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Daar krijg je energie van!
FRONTRUNNERS
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EDITORIAL

Op dit moment leven we in een wereld met veel 
maatschappelijke uitdagingen. Denk aan het klimaat, 
stikstof, zorg en energie. Coöperaties kunnen voor 
oplossingen zorgen door hun unieke structuur en 
lange termijnvisie. Dit zien we bijvoorbeeld in de 
energiesector gebeuren. Burgers bundelen hun 
krachten om kleinschalige energieprojecten op  
te zetten. In het artikel over coöperatieve energie- 
initiatieven kijken we naar hoe burgers deze  
 transitie organiseren. 

Rond de tafel is dit keer in handen van de vertrek-
kende bestuursleden Fred Bosch (CFO Plus) en 
Wiebe Draijer (voorzitter Groepsdirectie Rabobank). 
Op woensdag 5 oktober zullen zij tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van NCR aftreden. In dit 
 artikel geven zij hun visie op coöperatief onderne-
men en de rol van NCR als ‘Huis van de coöperatie’.

In deze Coöperatie ook aandacht voor coöpera-
tieve waarden. Dit keer gaan we het hebben over 
 ‘Vrijwillige zelfbegrenzing’. Lees wat hiermee wordt 
bedoeld en vooral ook dat ‘coöperatief zijn’ een 
 ontwikkeling is. Daarnaast hebben we een artikel  
over het belang van een toezichtkader en een 
toezicht visie tussen bestuur en RvC. Het vastleggen 
van verwachtingen schept helderheid voor beide  
par tijen en draagt bij aan een soepel lopende 
 governance binnen een coöperatie.

Verder treft u een overzicht van het programma van 
De Nationale Coöperatiedag 2022. Deze dag biedt 
een plenair gedeelte, diverse sessies en netwerk-
mogelijkheden. Kortom de plek voor coöperatief 

Nederland om inspiratie op te 
doen en elkaar te ontmoeten. 
U kunt zich inschrijven op 
onze website. 

Tot ziens op De Nationale 
Coöperatiedag 2022!

Saskia Brouwer
Hoofdredacteur Coöperatie 
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Elise Stevens-Fokkens heeft vanuit haar praktijk-

ervaring als secretaris dit boek geschreven om haar 

passie voor het vak en de wens haar ervaring met 

andere secre tarissen te delen. De secretaris is er in 

vele vormen, zeker ook bij coöperaties. Het eerste deel 

van het boek is  niet alleen relevant voor al die ver-

schillende  secretarissen en bestuursondersteuners in 

de coöperatie, maar ook voor bestuurders en toezicht-

houders. Goed bestuur en toezicht is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en start met een goede organisatie 

van de governance. Naast de rol van alle organen in de 

governance gaat het ook om de vraag hoe de secretaris 

kan optreden als adviseur en vertrouwenspersoon. Hoe 

zorg je dat informatie terecht komt waar die terecht 

moet komen, of juist vertrouwelijk blijft: luisteren, 

 signaleren en verbinden. In het tweede deel van het 

boek is vooral aandacht voor de praktische kant, hoe 

organiseer je dit allemaal en waar moet je op letten.

Het Handboek Secretaris biedt een naslagwerk met 

aandachtspunten over taken en bevoegdheden en 

 praktische voorbeelden ter illustratie. Aan het eind van 

het boek heeft Elise een aantal bijlagen opgenomen  

met achtergrondinformatie zoals diepte interviews, 

 bepalingen uit de wet of codes, maar ook informatie 

over opleidingen en netwerken.   

Voor alle betrokkenen in de (coöperatieve) governance 

een handig naslagwerk.

Auteur: Elise Stevens-Fokkens

De ‘ongelofelijke kracht van het co-creatie proces’ staat 

centraal in dit boek van Martijn Pater en James Veenhoff.  

Wat is co-creatie en hoe breng je verschillende per-

spectieven samen in een gestructureerd, creatief 

proces. Ze beschrijven de principes die van belang zijn 

en hoe je hier in praktijk invulling aan kan geven bij 

ontwerp en uitvoering van veranderprocessen. Tenslotte 

besteden ze kort aandacht aan voor- en nadelen van on-

line sessies en hoe je co-creatie online kan vormgeven.

De praktijkvoorbeelden en praktische tips zijn herken-

baar en toepasbaar in een coöperatieve omgeving. Zeker 

voor coöperaties die met leden in dialoog gaan over hun 

strategie en/of belangrijke veranderingen. De strekking 

van het boek sluit ook aan op de aanpak en principes 

van de boeken ‘Crowdocracy’ van Iman Stratenus en 

‘Begin met het Waarom’ van Simon Sinek, die we eerder 

in deze rubriek bespraken. Start met het Waarom, samen 

weten we meer, hoe maak je gebruik van de kracht van 

het collectief en hoe organiseer je dat. Dit is ook de 

aanpak die NCR voorstaat.

Het boek is vlot geschreven en praktisch toepasbaar. Als 

bestuurder en toezichthouder helpt dit boek om vanuit 

andere perspectieven veranderprocessen te bezien en 

prikkelende vragen te stellen over de gekozen aanpak.  

Auteurs: James Veenhoff, Martijn Pater
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Handboek secretaris
Wet, codes & praktijk

Meer informatie: Boom juridisch, Den Haag,  2022, 

ISBN 9789462126909, e 49,00, www.boomjuridisch.nl 

Collaborate or die
Het Co-Creatie Handboek voor  

de Veranderaar 

Meer informatie: Van Duuren Management, 2021, 

ISBN 9789089655493, e 24,99, www.vanduurenmanagement.nl



5

COÖPERATIE
NUMMER 652 - SEPTEMBER 2022

N
C

R

E-LEARNING BASISCURSUS 
COÖPERATIE NU LIVE!

NCR heeft de afgelopen tijd 

 gewerkt aan een e-learning voor 

de Basiscursus Coöperatie.  

De e-learning is bedoeld voor 

(nieuwe) ledenraadsleden, 

bestuurders, commissarissen, 

commissieleden, directeuren, managers en medewerkers 

van coöperaties. En geeft een goede basis van het begrip 

coöperatie en inzichten in hoe een coöperatie functioneert. 

Het volgen van deze e-learning duurt ongeveer 2 uur. 

Inschrijven kan via het Coöperatie Platform. 

Op woensdag 5 oktober  

vindt de Algemene Leden-

vergadering plaats. Dit 

keer wordt de bijeen-

komst georganiseerd in de 

middag met aansluitend 

een afscheids bijeenkomst. 

NCR-leden zijn van harte 

welkom vanaf 15.15 uur  

bij InnStyle in Maarssen.  

Meer informatie vindt u op  

het Coöperatieplatform.

Na de ALV op woensdag 5 oktober 2022 organiseert 

NCR een afscheidsbijeenkomst voor NCR-bestuursleden  

Dirk de Lugt (Voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun),  

Fred Bosch (Financieel Directeur PLUS) & Wiebe 

Draijer* (Voorzitter groepsdirectie Rabobank). Van 

de eerste twee bestuursleden zit de termijn erop en 

Wiebe Draijer gaat Rabobank verlaten waardoor ook hij 

afscheid neemt als bestuurslid van NCR. Om 17.00 uur 

bent u van harte welkom bij InnStyle in Maarssen. 

Moderator voor deze bijeenkomst is Astrid Joosten. 

Onze toekomstige ex-bestuursleden worden bevraagd 

over de waarde(n) van de coöperatie, over ontwikke-

lingen binnen coöperatief ondernemen en de rol van 

NCR. Verder blikken we terug op hun tijd als bestuurslid 

bij NCR.

Meer informatie kunt u vinden op het Coöperatie-

platform onder agenda, daar kunt u zich ook inschrijven. 

*Wiebe Draijer zal niet aanwezig zijn.

