEDENBETROKKENHEID – TRANSITIE – MAATSCHAPPELIJKE ROL

ADRES NCR, De Poort 40, 3991 DV Houten
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SAVE THE DATE
DE NATIONALE 

COÖPERATIEDAG 2022

DATUM Donderdag 10 november 2022
TIJD        13:30 - 19:30 uur
LOCATIE Spoorwegmuseum, Utrecht

Zet de datum alvast in uw agenda!
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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 LEDENRAAD. DRIE COOPERATIES 

VERTELLEN HOE ZIJ DIT AANPAKKEN 

AAN DE HAND VAN DRIETAL VRAGEN.

Wat zijn – to the point – de antwoorden van 

Menso Tijssen (AgruniekRijnvallei), Peter Smak 

(Royal FloraHolland) en Leo Bezemer (VGZ)?

DOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: Patrick van der Sande, Royal FloraHolland

ROYAL FLORAHOLLAND:
Jaar oprichting:  1912  

Aantal leden:  ca. 3600 

Aantal medewerkers:  ca. 2700 

Omzet: e 5.6 miljard 

Bestuursmodel:  RvC+ model  

Ledenraad:  Ja

AGRUNIEKRIJNVALLEI:

Jaar oprichting:  1900 

Aantal leden:  2.000 

Aantal medewerkers:  ca. 400 (300 FTE) 

Omzet:  e 320 mln   

Bestuursmodel:  Zandlopermodel  

Ledenraad:  Nee, wel een districtsraad

VGZ:

Jaar oprichting:  2011 (huidige organisatie,   

 oorspronkelijke oprichtings-   

 datum is 1741)

Aantal leden:  4,2 miljoen

Aantal medewerkers:  1.888

Omzet:  e 12,8 miljard

Bestuursmodel: Two-tier model

Ledenraad:  Ja

SAVE
THE DATE

Kom kennis en inspiratie opdoen tijdens hét jaarlijkse 
evenement voor coöperatief Nederland. De Nationale 
Coöperatiedag staat dit jaar in het teken van de waarde(n) 
van de coöperatie. Ontmoet leden van andere coöperaties 
en laat je verrassen door verschillende sprekers. Het 
programma volgt binnenkort.

LEDENBETROKKENHEID – TRANSITIE – MAATSCHAPPELIJKE ROL

ADRES NCR, De Poort 40, 3991 DV Houten
TELEFOON 030 - 284 04 90   EMAIL ncr@cooperatie.nl   WEBSITE www.cooperatie.nl   

TWITTER @NCR_Coop

SAVE THE DATE
DE NATIONALE 

COÖPERATIEDAG 2022

DATUM Donderdag 10 november 2022
TIJD        13:30 - 19:30 uur
LOCATIE Spoorwegmuseum, Utrecht

Zet de datum alvast in uw agenda!

10 NOVEMBER
2022
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Districtsraad als  
verenigingskant 
van de coöperatie
OP WAT VOOR MANIER EN HOE VAAK EVALUEREN 

JULLIE HET FUNCTIONEREN VAN DE EIGEN  

LEDENRAAD?

AR heeft geen Ledenraad maar een Districtsraad. Het ver-

schil is dat de Districtsraad niet de taken van de algemene 

vergadering overneemt (zoals bij een Ledenraad), maar dat 

de Districtsraad naast de algemene vergadering functio-

neert. De Districtsraad heeft een adviestaak over de vereni-

gingskant van de coöperatie. De leden brengen het ‘leden-

geluid’ in. Daarnaast adviseert de Districtsraad over de (her)

benoeming van coöperatiebestuursleden, besluiten ze over 

beslissingen van het bestuur boven bepaalde financiële om-

vang en geven ze een stem instructie aan AVA van Agruniek-

Rijnvallei Holding bv. De evaluatie over het functioneren van 

de Districtsraad vindt niet formeel plaats, wel is er jaarlijks 

een middagdeel wat besteed wordt aan hoe de Districtsraad 

haar rol oppakt.