OPROEP: HERZIENING  
NCR COÖPERATIE CODE 
De NCR Coöperatie Code is een hulpmiddel om 

 coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokken-

heid en professioneel toezicht te verbeteren. Hij 

beoogt de kwaliteit van het dagelijks besturen en 

het toezichthouden te bevorderen. De Code werd in 

2005 geïntroduceerd en in 2019 heeft er een laatste 

herziening plaatsgevonden. Graag willen wij met 

NCR-leden de Code evalueren om te kijken of deze 

nog steeds aansluit bij de nieuwe trends en ontwik-

kelingen op coöperatief en maatschappelijk gebied.

Wilt u hierover meedenken en plaatsnemen in de 

Commissie Herziening Code? Stuur dan een mail 

naar ncr@cooperatie.nl.

NCR ALGEMENE LEDENVERGADERING
5 OKTOBER 2022

AFSCHEIDSBIJEENKOMST: NCR-BESTUURSLEDEN
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Coöperatieve waarden 

Vrijwillige  
zelfbegrenzing
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DOOR: Rob Donker

BEELD: Mauritshuis, Den Haag

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 de vorige nummers 

van Coöperatie (Nrs 650 en 651) verschenen deel 1 en 2 van dit gesprek.  

De oude kantwerkster door Nicolaes Maes. Rembrandts veelzijdige leerling: een kunst moet je leren. 
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Coöperatieve waarden 

Vrijwillige  
zelfbegrenzing

IN DEEL DRIE VAN ONS 
 GESPREK WILLEN WE HET 
HEBBEN OVER HET TRAINEN 
VAN EEN COÖPERATIEVE 
STIJL. MAAR EERST NOG 
EVEN IN HERINNERING ROE-
PEN WAAR WE IN DEEL ÉÉN 
EN TWEE OVER SPRAKEN.
In het kader van het NCR-themajaar 

over coöperatieve waarden spraken 

we over hoe moeilijk het is om coö-

peratief te zijn in onze tijd. Het vraagt 

om innerlijk leiderschap. Niet alleen 

van bestuur, toezicht en management 

maar van elk lid! 

Lidmaatschap is een kunst. Om een 

kunst goed te beheersen, moet je 

oefenen. Oefenen in het werken 

met een kompas onder andere. 

We spraken over een kompas van 

Wijsheid, Rechtvaardigheid, Moed 

en Gematigdheid. Dat kompas kan je 

helpen om met je coöperatie tussen 

de klippen van Scepsis, Onverschil-

ligheid en Angst (de SOA van de 

coöperatie) door te zeilen. Die leiden 

immers tot verbindingsproblemen. En 

als een coöperatie iets is dan is het: 

het gezamenlijke bedrijf van leden die 

in verbinding met elkaar meer kunnen 

bereiken dan ieder voor zich. De oude 

Chinese wijsgeren beseften al dat 

zelfdiscipline de sleutel tot verbin-

ding is. 

AL VROEG IN ONS GESPREK 
LEGDE JE HET BEGRIP 
 WIJSHEID OP TAFEL. 
Dat is inderdaad een kernbegrip. 

 Wijsheid moet je niet uitleggen als 

‘veel weten’. Het gaat eerder om wijs 

handelen, om weldenkend en geïn-

spireerd op de vertrekpunten van je 

coöperatie datgene te doen dat in 

die gegeven situatie goed is. Goed 

voor jezelf, goed voor de leden en de 

coöperatie én ten derde: goed voor het 

grotere geheel: het land, de wereld. 

De tweede-golf-coöperaties droegen 

wat dit laatste betreft bij aan het 

versterken van rechtvaardigheid in de 

toenmalige samenleving. Van moder-

ne coöperaties wordt verwacht dat ze 

bijdragen aan de grote transities van 

deze tijd: energie, klimaat, voedsel-

veiligheid, etc. Daarom moeten ze op-

gewassen zijn tegen uitwassen, zoals 

we dat de vorige keer noemden.

OOK NCR KIEST IN HAAR 
STRATEGIE VOOR EEN 
 COÖPERATIEVE BIJDRAGE 
AAN DEZE GROTE MAAT-
SCHAPPELIJKE VRAAG-
STUKKEN. MAAR LATEN WE 
ONS NU BEPERKEN TOT ONS 
THEMA VAN COÖPERATIEVE 
WAARDEN. 
Dat is een prachtige opstap, Rob. We 

moeten praten over zelfbeperking!

Vrijwillige zelfbeperking is dé metho-

de om vanuit coöperatieve waarden 

tot coöperatief handelen te komen. 

Echte wijsheid is immers belichaam-

de wijsheid. Het manifesteren van het 

coöperatieve. In ons vorige gesprek 

gaven we daar twee voorbeelden van. 

Het gaat steeds om het verantwoor-

delijk omgaan met macht. Om de 

moed in jezelf te vinden om macht 

te dragen. Ieder lid moet enerzijds 

opkomen voor zijn/haar eigen belan-

gen. Anderzijds verantwoordelijkheid 

nemen om de coöperatie mee te stu-

ren. In het belang van zichzelf, in het 

belang van de leden en de coöperatie 

zelf én in het grotere belang. 

Hier ontstaat weer een continuüm tus-

sen twee extremen (zie deel 1). Aan de 

ene kant het extreme eigenbelang en 

aan de andere kant zelfopoffering in 

het belang van de ander. Zelfbeperking 

is nodig om enerzijds niet tot machts-

misbruik te vervallen en anderzijds 

niet gekke Henkie te zijn. 

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.

SOA van de coöperatie: Scepsis, Onverschilligheid, Angst 

Vrijwillige zelfbeperking is dé methode om coöperatieve waarden om te zetten in 

coöperatief handelen.

Stel jezelf de vragen: Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat weet ik? Wat voel ik?
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ZELFBEPERKING IS DUS EEN 
UITING VAN EEN COÖPERA-
TIEVE LEVENSHOUDING. JIJ 
ZEI: LIDMAATSCHAP IS EEN 
KUNST. OM DIE TE BEHEER-
SEN MOET JE OEFENEN. HOE 
TRAIN JE ZELFBEPERKING?
We gaan nu de nadruk leggen op twee 

andere waarden in het kompas: Moed 

en Gematigdheid. Heb je de moed om 

op het continuüm tussen macht en 

zelfopoffering te bewegen? Durf je 

je korte-termijn-eigenbelang los te 

laten? Durf je een visie voor de lange 

termijn te ontwikkelen? En daarnaar 

te handelen, al is het paradoxaal op 

dat moment?

Ten tweede: durf je je handelen, 

zowel in je eigen onderneming als 

binnen de coöperatie openhartig te 

bespreken met een ander? Durf je 

een opleiding te volgen? Durf je een 

mentor te kiezen? Durf je kritiek  

te incasseren en te reflecteren  

op je eigen ondernemerschap?  

Hoe coöperatief ben je eigenlijk? 

OK, DAT IS EEN MOOI  
VERTREKPUNT. MAAK  
HET EENS CONCREET.1 
Er zijn heel wat stappen te zetten 

in je coöperatieve ontwikkeling. En 

omdat coöperatie een houding is, 

gaat het dus ook over persoonlijke 

ontwikkeling. 

Ten eerste: ‘Ken uzelve’, zeiden de 

oude Grieken. Reflecteer eens op je 

eigen patronen, op je eigen falen, op 

je eigen trauma’s wellicht. Het maakt 

je wat milder voor het falen van je 

collega-leden. Ten tweede gaat het 

steeds om balans zoeken tussen twee 

extreme krachten op een continuüm. 

Als je iets moeilijk vindt, voor jezelf, 

in de ledenvergadering, het bestuur, 

binnen de raad van commissarissen 

of als manager/medewerker van een 

coöperatie: de eerste actie is om het 

spanningsveld te benoemen en de 

twee extremen uit te werken. Hoe 

ziet het ene uiterste eruit? En hoe 

het andere? Wat gebeurt er als je op 

spoor 1 gaat zitten? Met jezelf, met 

de leden, de coöperatie, de buitenwe-

reld? En wat als je op spoor 2 gaat 

zitten? Probeer daarin eerlijk te zijn. 