HOE HOUDT DE DISTRICTSRAAD CONTACT MET DE 

LEDEN DIE NIET IN DE DISTRICTSRAAD ZITTEN?

Doordat AR naast de Districtsraad een algemene vergade-

ring heeft worden er door de Districtsraad geen (grote) be-

sluiten genomen namens de leden. Dat doet de algemene 

vergadering zelf. De Districtsraad vertolkt de verenigings-

kant van de coöperatie. Ook heeft AR per agrarische sector 

een Sectorcommissie bestaande uit zo’n 8 leden. Zij advise-

ren vanuit de leden de ondernemingskant van de coöperatie.

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE KENNIS VAN  

LEDEN IN DE DISTRICTSRAAD OP PEIL GEHOUDEN 

EN HOE BEWAAK JE DIT?

Bij de selectie van nieuwe Districtsraadsleden wordt reke-

ning gehouden met het vereiste (kennis)niveau. Er wordt 

geselecteerd op leden die weten wat er speelt in de sector 

en die ook in staat zijn dit op de juiste wijze in te brengen. 

Nieuwe Districtsraadsleden worden in een introductie-

bijeenkomst geïnformeerd over de structuur van AR, de 

ontwikkelingen binnen AR en de sector en de rol van de 

Districtsraad. Daarnaast hebben we een aparte bijeenkomst 

waarin de financiën worden toegelicht en er wordt jaarlijks 

een kennisbijeenkomst georganiseerd. 

MENSO TIJSSEN –  
VOORZITTER VAN HET COÖPERATIE-
BESTUUR VAN AGRUNIEKRIJNVALLEI U.A. 

Ik ben Menso Tijssen, fruitteler in Altforst en voorzitter  

van het coöperatiebestuur van AgruniekRijnvallei u.a.  

en voorzitter van de raad van commissarissen van 

 AgruniekRijnvallei Holding bv. AR is een actieve land-  

en tuinbouwcoöperatie met veehouders, akkerbouwers en 

fruittelers als leden. Onze ambitie? Het helpen van agra-

rische ondernemers met hun uitdagingen van vandaag 

de dag en met hun plannen voor later. AR produceert en 

levert veevoeders voor alle veehouderijsectoren en levert 

een uitgebreid assortiment meststoffen, gewasbescher-

mingsmiddelen, teeltbenodigdheden en zaaizaden voor 

de plantaardige sectoren. Daarnaast heeft AR de op-  

en overslaglocaties voor grondstoffen en negen  

Welkoopwinkels.
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Zelfevaluatie om te 
leren en te groeien
OP WAT VOOR MANIER EN HOE VAAK EVALUEREN 

JULLIE HET FUNCTIONEREN VAN DE EIGEN  

LEDENRAAD?

Het functioneren van de Ledenraad wordt standaard aan het 

eind van het jaar geëvalueerd door het invullen van de zelf-

evaluatietool van NCR. Deze zelfevaluatie passen we aan op 

de specifieke situatie van Royal FloraHolland. Zo worden de 

specifieke commissies van de Ledenraad apart benoemd, 

maar wordt er ook naar de actualiteiten gekeken: bijvoorbeeld 

het effect van covid en de ontwikkeling naar digitaal vergade-

ren, het gebruik van de Engelse taal en de ontwikkeling qua 

tijdsbesteding. Daarnaast hebben we recentelijk ook inge-

voerd dat na elke vergadering een korte evaluatie plaatsvindt. 

HOE HOUDT DE LEDENRAAD CONTACT MET DE 

 LEDEN DIE NIET IN DE LEDENRAAD ZITTEN?

Iedere maand verschijnt er een ledennieuwsbrief met daarin 

al het nieuws van en voor leden van de coöperatie. Standaard 

onderdeel van deze nieuwsbrief is een column van een Leden-

raadslid. Ook verschijnt sinds kort per kwartaal de Ledenkrant. 

Deze krant wordt gevuld met artikelen vanuit de Ledenraad. 

Daarnaast organiseert de Ledenraad jaarlijks minimaal twee 

rondes aan ledensessies: eentje in het voorjaar en eentje in 

het najaar. Deze hebben echt een consulterende insteek en we 

zijn blij dat we eind maart/begin april van dit jaar weer fysieke 

sessies hebben kunnen organiseren in plaats van digitale. Ver-

der wordt er na elke plenaire vergadering van de Ledenraad 

een korte video opgenomen om de leden te informeren. 

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE KENNIS VAN  

LEDEN IN DE LEDENRAAD OP PEIL GEHOUDEN EN 

HOE BEWAAK JE DIT?

Nieuwe Ledenraadsleden volgen in het eerste half jaar de 

Basiscursus Coöperatie van NCR. Dit maakt onderdeel uit 

van het Ontwikkelplan voor de Ledenraad dat jaarlijks wordt 

opgesteld en voorziet in zowel individuele als collectieve 

ontwikkeling. De Coöperatie Commissie wordt elke commis-

sievergadering geüpdatet over de voortgang van dit plan. 

Daarnaast proberen we de ontwikkeling van de Ledenraad 

zoveel mogelijk te koppelen aan geplande vergadermomen-

ten. Ook wordt hier elk jaar in de evaluatie aandacht aan be-

steed. Deze evaluatie is één van de bronnen van input voor 

het Ontwikkelplan. 

PETER SMAK –  
VOORZITTER LEDENRAAD BIJ COÖPERATIE 
ROYAL FLORAHOLLAND
Mijn naam is Peter Smak en ik ben voorzitter van de 

 Ledenraad bij Coöperatie Royal FloraHolland U.A. sinds  

1 januari 2022. Sinds 2014 ben ik bestuurlijk betrokken bij 

de coöperatie en vanaf de start van de Ledenraad in 2019 

Ledenraadslid. In het dagelijks leven ben ik de CEO van 

Smak Tulips B.V., een tulpenkwekerij die ik samen met mijn 

broer leidt. Royal FloraHolland is een kwekerscoöperatie 

die als dé wereldwijde marktplaats voor bloemen en  

planten, kwekers en kopers verbindt en streeft naar  

optimale prijsvorming tegen minimale kosten. 
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Kijken in de spiegel 
houdt je scherp 
OP WAT VOOR MANIER EN HOE VAAK EVALUEREN 

JULLIE HET FUNCTIONEREN VAN DE EIGEN  

LEDENRAAD?

Onze Ledenraad voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. Tijdens 

de zelfevaluatie gaat de Ledenraad onder andere in gesprek 

over interne communicatie, behaalde resultaten en onderlinge 

samenwerking. Wij vinden het belangrijk om de zelf evaluaties 

laagdrempelig te organiseren. Alle aanwezige leden moeten 

zich immers vrij voelen om input te kunnen leveren. In 2019 

heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van 

NCR. Tijdens deze sessie is onder andere een actieplan opge-

steld, waarin verschillende verbeterpunten werden opgeno-

men. Jaarlijks wordt nu, door middel van de zelfevaluatie, 

gekeken of de voortgang van de actiepunten naar wens ver-

loopt. Uiteraard kijken we ook naar nieuwe punten.

HOE HOUDT DE LEDENRAAD CONTACT MET DE  

LEDEN DIE NIET IN DE LEDENRAAD ZITTEN?

De achterban van de Ledenraad bestaat uit de 4,2 miljoen 

leden van VGZ. Dit is natuurlijk een hele grote groep. De 

Ledenraad probeert in haar eigen samenstelling diversiteit 

na te streven, dit zodat zoveel mogelijk geluiden uit de sa-

menleving worden vertegenwoordigd in de raad. Daarnaast 

probeert de Ledenraad aan te sluiten bij de klantsessies die 

VGZ organiseert. Op deze manier kan de Ledenraad op een 

directe manier horen wat er leeft onder de leden. 