Geen mening te hebben. Probeer de 

uitersten gewoonweg te begrijpen. 

Stel jezelf de vragen: Wat zie ik? Wat 

hoor ik? Wat weet ik? Wat voel ik? 

De volgende actie is: niet te snel 

kiezen. Leer te verdragen dat er altijd 

meer kanten aan dezelfde zaak zitten. 

Stel de keuze voor een extreem zo 

lang mogelijk uit. Onderzoek zo’n 

extreem standpunt op SOA (Scepsis, 

Onverschilligheid, Angst). 

Pas als jij of jullie op een construc-

tieve manier met jezelf en elkaar in 

interactie zijn, als er ruimte is voor 

creativiteit, breng je de twee extre-

men met elkaar in verbinding. Dan 

ontstaat er iets nieuws. Iets dat goed 

is voor jezelf, de leden, de coöperatie, 

het grote geheel. Ergens tussen de 

twee extremen ontstaat een keuze, 

niet veroorzaakt door een coöpera-

tieve soa maar uit het verlangen om 

vanuit het Grote Idee van je coöpera-

tie, in deze concrete situatie tot een 

besluit te komen dat constructief is. 

Al deze zaken kun je trainen. Het 

vergt oefening, zowel in opleiding 

als in de praktijk. De coöperatie moet 

deze training als beleid kiezen. Ieder 

lid moet bereid zijn middels opleidin-

gen en intervisies  te investeren in 

zichzelf op dit gebied.

DUS DOOR VRIJWILLIGE BE-
GRENZING, DOOR JE KEUZE 
UIT TE STELLEN, ONTSTAAT 
EEN WIJS BESLUIT. MAAR 
HOE HOUDEN WE DAN TEMPO 
IN DE COÖPERATIE? 
Ieder doorloopt dit proces vanuit  

zijn eigen perspectief. De voorzitter 

heeft daarin een andere rol te spelen 

dan een deelnemend lid of een com-

missaris. Bovendien: de kunst van 

zelf begrenzing is slechts één aspect 

van coöperatief meesterschap. Regel-

matig de lange-termijn-visie herijken 

en afzetten tegen het speelveld van 

de actualiteit kan veel crises voor-

komen. Daardoor houd je tempo.

Coöperatief meesterschap bestaat  

volgens jou uit visie, vorm, 

 vaardigheid en vier-A-strategie.  

Daar gaan we in het kader van 

 coöperatieve waarden in het vierde 

deel over verder. 

NOOT

1  Veel dank verschuldigd aan 
 Reinoud Eleveld. 

Benoem het spanningsveld.

Werk de extremen uit.

Probeer ze te begrijpen.

Kies niet te snel één van beide.

Onderzoek de extremen op SOA.

Breng de extremen met elkaar 

 in verbinding. 

Toets de oplossing aan het Grote 

Idee van je coöperatie. 
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Het publieke debat over flexibiliteit en zekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt zou baat 

hebben bij meer aandacht voor ontwikkelingen van onderop. Flexwerkers van divers pluimage 

wachten de trage beleidsprocessen niet af, maar organiseren zich steeds vaker in coöperaties om 

zelf de regie te pakken over hun arbeidsomstandigheden en toegang tot werk te krijgen zonder 

tussenkomst van intermediairs.
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DOOR: Damion Bunders (promovendus bij Rotterdam School of Management)  BEELD: Africa Studio, woocat/Shutterstock.com

De coöperatie als  
alternatief voor de  
toekomst van werk

Aanleiding voor nieuwe werkerscoöperaties

De opkomst van nieuwe werkerscoöperaties is veelal 

uit nood geboren, in de context van een terugtrekken-

de verzorgingsstaat en dalend vakbondslidmaatschap. 

Flexibilisering van de arbeidsmarkt, richting minder vaste 

contracten, roept namelijk problemen op waar werkenden 

individueel moeilijk uit komen en daarom collectief naar 

een oplossing zoeken in de vorm van coöperaties.

In de groeiende ‘kluseconomie’ -waar je je inkomen bij 

elkaar werkt door vele kleine opdrachten te combineren 

die men verkrijgt via intermediairs- worden flexwerkers 

geconfronteerd met twee centrale problemen. Ten eerste 

ontstaat er onzekerheid door de risico’s die organisaties 

verplaatsen naar werkenden in zzp-constructies of onder 

diverse flexibele contracten. Voor sommige flexwerkers 

behelzen deze risico’s inkomensonzekerheid of een ‘race 

to the bottom’ in concurrentie met anderen. Maar ook de 

meest succesvolle zzp’ers hebben risico’s die ze liever 

afdekken, zoals ziekte of niet betalende klanten. Toch zijn 

private verzekeringen meestal te duur en daarom niet 

aantrekkelijk. Ten tweede zijn er steeds meer flexwer-
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al 30.000 leden heeft en ook in zeven andere Europese 

landen actief is. Deze twee modellen pakken onzekerheid 

aan, maar zijn minder geschikt om economische afhanke-

lijkheid tegen te gaan.

Platformcoöperaties gebruiken een eigen platform, wat 

betekent dat de leden er zeggenschap over hebben en 

kunnen zorgen dat beslissingen beter aansluiten op hun 

belangen. In een vorm hiervan blijft de flexwerker een 

zelfstandige, maar gebruikt die het lidmaatschap van de 

coöperatie om cliënten te vinden via een eigen platform. 

Voorbeelden zijn Funda, wat voor de meerderheid in 

handen is van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging 

van Makelaars en Taxateurs (NVM), en TaxiApp, gerund 

door ‘black cab’ taxichauffeurs in Londen. Hier draait 

het om economische onafhankelijkheid, maar ze zijn niet 

zozeer gericht op het tegengaan van onzekerheid. In 

een tweede variant ben je in dienst bij de coöperatie en 

levert die diensten met vaste prijzen via het platform. Een 

voorbeeld is Up&Go, bestaande uit schoonmakers in New 

York. Alleen dit laatste model pakt zowel onzekerheid als 

economische afhankelijkheid aan, maar het betekent ook 

een terugkeer naar een meer reguliere arbeidsrelatie. Dat 

is misschien niet wenselijk voor alle flexwerkers, maar 

misschien wel voor een deel van hen.

Uitdagingen voor nieuwe werkerscoöperaties

Natuurlijk staan de nieuwe werkerscoöperaties ook voor 

uitdagingen en zijn ze geen wondermiddel. In mijn pro-

kers economisch afhankelijk van online platforms en 

andere intermediairs voor hun toegang tot opdrachten. 

Dit is problematisch wanneer dergelijke intermediairs 

beslissingen nemen die strijdig zijn met de belangen van 

flexwerkers, zoals plotselinge wijzigingen in de werking 

van een digitaal platform of het doorrekenen van hogere 

commissiekosten, terwijl de belofte van flexwerk juist ligt 

in meer autonomie.

Mogelijkheden voor nieuwe werkerscoöperaties

In reactie op de hiervoor beschreven problemen organi-

seren steeds meer flexwerkers zich in nieuwe vormen 

van werkerscoöperaties. Net als elke andere coöperatie, 

zijn deze organisaties gebaseerd op eigendom en bestuur 

door de leden zelf in plaats van externe aandeelhouders. 

Er zijn vier soorten nieuwe coöperaties te onderscheiden  

die verschillen in hoe ze een balans vinden tussen flexi-

biliteit en zekerheid. Allereerst zijn er coöperaties die 

een gedeelde dienst aanbieden om leden in hun werk te 

ondersteunen, maar zonder daarbij iets te veranderen aan 

de status van zelfstandige. Voorbeelden zijn Broodfonds, 

die een financieel vangnet bieden tegen ziekte voor bijna 

30.000 zelfstandige ondernemers, of De Coöperatie, 

die bijna 650 freelance-journalisten toegang bieden tot 

gedeelde werkruimten, cursussen, financiële en niet- 

financiële ondersteuning. Een tweede type coöperatie 

biedt flexwerkers een arbeidscontract, inclusief sociale 

zekerheid, maar zonder hen te verbinden aan opdrach-

ten. Een goed voorbeeld is Smart, dat in België alleen 
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motieonderzoek neem ik deze uitdagingen dan ook onder 

de loep door middel van interviews, vragenlijstonderzoek, 

en het analyseren van interne documenten. Ik identificeer 

vier uitdagingen die de veerkracht van deze coöperaties 

kunnen belemmeren.