OP WAT VOOR MANIER WORDT DE KENNIS VAN  

LEDEN IN DE LEDENRAAD OP PEIL GEHOUDEN EN 

HOE BEWAAK JE DIT?

Een deel van de leden heeft vanuit de eigen werkkring 

 affiniteit met de inhoud van het werk en met delen van de 

doelgroep. Dat geeft input in onze overleggen. In de bespre-

king van de jaarstukken en de strategische koers van VGZ 

komt veel naar voren wat met de Ledenraad wordt gedeeld 

en waarover de Ledenraad kan meedenken. In subgroepen 

bereiden we onze inhoudelijke bijdrage voor. Daarnaast wor-

den er regelmatig kennissessies georganiseerd om de Le-

denraad bij te praten over ontwikkelingen binnen VGZ. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan zorginhoudelijke onderwerpen, maar 

ook onderwerpen gerelateerd aan de strategie van VGZ of 

zorginkoop. 

 

LEO BEZEMER –  
VOORZITTER VAN DE LEDENRAAD VAN VGZ 
Mijn naam is Leo Bezemer en ik ben tijdelijk voorzitter 

van de Ledenraad van VGZ. VGZ wil onder de vlag van 

zinnige zorg, samen met de zorgverleners, betere zorg 

tegen lagere kosten leveren. Dan gaat het om vernieu-

wing in de zorg, om preventie, om snelheid van behande-

ling en dergelijke. Als Ledenraad kiezen we voor een rol 

om daarin positief en kritisch, met een warm hart voor 

de leden, mee te denken.  
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In een steeds veranderende omgeving 

en krimpende sectoren is jongeren-

participatie onmisbaar. Jongeren zijn 

de toekomst, ook binnen coöperaties. 

Het tijdig betrekken van deze groep  

is vaak essentieel voor het voort-

bestaan van de coöperatie. De vraag 

is echter hoe je jongeren betrokken 

JONGERENSESSIE:  
STIMULEER EN  
ACTIVEER JOUW  
NETWERK
Op 31 maart 2022 vond de jongerensessie ‘Stimuleer en activeer  

jouw netwerk’ plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.  

Het thema was hoe je jongeren actief betrekt bij de coöperatie,  

ook de jongeren-achterban die geen lid is van de jongerenraad.  

Dit vraagstuk speelt bij meerdere leden van NCR en vormde de aan-

leiding voor het organiseren van deze sessie. Met twee gastsprekers 

legden we de link tussen de wetenschap en de praktijk van jongeren-

participatie. In dit artikel een terugblik. 

DOOR: Kitty Fortman

FOTO’S: Maartje Kuperus

krijgt en houdt. Een vraag waar veel 

jongerenraden van coöperaties mee 

worstelen. Tijdens de jongerensessie 

werd een basis gelegd voor verdere 

verdieping van het onderwerp in de 

toekomst. Circa 50 deelnemers af-

komstig van verschillende coöperaties 

kwamen tijdens deze sessie bijeen. 

GEDRAG EN HET BREIN

Na een korte introductie op het thema 

vertelde gastspreker Ayca Szapora, 

neurowetenschapper en cognitief 

psycholoog, ons alles over hoe het 

brein werkt. Hoe werkt verandering 

in het brein en hoe werkt betrok-

kenheid in het brein? Hoe kan je 
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ons van slechts 1% bewust worden. 

Hierdoor maakt ons brein binnen een 

fractie van een seconde aannames, 

denken we in patronen en creëren 

we meningen die alleen in ons hoofd 

waar zijn. Dit is nodig om ons energie 

te besparen, want van alle zuurstof 

die we inademen wordt 25% alleen 

al gebruikt voor de werking van ons 

brein. Bewust nadenken kost ons het 

meeste energie. Alle keuzes die we 

maken, maken we dus in ons onder-

bewustzijn. Teveel opties om uit te 

kiezen geeft ons stress en dat leidt 

er toe dat we helemaal niet meer in 

staat zijn om keuzes te maken. 