Hoewel de nieuwe werkerscoöperaties veelal tot stand 

komen uit een zoektocht naar balans tussen twee uiter-

sten in de kluseconomie, zoals de spanning tussen identi-

teiten van werknemer en ondernemer, blijft dit balanceren 

constant van belang voor een succesvolle oprichting. Ini-

tiatieven die tijdens hun oprichting faalden, prioriteerden 

daarentegen steeds één uiterste ten koste van het andere 

uiterste. Bijvoorbeeld een aansturende hiërarchie ten 

koste van een democratische besluitvorming, of zichzelf 

totaal afhankelijk achten van marktdriften ten koste van 

enige autonomie verwerven. De tweede uitdaging komt 

voort uit de fragmentatie onder flexwerkers. Zo is het las-

tiger om gemeenschappelijke doelen te bepalen wanneer 

er minder gedeelde belangen en sociale banden tussen 

leden bestaan. De toewijding om lid te blijven ligt in dat 

geval lager, wat kan resulteren in een groter verloop van 

leden. Verder kunnen digitale middelen de deelname van 

leden aan collectieve besluitvorming ondersteunen, maar 

toch blijkt de invloed op beslissingen groter voor leden 

met meer sociale contacten in de coöperatie en wanneer 

zij meer toewijding hebben om lid te blijven. Het blijft 

daarom van belang om alle leden te betrekken bij besluit-

vorming zodat deze de wensen van de leden weerspiegelt. 

Technologie alleen lost dat niet op. Ten slotte bestaat er 

in de nieuwe werkerscoöperaties een bepaalde mate van 

concurrentie tussen leden voor opdrachten en collectieve 

middelen, aangezien flexwerk individueel of in wisselende 

teams wordt uitgevoerd. Dit maakt het des te belangrijker 

om regels af te spreken die opportunisme tegengaan en 

samenwerking bevorderen, want anders kan dit afbreuk 

doen aan de collectieve middelen.

De toekomst van werk(erscoöperaties)

Het debat over de toekomst van werk gaat waarschijnlijk 

nog wel even door, zeker nu de vakbonden en werkge-

versorganisaties het oneens zijn over hun eigen advies 

aan de regering. In de tussentijd experimenteren nieuwe 

werkerscoöperaties in diverse vormen met arbeidscon-

tracten dan wel zelfstandigheid, en met of zonder eigen 

digitale platforms. Zoals vaker in de geschiedenis, kunnen 

beleidsmakers ook in dit geval leren van de ervaringen die 

zijn opgedaan door coöperaties. Zowel wat betreft nieuw 

arbeidsmarktbeleid als voor de regulering van digitale 

platforms. Bovendien laat de opkomst van deze nieuwe 

werkerscoöperaties zien dat flexwerk wel degelijk samen 

kan gaan met meer zekerheid, wat de argumenten tegen 

regulering door grote platforms en andere intermediairs 

ontkracht.  

BRONNEN

• https://platform.coop/
• CECOP, 09-11-2021, LIGHTS ON! Worker and social 

cooperatives tackling undeclared work
• CECOP, 16-12-2019, All for one. Response of  

worker-owned cooperatives to non-standard  
employment

• NRC, 19-07-2022, https://www.nrc.nl/
nieuws/2022/07/19/werkgevers-en-vakbonden-
ruzien-over-eigen-advies-voor-de-toekomst-van-
flexwerk-a4136912 

‘Net als elke andere  
coöperatie, zijn werkers-
coöperaties gebaseerd op  
eigendom en bestuur door  
de leden zelf in plaats van  
externe aandeelhouders’

Damion Bunders is promovendus bij Rotterdam School  

of Management.
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energie, etc.). Tegelijkertijd zien we een opwaartse  

trend waarbij deze schaarste wordt opgevuld door 

coöperatieve (burger)initiatieven. Een beweging die 

door overheden op goedkeuring kan rekenen. NCR sprak 

met drie verschillende coöperatieve energie-initiatieven 

(ValleiEnergie, Energie Samen en Zeeuwind) over hoe 

zij kijken naar de maatschappelijke transitie die door 

burgers zelf wordt georganiseerd. 

In een voorgaande editie van ons magazine hebben wij 

uitgelicht hoe energie de hardst groeiende coöperatieve 

sector is qua nieuwe initiatieven (een toename van 152% 

tussen 2016 en 2020). Maar ook in de zorg is er een 

grote toename te zien in het aantal initiatieven. Door de 

privatisering van staatsbedrijven en de afbouw van de 

verzorgingsstaat lijkt er op verschillende niveaus een 

schaarste van goederen of diensten te ontstaan (denk 

bijvoorbeeld aan scholing, lokaal transport, winkels, zorg, 

DOOR: Martijn den Ouden & Stan Steeghs

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

Daar krijg je energie van!
De coöperatieve invulling van een maatschappelijk vraagstuk
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De energietransitie staat hoog op de agenda in het poli-

tieke debat. De overgang van fossiele naar hernieuwbare 

energiebronnen kent een algemene consensus als een 

belangrijke en noodzakelijke stap voorwaarts; ook vanuit 

Europees perspectief. Maar, hoe dit bereikt moet worden 

is nog niet altijd even helder. Landelijke politiek en lokale 

opwekking zijn immers ver van elkaar verwijderd. Menig 

enthousiasteling herkent en erkent de rol die energie-

coöperaties (kunnen) hebben in het verwezenlijken van 

de energietransitie. Sterker nog, zij zitten er al middenin. 

Maar zien deze coöperaties zichzelf ook als spilpunt van 

de energietransitie? Wat kan en mag de overheid van deze 

energiecoöperaties verwachten (en andersom)? En voor 

welke uitdagingen staan deze coöperaties?

IDEALISME VERSUS RENDEMENT

De drie gesproken coöperaties geven aan dat zij zeker een 

rol (of sterker nog: een verantwoordelijkheid) voor zichzelf 

zien in het realiseren van de energietransitie. Echter, een 

coöperatie moet -net als elk ander bedrijf- zwarte cijfers 

schrijven om voort te kunnen blijven bestaan. Hierbij komt 

ook nog kijken dat het voor investeerders aantrekkelijk 

moet zijn om iets van rendement op hun investering te 

kunnen ontvangen. 

Vaak worden energiecoöperaties opgericht door een 

groep idealisten die hun visie op de energiehuishouding 

willen vertalen naar de praktijk. Dit idealisme leeft door 

in de geformuleerde gezamenlijke behoefte van leden. 

Alhoewel er bij de groei van energiecoöperaties ook een 

aanwas is van leden die meer financieel ingestoken zijn, 

lijkt dit achterliggende idealisme toch de motor te zijn die 

deze leden weet aan te trekken. Dit idealisme helpt dan 

ook om nieuwe uitdagingen op te pakken.

Om investeerders aan te kunnen trekken, moeten energie-

coöperaties vanzelfsprekend een aantrekkelijke investe-

ring aanbieden (een goed rendement versus een redelijk 

risico). Het bieden van een rendabele investering blijft van 

belang, maar blijkt dus niet de enige aantrekkingskracht. 

Er zijn immers commerciële aanbieders die scherpere 

rendementen kunnen bieden. Het lijkt investeerders meer 

te gaan om het krijgen van invloed en zeggenschap op hun 

eigen energievoorziening enerzijds, en het verwezenlijken 

van een duurzame energieproductie en -infrastructuur 

anderzijds. Leden-investeerders zijn doorgaans inhou-

delijk begaan met de doelstellingen van de coöperatie en 

geloven in de rol die deze probeert te vervullen, ook als zij 

niet op de idealistische voorgrond staan. 

PROFESSIONALISERING VAN HET KLIMAAT

Veel energiecoöperaties zijn op kleine schaal begonnen, 

bestaande uit een groep gelijkgestemde investeerders die 

vaak een kleinschalig energieproject wilde opzetten. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van zonnepanelen 

op een dak of braakliggend terrein. De afgelopen jaren is 

de coöperatieve energiesector enorm gegroeid. Zo zijn er 

vanaf 2008 bijvoorbeeld 927 zonneprojecten opgestart, 

en is de verwachting dat dit in 2022-2023 zal groeien tot 

meer dan 1.290. 

Deze groei brengt twee gevolgen met zich mee. Enerzijds 

begint de markt te verzadigen en wordt het steeds lastiger 

voor kleine initiatieven om positie te verkrijgen, terwijl 

anderzijds bestaande initiatieven zijn gegroeid en genood-

‘Coöperaties kunnen de brug 
naar de burger goed slaan. 
Die energietransitie moet voor 

iedereen zijn. Wil je de klimaatdoelen halen? 
Dan moet iedereen daaraan meedoen. De 

overheid zou meer kunnen inzetten op het 
betrekken van de burgers (helemaal nu deze 

doelen versneld behaald moeten worden).  
De landelijke regel geving is nog niet goed 

toegespitst op de dagelijkse praktijk. Lokaal 
wordt men gestimuleerd om samen te 

werken, maar dit komt niet terug in landelijk 
beleid. Dit schaadt soms ook het vertrouwen 

van de leden om te investeren in  
de coöperatie.’ 

HANS VISSERS, VALLEIENERGIE:
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zaakt worden om te professionaliseren. Dit is voorname-

lijk nodig wanneer zij grotere projecten willen opstarten. 

Professionaliseren kan een lastige transitiefase zijn voor 

een coöperatie. Voor sommige leden wordt de complexi-

teit en/of de tijdsbesteding die zij aan de coöperatie kwijt 

zijn te groot. Vaak volgt er ook een discussie over het 

bieden van vergoedingen. Ook wordt het vaak nodig om 

personeel aan te trekken om de bedrijfsvoering op peil te 

kunnen houden. Hier kunnen ZZP’ers voor worden inge-

zet, maar ook steeds meer werknemers in loondienst. Het 

hebben van een stabiele kasstroom is hierdoor voorwaar-

delijk om te kunnen professionaliseren, maar ook meteen 

een grote drempel: projecten betalen zich vaak pas uit 

nadat ze ‘draaien’, terwijl ze op voorhand voornamelijk uit 

vrijwilligerswerk putten. 

Professionalisering biedt naast uitdagingen zeker ook 

kansen. Zo wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om 

continuïteit te waarborgen, contractafspraken te maken,  

investeerders aan te trekken en specifieke kennis te  

ontwikkelen en in huis te houden.

DE SAMENWERKING MET (LOKALE) OVERHEDEN

Onbekend maakt vaak onbemind. Waar de ene gemeente 

positieve ervaringen heeft met coöperaties en graag met 

hen samenwerkt, is het voor de andere nog onbekend 

terrein. Ook is het voor een beleidsmaker lastiger om met 

coöperaties in zee te gaan, omdat zij hierdoor zelf ook 

meer risico lopen. Het is immers beter uit te leggen om 

aan een groot, gevestigd bedrijf verantwoordelijkheden 

toe te bedelen dan aan een kleiner lokaal initiatief.

Energie Samen
Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en 

-verenigingen en andere energie-communities van burgers, boeren en/of lokale bedrijven. 

Ze verzorgen belangenbehartiging voor de sector als geheel en ontwikkelen diensten  

voor leden. Het merendeel van de Nederlandse energiecoöperaties is aangesloten. Een kleine 300 energiecoöperaties en 

-initiatieven zijn direct lid. Hiervan zijn 13 leden op hun beurt koepels met ook weer hun eigen leden.

‘Op het moment dat je als 
coöperatie in een nieuwe 

fase komt, moet je andere  
expertise vragen aan je 

 bestuursleden. Dat is het mooie van de 
coöperatie, maar ook een belemmering in 
de professionaliseringsslag. Het herkennen 
en erkennen dat er expertise nodig is om 
verder te kunnen komen.’ 

SIWARD ZOMER, ENERGIE SAMEN:

‘De ambities van de 
 overheid en landelijke  

 beleidslijnen geven hoop. 
Maar het is in praktijk lastig om bij 
lokale  over heden draagvlak voor uitbreiding 

van bestaande projecten te vinden of voor 
het opstarten van nieuwe projecten.  

Gemeenten hebben vaak geen uitgesproken 
ambities, daar ben ik op zijn zachtst gezegd 

 ongelukkig mee. Zonder medewerking van 
lokale overheden kan de energietransitie 

niet plaatsvinden.’

TEUS BAARS, ZEEUWIND:
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Zeeuwind
Zeeuwind is een professionele coöperatie voor duurzame energie. Het doel is het gebruik van zon,  

wind en andere duurzame energie-innovaties in Zeeland te bevorderen. Zeeuwind produceert duur-

zame elektriciteit ter hoogte van het verbruik van 180.000 particuliere huishoudens, en is daarmee de 

grootste Nederlandse duurzame energiecoöperatie. Dankzij ruim 3.000 leden kunnen ze daarin investeren. Ook sluiten ze 

aan bij initiatieven van Zeeuwse bewoners en zoeken ze actief naar samenwerkingsverbanden.

ValleiEnergie
ValleiEnergie is een energiecoöperatie in de Foodvalley (Gelderse Vallei). Leden kunnen bij  

ValleiEnergie 100% lokale groene stroom afnemen, meedoen met bestaande opwekprojecten 

of zelf een duurzaam project starten. Samen met inwoners en bedrijven uit de omgeving wil 

ValleiEnergie lokale stroom opwekken, energiebesparing realiseren, het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en 

investeren in de eigen leefomgeving. Dit doet de coöperatie door een gemeenschap vorm te geven die betrokken is bij het 

opwekken en gebruiken van duurzame energie.

Hiernaast sluit het beleid van lokale 

over heden niet altijd goed aan op 

landelijk beleid. Hoewel op beide 

niveaus de wens wordt uitge-

sproken om burgerparticipatie en 

-eigenaarschap te versterken in de 

energiesector, kent deze kwantita-

tieve doelstelling voor hernieuwbare 

energie vaak geen lokale vertaling. Gemeenten kennen 

veel vrijheid om nationaal beleid naast zich neer te leggen, 

omdat hier geen controles of repercussies aan verbon-

den zijn. Zo delft een windmolen- of zonnepark vaak het 

onderspit in discussies over ruimtelijke ordening. Bur-

gerparticipatie wordt op papier wel onderschreven, maar 

in de praktijk wordt er vaak onvoldoende ruimte geboden 

voor grootschalige duurzame energieopwekking.

HOE NU VERDER?

Een gebrek aan ambitie is er zeker niet. Energiecoöpe-

raties kennen nog altijd leden die inhoudelijk begaan zijn 

met de doelstellingen van de coöperatie. Deze doelstel-

lingen lopen van het opwekken van duurzame energie 

tot aan het democratiseren van de energiedistributie en 

het verminderen van de energieconsumptie. Energie-

coöperaties erkennen en vervullen een maatschappelijk 

rol die in het verlengde ligt van het beleid van de landelijke 

overheid: namelijk het bewegen naar 

burgerparticipatie en -eigenaarschap 

in de energietransitie. 