GEEF JONGEREN EEN STEM

Maar wat betekent dit nu als we jon-

geren binnen de coöperatie willen be-

trekken en motiveren om van zich te 

laten horen? Het begint allemaal met 

dat mensen zich gehoord en gezien 

moeten voelen. Wanneer dit het geval 

is, zorgt dit voor vertrouwen en ver-

binding. Geef jongeren een stem en 

ze voelen zich gewaardeerd. Volgens 

Ayca helpt een persoonlijke benade-

ring waarin mensen de gemeenschap-

pelijkheden met elkaar opzoeken. Dit 

vergemakkelijkt de communicatie en 

de relatie tussen de personen.

INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 

OP JONGERENPARTICIPATIE  

Na de lunch nam de tweede spreker 

Nicole Sloot, werkzaam bij Agri-

terra, ons mee in het internationale 

perspectief op jongerenparticipatie. 

Agriterra biedt advies en training aan 

coöperaties en agrarische bedrijven 

in opkomende economieën. Nicole 

vertelde ons alles over coöperatie 

Chepkorio Dairy ltd. in Kenia. Chepko-

rio Dairy ltd. kampte met fluctueren-

de melkvolumes, vergrijzing en hoge 

werkloosheid op het platteland. Door 

jongeren te mobiliseren, hun experti-

se te identificeren en workshops over 

bedrijfsovername te organiseren, 

wilden ze een stabiele melkproductie 

en werkgelegenheid realiseren. 

Het beginnen met de ‘waarom’- 

vraag van de jongerenraad is hierbij 

belangrijk. Zo kom je tot de kern van 

het bestaansrecht en zorgt dit voor 

een gemeenschappelijk doel. Dat 

doel mag ook breder zijn dan het doel 

van de coöperatie. Het gaat erom 

dat jongeren een noodzaak zien om 

zich te verbinden aan de coöperatie. 

Haar kernboodschap was dan ook 

om verder te kijken dan alleen de 

jongerenraad. Betrek niet alleen de 

jongeren in de jongerenraad, maar 

zorg dat er ook voldoende betrokken-

heid bij bestuurders en managers is. 

Je gezien voelen, erkend en onder-

steund worden door de coöperatie 

door middel van tijd, budget en bege-

leiding is van belang. Kies voor een 

persoonlijke benadering en voorzie 

in de verschillende behoeften van de 

jongeren door meer dan één activi-

teit te organiseren. Dit leidt tot een 

beter communiceren? Ayca nam de 

deelnemers mee in het verhaal over 

de wondere werking van onze bo-

venkamer. Dit gebeurde aan de hand 

van voorbeelden, video’s en interactie 

met het publiek. Zo vertelde ze dat 

99% van ons gedrag in ons onder-

bewustzijn plaatsvindt en dat we 

Ayca:

‘Betrokkenheid creëer je door mensen  
een stem te geven en hen gezien en gehoord  

te laten voelen.’
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meer levendige jongerenraad. Ook is 

de bekendheid van de jongerenraad 

binnen de coöperatie belangrijk. Maak 

een aantal jonge leden ambassadeur 

van de coöperatie en vergeet niet om 

kleine stappen te maken met korte 

termijn projecten.

KENNIS DELEN

Na beide gastsprekers gingen de 

deelnemers in groepen uiteen om 

met elkaar in gesprek te gaan en 

ervaringen uit te wisselen. Er werd 

hen gevraagd om nieuwe inzichten en 

ideeën met elkaar op papier te zetten. 

Uiteraard met als doel om jongeren-

participatie in de eigen coöperatie te 

vergroten. In de terugkoppeling kwa-

men verschillende aandachtspunten 

naar voren; begin klein en denk goed 

na over het doel (het waarom), be-

steed ook aandacht aan persoonlijke 

benadering en zoek een mix tussen 

inhoud en ontspanning. Bied jonge-

ren ook een mogelijkheid om zich te 

ontwikkelen en gebruik hun netwerk 

om via hen nieuwe jongeren aan te 

trekken. Ook waren er coöperaties 

die de krachten bundelden om samen 

een jongerendag te organiseren. 