Alhoewel er een vliegende start is 

gemaakt, is het belangrijk dat de 

transitie niet stagneert. Om dit te 

voorkomen zouden overheden (zowel 

lokaal als landelijk) meer kunnen doen om energiecoöpe-

raties te faciliteren. Voor coöperaties betekent dit ener-

zijds dat het noodzakelijk is dat beschikbare budgetten en 

subsidies opgehoogd worden, om zo tegemoet te kunnen 

komen aan de diepte-investeringen die nodig zijn bij het 

opstarten van energieprojecten en het behouden van een 

stabiele kasstroom. Anderzijds zou een eenduidiger beleid 

door de verschillende lagen van de politiek de doorgroei 

en ontwikkeling van deze coöperaties stimuleren.

Door samen de handen ineen te slaan om de energie-

huishouding van de toekomst in te richten, wordt iedere 

participant mede-eigenaar van zowel het probleem als 

de oplossing. Als mensen niet alleen energieconsument 

zijn, maar ook producent en eventueel distributeur, komt 

er mogelijk een gedragsverandering die noodzakelijk is in 

het verwezenlijken van de energietransitie, zowel bij de 

burgers als in de politiek. 



16

De Nationale Coöperatiedag 
2022 staat in het teken van de 
waarde(n) van de coöperatie. 
Wat is de toegevoegde 
waarde van de coöperatie en 
waar zien we waardecreatie 
ontstaan? Hoe maken we 
die aantoonbaar en laten 
we zien dat de coöperatie 
een wezenlijk onderdeel is 
van de samenleving? Mooie 
vraagstukken om met elkaar 
verder uit te diepen. 

Het programma biedt 
voldoende mogelijkheden om 
inspiratie op te doen, elkaar 
te ontmoeten en van elkaar 
te leren. Coöpereren doe je 
samen!

Wij ontmoeten je graag op 
hét jaarlijkse congres voor 
coöperatief Nederland.

De rol van coöperaties binnen transities
Lucas Simons

Welke transities zijn er waarneem baar in de maatschappij 
en welke zijn relevant voor coöperaties? We bespreken de 
verschillende fases van een transitie; hoe geef je die vorm 
en hoe houd je contact met leden.

Reputatie: richtsnoer en toetssteen
Henk Boeschoten

Het coöperatieve verhaal dat je vertelt aan leden en andere 
belanghebbenden: hoe relevant is dat? Meer nog: hoe zorg je 
dat het geloofwaardig is? En blijft? 

Welke persoonlijke waarden breng jij in 
de coöperatie?
Riëtte Petter

Wat drijft jou in je werk in de coöperatie? We gaan aan de slag in 
het nog beter begrijpen van je eigen waarden én die van anderen. 

Governance: One Tier Board
Marijke Flamman

Wat zijn de voor- en nadelen van de one tier board? Waarom 
zou je dit model overwegen, en wat betekent het voor de huidige 
functionarissen en het profi el? In deze sessie delen uitvoerend 
bestuurders hun ervaringen met de one tier board. 

 VOOR JONGEREN 

Waardevolle generatie-inspiratie 
Ondernemende Gasten

In deze interactieve sessie krijg je inzicht in de verschillen 
en (verrassende) overeenkomsten tussen jongere en oudere 
generaties binnen coöperaties. Dit doen we op een unieke manier!

 VOOR EXTERNE COMMISSARISSEN 

De buitenwereld naar binnen
Jorrit Jorritsma

Als externe commissaris breng je kennis en ervaring in binnen 
de coöperatie. Hoe zorg je dat je waardevol bent en blijft voor 
de coöperatie? 

De rol van coöperaties binnen transities
Lucas Simons

Welke transities zijn er waarneem baar in de maatschappij 
en welke zijn relevant voor coöperaties? We bespreken de 
verschillende fases van een transitie; hoe geef je die vorm 
en hoe houd je contact met leden. 

Reputatie: richtsnoer en toetssteen
Henk Boeschoten

Het coöperatieve verhaal dat je vertelt aan leden en andere 
belanghebbenden: hoe relevant is dat? Meer nog: hoe zorg je 
dat het geloofwaardig is? En blijft?

Welke persoonlijke waarden breng jij in 
de coöperatie?
Riëtte Petter

Wat drijft jou in je werk in de coöperatie? We gaan aan de slag in 
het nog beter begrijpen van je eigen waarden én die van anderen.

Werven, selecteren en beoordelen van 
leden raadsleden: hoe doe je dat?
Bart van Leerdam

Hoe vind je geschikte ledenraadsleden en hoe beoordeel je of 
ze zich voldoende ontwikkelen in lijn met de waarden van de 
coöperatie? Dat lijkt een ‘gewoon’ HR-vraagstuk, maar dat is het 
écht niet. Luister naar ervaringen en krijg handzame tips.

5 jaar NCR-leden betrokken heids-
onderzoek: trends en inzichten
Martijn den Ouden & Stan Steeghs

Leer wat leden belangrijk vinden in hun relatie met de coöperatie 
en met welke ontwikkelingen jouw coöperatie rekening moet 
houden. Wij delen onze bevindingen uit het NCR-leden betrokken -
heids onderzoek dat bij leden in de afgelopen jaren is uitgevoerd.

De maatschappelijk waarde van coöperaties
Rob Donker

Hoe bouwen coöperaties aan een betere wereld? Luister naar 
hoe NCR-leden meerwaarde hebben weten te creëren voor de 
coöperatie en maatschappij.

Waardevolle generatie-inspiratie 
Ondernemende Gasten

In deze interactieve sessie krijg je inzicht in de verschillen 
en (verrassende) overeenkomsten tussen jongere en oudere 
generaties binnen coöperaties. Dit doen we op een unieke manier!

DEELSESSIE 1: 14:00 – 15:00 uur

DEELSESSIE 2: 15:00 – 16:00 uur

16:00 uur  
TIJD VOOR ONTMOETING

16:30 uur  
KEYNOTE SPREKER
Sander Heijne 
(auteur Fantoomgroei)

Nog nooit in de geschiedenis waren we 
zo rijk en welvarend als nu. En toch gaat 
het niet onverdeeld goed met ons land 
als je kijkt naar de krappe arbeidsmarkt, 
woningmarkt en hoge voedselprijzen. Hoe 
kan dat? Waarom accepteren we dat? En 
nog belangrijker, hoe kunnen coöperatieve 
ondernemers helpen om het tij te keren? 
Sander laat je zien hoe het anders kan.

18:00 uur 
AFSLUITING

18:15 uur
NETWERKDINER

AANMELDEN
Je kan je aanmelden via het 
Coöperatie Platform. 
Kijk onder agenda en kies 
De Nationale 
Coöperatiedag. 
Hier kan je je ook 
inschrijven voor de 
deelsessies.

13:30 uur
ONTVANGST EN WELKOM

Datum 10 NOVEMBER 2022
Locatie  SPOORWEGMUSEUM, 

UTRECHT
Tijd 13:30 - 19:30 UUR

DE NATIONALE COÖPERATIEDAG 2022

PROGRAMMA
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De Nationale Coöperatiedag 
2022 staat in het teken van de 
waarde(n) van de coöperatie. 
Wat is de toegevoegde 
waarde van de coöperatie en 
waar zien we waardecreatie 
ontstaan? Hoe maken we 
die aantoonbaar en laten 
we zien dat de coöperatie 
een wezenlijk onderdeel is 
van de samenleving? Mooie 
vraagstukken om met elkaar 
verder uit te diepen. 

Het programma biedt 
voldoende mogelijkheden om 
inspiratie op te doen, elkaar 
te ontmoeten en van elkaar 
te leren. Coöpereren doe je 
samen!

Wij ontmoeten je graag op 
hét jaarlijkse congres voor 
coöperatief Nederland.

De rol van coöperaties binnen transities
Lucas Simons

Welke transities zijn er waarneem baar in de maatschappij 
en welke zijn relevant voor coöperaties? We bespreken de 
verschillende fases van een transitie; hoe geef je die vorm 
en hoe houd je contact met leden.

Reputatie: richtsnoer en toetssteen
Henk Boeschoten

Het coöperatieve verhaal dat je vertelt aan leden en andere 
belanghebbenden: hoe relevant is dat? Meer nog: hoe zorg je 
dat het geloofwaardig is? En blijft? 

Welke persoonlijke waarden breng jij in 
de coöperatie?
Riëtte Petter

Wat drijft jou in je werk in de coöperatie? We gaan aan de slag in 
het nog beter begrijpen van je eigen waarden én die van anderen. 

Governance: One Tier Board
Marijke Flamman

Wat zijn de voor- en nadelen van de one tier board? Waarom 
zou je dit model overwegen, en wat betekent het voor de huidige 
functionarissen en het profi el? In deze sessie delen uitvoerend 
bestuurders hun ervaringen met de one tier board. 

 VOOR JONGEREN 

Waardevolle generatie-inspiratie 
Ondernemende Gasten

In deze interactieve sessie krijg je inzicht in de verschillen 
en (verrassende) overeenkomsten tussen jongere en oudere 
generaties binnen coöperaties. Dit doen we op een unieke manier!

 VOOR EXTERNE COMMISSARISSEN 

De buitenwereld naar binnen
Jorrit Jorritsma

Als externe commissaris breng je kennis en ervaring in binnen 
de coöperatie. Hoe zorg je dat je waardevol bent en blijft voor 
de coöperatie? 

De rol van coöperaties binnen transities
Lucas Simons

Welke transities zijn er waarneem baar in de maatschappij 
en welke zijn relevant voor coöperaties? We bespreken de 
verschillende fases van een transitie; hoe geef je die vorm 
en hoe houd je contact met leden. 

Reputatie: richtsnoer en toetssteen
Henk Boeschoten

Het coöperatieve verhaal dat je vertelt aan leden en andere 
belanghebbenden: hoe relevant is dat? Meer nog: hoe zorg je 
dat het geloofwaardig is? En blijft?

Welke persoonlijke waarden breng jij in 
de coöperatie?
Riëtte Petter

Wat drijft jou in je werk in de coöperatie? We gaan aan de slag in 
het nog beter begrijpen van je eigen waarden én die van anderen.

Werven, selecteren en beoordelen van 
leden raadsleden: hoe doe je dat?
Bart van Leerdam

Hoe vind je geschikte ledenraadsleden en hoe beoordeel je of 
ze zich voldoende ontwikkelen in lijn met de waarden van de 
coöperatie? Dat lijkt een ‘gewoon’ HR-vraagstuk, maar dat is het 
écht niet. Luister naar ervaringen en krijg handzame tips.

5 jaar NCR-leden betrokken heids-
onderzoek: trends en inzichten
Martijn den Ouden & Stan Steeghs

Leer wat leden belangrijk vinden in hun relatie met de coöperatie 
en met welke ontwikkelingen jouw coöperatie rekening moet 
houden. Wij delen onze bevindingen uit het NCR-leden betrokken -
heids onderzoek dat bij leden in de afgelopen jaren is uitgevoerd.

De maatschappelijk waarde van coöperaties
Rob Donker

Hoe bouwen coöperaties aan een betere wereld? Luister naar 
hoe NCR-leden meerwaarde hebben weten te creëren voor de 
coöperatie en maatschappij.

Waardevolle generatie-inspiratie 
Ondernemende Gasten

In deze interactieve sessie krijg je inzicht in de verschillen 
en (verrassende) overeenkomsten tussen jongere en oudere 
generaties binnen coöperaties. Dit doen we op een unieke manier!

DEELSESSIE 1: 14:00 – 15:00 uur

DEELSESSIE 2: 15:00 – 16:00 uur

16:00 uur  
TIJD VOOR ONTMOETING

16:30 uur  
KEYNOTE SPREKER
Sander Heijne 
(auteur Fantoomgroei)

Nog nooit in de geschiedenis waren we 
zo rijk en welvarend als nu. En toch gaat 
het niet onverdeeld goed met ons land 
als je kijkt naar de krappe arbeidsmarkt, 
woningmarkt en hoge voedselprijzen. Hoe 
kan dat? Waarom accepteren we dat? En 
nog belangrijker, hoe kunnen coöperatieve 
ondernemers helpen om het tij te keren? 
Sander laat je zien hoe het anders kan.

18:00 uur 
AFSLUITING

18:15 uur
NETWERKDINER

AANMELDEN
Je kan je aanmelden via het 
Coöperatie Platform. 
Kijk onder agenda en kies 
De Nationale 
Coöperatiedag. 
Hier kan je je ook 
inschrijven voor de 
deelsessies.

13:30 uur
ONTVANGST EN WELKOM

Datum 10 NOVEMBER 2022
Locatie  SPOORWEGMUSEUM, 

UTRECHT
Tijd 13:30 - 19:30 UUR

DE NATIONALE COÖPERATIEDAG 2022

PROGRAMMA
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FRED BOSCH EN WIEBE DRAIJER NEMEN AFSCHEID ALS BESTUURSLEDEN VAN NCR

Trots en vol  
vertrouwen in 
de toekomst van 
het ‘Huis van de 
coöperatie’
Op 5 oktober aanstaande nemen Fred Bosch (CFO PLUS) en Wiebe Draijer (voorzitter 

Groepsdirectie Rabobank) officieel afscheid als bestuursleden van NCR. Voor Fred loopt 

op dat moment zijn tweede bestuurstermijn af. Wiebe verlaat in oktober Rabobank. Dat 

maakt dat hij, na zijn eerste bestuurstermijn bij NCR, niet herbenoembaar is. De twee 

bestuursleden blikken vol trots terug en hebben alle vertrouwen in het voortbestaan én de 

toegevoegde waarde die NCR als het ‘Huis van de coöperatie’ te bieden heeft.

DOOR: Maaike Clemens (Hart voor Verhalen)

FOTO’S: Patrick van der Sande, Rabobank, Melitas/Shutterstock.com

 VERBREDING VAN HET LEDENBESTAND 

In 1934 werd NCR opgericht voor en door coöperaties  

uit de agrarische sector, en door verbruikscoöperaties. 

Fred: “Ruim acht jaar geleden koos NCR er bewust voor 

om de scope te verbreden en uit te groeien naar een 

platform voor heel coöperatief Nederland. Coop Super-

markten, waar ik op dat moment CEO van was, werd één 

van de eerste NCR-leden uit de niet-agrarische sec-

tor. Het was voor mij een bewuste keuze om vanaf dat 

 moment ook direct als bestuurslid bij te dragen. Zo kon ik 

de gewenste verbreding van het ledenbestand daadwer-

kelijk mee vormgeven. Terugkijkend ben ik trots dat onze 

missie is geslaagd. Inmiddels zijn ruim 130 kleine en grote 

coöperaties uit allerlei sectoren lid. Van zorg en energie 

tot transport en de verzekeringsbranche. Onze leden zijn 

zowel nationaal als internationaal actief. Dat zorgt voor 

een waardevol en krachtig netwerk.” 
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raties in ons land die oplossingen weten te vinden voor de 

maatschappelijke vraagstukken van nu. 

Fred: “We leven in een wereld met veel maatschappelijke 

uitdagingen. Klimaat, zorg, energie, stikstof en inkomens-

ongelijkheid om maar eens een paar onderwerpen te 

noemen. Juist coöperaties zijn met hun unieke structuur, 

lange termijnvisie en maatschappelijk plichtsbesef in staat 

om antwoorden en oplossingen te vinden. Daarbij is het 

zo dat alles waar we als maatschappij vandaag de dag 

waarde aan hechten, al inherent in het DNA van coöpera-

ties zit. Het zijn daarom juist de coöperatieve organisaties 

die inspringen als de ‘markt’ het niet opgelost krijgt. De 

moderne businessvorm, waarin democratische principes 

centraal staan, is helemaal van deze tijd en spreekt ook de 

jeugd enorm aan.”