AFSLUITING

De sessie werd door de deelnemers 

als ‘interactief’, ‘inspirerend’ en 

‘verhelderend’ bestempeld. Ook werd 

er genoemd dat het fijn was om de 

verbinding met andere coöperaties 

weer op te zoeken. NCR beschouwt 

deze sessie als succesvol en een 

mooie basis om op door te gaan in de 

aankomende maanden. Wij houden u 

op de hoogte. 

Vorig jaar zijn we ermee begonnen: de NCR Coöperatie-

podcast. De podcast reeks biedt een diverse coöperatieve 

thema’s; bijvoorbeeld over leden en ledenbetrokkenheid, 

rechten en plichten, duurzaamheid en solidariteit binnen 

de coöperatie. 

Nu staat er een nieuwe aflevering live: Jongeren binnen 

coöperaties. Deze podcast is opgenomen tijdens het 

symposium van 21 april jl. In deze aflevering gaat het over 

de rol van jongeren binnen de coöperatie en de rol van de 

Jongerenraad. Wat is een Jongerenraad eigenlijk en hoe 

ontstaat deze?  

NCR COÖPERATIEPODCAST: JONGEREN BINNEN COÖPERATIES

Allemaal vragen die worden beantwoord door ervarings-

deskundigen Susan Dijkshoorn (voorzitter dagelijks 

bestuur jongerenwerk FrieslandCampina) en Maarten 

Schouls (voorzitter Raad van de Toekomst van Plantion). 

Ook komt Nicole Sloot van Agriterra aan het woord over 

hoe jongeren het internationaal doen binnen coöperaties. 

Je kunt de podcast luisteren via de website, Soundcloud 

of Spotify. Luister mee en laat je inspireren door de 

kracht van samenwerken! Heb jij een interessant  

onderwerp? Laat het ons weten via ncr@cooperatie.nl.



31

U
IT

G
E

L
IC

H
T

Balanced Being 
Coöperatie U.A. 

Balanced Being is een innovatief groeiplatform 
voor individuen en organisaties. Het integreert dui-
zenden jaren van wijsheid in een simpele reeks van 
vaardigheden en oefeningen die 24 uur per dag in-
zetbaar zijn. De coöperatieve missie is om middelen 
en diensten te leveren aan changemakers die de 
overgang van individuen en organisaties naar een 

meer evenwichtige toestand wil vergemakkelij-
ken. De hulpmiddelen zijn er op gericht om 

bewust te worden van stress triggers 
en om duurzame zelfzorg toe te 

passen.

 
Abeos  

Agri Diensten

Abeos is opgericht in 1963 als Coöperatieve  
Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging en heeft 

meer dan 8.000 leden. Wat Abeos Agri Diensten 
bijzonder maakt komt voort uit onze historie, onze 
roots, maar komt vooral ook voort uit onze mentali-
teit en ambitie. We denken in oplossingen en kansen. 
We begrijpen de context waarin onze opdrachtge-
vers opereren. Met onze diensten waarborgen we 
de continuïteit van hun agrarische bedrijven. 

We zijn niet alleen leverancier, maar vooral 
partner. We werken vanuit onze coöpera-

tieve gedachte. Samen met en voor 
elkaar. 

 

 

NIEUWE LEDEN 
NCR  

COÖPERATIE
NUMMER 651 - JUNI 2022
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Coöperatie
platform

www.cooperatie.nl 

HET KENNISPORTAAL VOOR COÖPERATIEF NEDERLAND 

 Magazine Coöperatie 
 Digitaal ledenboek
 NCR Coöperatie Academie & bijeenkomsten
 Begeleiding en advies
 Dossiers en artikelen
 En nog veel meer: boekenrubriek, blogs, kiosk met coöperatieve

publicaties, juridische informatie, Coöperatiecheck

Wij ontmoeten u graag op het platform!
www.cooperatie.nl

NIEUW
E-learning 

Basiscursus 
Coöperatie