 DE COÖPERATIEVE BEWEGING 

Wiebe zag binnen NCR de afgelopen tijd meer ruimte 

ontstaan voor de coöperatieve beweging. “Daar waar de 

organisatie voorheen voornamelijk inspeelde op kleine 

individuele vragen, faciliteert NCR steeds meer een bewe-

ging. Dat is belangrijk. Zo krijgen coöperatieve organisa-

 LEREN VAN ELKAAR 

Hetgeen wat alle leden van NCR verbindt, is hun geloof in 

de kracht van coöperaties. Wiebe: “We zien dat de vraag-

stukken waar zij als coöperatieve ondernemingsvormen 

mee te maken hebben heel erg overeenkomen. Dat terwijl 

de inhoudelijke activiteiten erg variëren. Het zijn veelal 

onderwerpen zoals ledenbetrokkenheid, governance, 

ledenfinanciering, juridische zaken en internationalisering 

waar coöperaties op willen ontwikkelen. Het zijn dan ook 

dit soort thema’s die op onze jaarlijkse Coöperatiedag 

centraal staan. En dat is anders dan tien jaar geleden. 

Toen ging het tijdens deze dagen over inhoudelijke issues 

binnen de agrarische sector. Leden van het eerste uur 

geven ons terug dat de insteek van nu zeker zo waardevol 

is. De kennis die ze nu op doen, leidt tot groeiende, bloei-

ende en sterke coöperaties.” 

 OPLOSSINGEN VOOR MAATSCHAP-   
 PELIJKE VRAAGSTUKKEN VAN NU 

Dat coöperatief Nederland zich ontwikkelt en verstevigt, is 

goed. Volgens Fred en Wiebe zijn het namelijk de coöpe-

Fred:

‘Alles waar de maatschappij vandaag 
de dag waarde aan hecht, zit inherent 

al in het DNA van de coöperatie’ 

Wiebe:

‘Als kenniscentrum, 
platform en belangen

behartiger voor coöperatief 
Nederland faciliteren we 
groeiende, bloeiende en 

sterke coöperaties.’
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tievormen de ruimte en aandacht om samen én op meer 

plekken waardevol werk te verrichten. Er ontstaan geza-

menlijke en gedragen oplossingen en antwoorden. En dat 

is nodig gezien de grote transities die voor ons liggen.”

Wiebe vervolgt: “Ik zie het als een kans voor NCR om deze 

nog beweging verder te faciliteren en te voeden. Dat lukt 

door het hebben én stimuleren van de juiste mindset en 

door het creëren van structurele en waardevolle dialoog-

momenten. Ook het delen van de verhalen die de kracht 

en de mogelijkheden van de coöperatie laten zien, draagt 

daaraan bij. Dat kan bijvoorbeeld door het meenemen van 

journalisten bij deze ontwikkeling.”

 INNOVATIE EN VERSNELLING 

De afgelopen jaren zien Fred en Wiebe innovatie, bewe-

ging en versnelling in het coöperatieve landschap. Inno-

vatieve startups die inspelen op actualiteiten, omarmen 

de coöperatieve ondernemingsvorm van harte. Ze zien de 

toegevoegde waarde en handelen daarnaar.

Fred: “Dat juist deze kleine startende coöperaties zich 

ook aansluiten bij NCR is mooi. Onze contributie verlagen 

en deels werken met betaalde dienstverlening is in dat 

kader een slimme keuze geweest. Het maakt de drempel 

lager. En dat is goed. Want als kenniscentrum, waardevol 

platform en belangenbehartiger kunnen we deze startups 

echt helpen. We delen kennis en brengen ze in contact 

met de grotere en meer ervaren coöperaties uit ons 

ledenbestand. En het mooie is, ook deze ‘grote jongens’ 

leren daarvan. De snelheid waarmee kleine, startende 

coöperaties stappen zetten is inspirerend!” 

 DE ONLINE COÖPERATIE 

Wiebe ziet veel kansen voor het toekomstige coöpera-

tieve landschap. Bijvoorbeeld als coöperaties nog beter 

aansluiten op de online wereld. “Voor coöperaties is het 

belangrijk dat ze functioneren in een digitale omgeving. 

Daar waar de binding traditioneel tot stand kwam in met 

sigaarrook gevulde ruimtes, moeten ze deze nu ook in de 

digitale wereld vormgeven. Ik ben ervan overtuigd dat dat 

kan. En ik durf zelfs nog een stap verder te gaan. Ik zie in 

de toekomst coöperaties die primair digitaal zijn en daar 

zelfs ontstaan. Het zijn dan juist deze coöperaties die in 

staat zijn om mensen op basis van hun overtuiging te ver-

binden. Mensen die elkaar in de fysieke omgeving anders 

nooit hadden gevonden. En een online coöperatie biedt 

ook in het kader van funding natuurlijk enorme kansen!” 

 WEDERKERIGHEID 

Wederkerigheid is een belangrijk begrip in coöperatieland. 

Het is dan ook een belangrijke term die Fred noemt in zijn 

terugblik op de afgelopen acht jaar. “Ik heb me ingezet 

voor het ‘Huis van de coöperatie’ zoals het er nu staat. 

Daar ben ik trots op. Ik kreeg er ook veel voor terug. Mijn 

kennis en netwerk is verrijkt binnen coöperatief Neder-

land, waardoor ik nog beter kan reflecteren op relevante 

maatschappelijke thema’s. Dit alles neem ik mee in mijn 

nieuwe rol bij PLUS. Daarbij kijk ik uit naar het realise-

ren van groei en het vergroten van de maatschappelijke 

impact van deze prachtige coöperatie.”

 DIVERSITEIT IN HET  
 COÖPERATIEVE LANDSCHAP 

Als Wiebe terugblikt op zijn bestuursperiode bij NCR 

geeft hij aan met name veel geleerd te hebben over de 

diversiteit binnen het coöperatieve landschap. Wiebe: “Al 

voor mijn aantreden bij Rabobank was ik overtuigd van de 

waarde van het coöperatieve gedachtengoed. Door mijn 

rol binnen NCR kreeg ik meer beeld en geluid bij de diver-

se coöperaties die ons land rijk is. Ik kende bij mijn start 

met name de grote coöperaties. Het was een verrijking 

om lokaal startende en ondernemende coöperaties vol be-

lofte, in de premature fase te zien ontwikkelen en groeien. 

Dat heeft me geraakt en geïnspireerd.” 

 BEDANKT! 

Rob Donker, directeur van NCR, bedankt Wiebe en Fred 

voor hun bevlogenheid, betrokkenheid en inzet in de 

afgelopen jaren. Rob: “Ik heb beide heren leren kennen als 

echt grote denkers. Ze brachten met een wijde blik de bui-

tenwereld naar binnen. Ook het grote netwerk van zowel 
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Fred Bosch
CFO PLUSRetail

Sinds de fusie van Coop Supermarkten met PLUS 

begin dit jaar, vervult Fred de rol van CFO. Daarvoor 

was hij ruim 18 jaar verbonden aan Coop. Eerst als 

CFO, later als CEO. Fred begon zijn loopbaan bij EY 

Accountants. Op dit moment is Fred ook voorzitter 

van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Coö-

peratieve Vereniging Quantore en lid van het bestuur 

van EuroCoop.

Wiebe Draijer
Voorzitter Groepsdirectie Rabobank

Eind 2022 neemt Wiebe na twee bestuurstermijnen 

afscheid van de coöperatieve bank. Voorafgaand aan 

zijn bancaire carrière was hij onder andere voorzitter 

bij de Sociaal Economische Raad en managing partner 

bij McKinsey. Momenteel is Draijer ook actief in  

diverse nevenfuncties. Zo is hij lid van de Raad van 

Toezicht van Staatsbosbeheer en voorzitter van de 

Raad van Toezicht voor KWF Kankerbestrijding.

Fred als Wiebe waren waardevol voor NCR. Persoonlijk 

waardeer ik ook de ruimte en het vertrouwen die ik in 

mijn eerste jaar als directeur heb ervaren. Fred en Wiebe, 

dank jullie wel en alle succes bij de volgende stappen die 

jullie gaan zetten.”

 STERK EN DIVERS BESTUUR 

Het bestuur van NCR bestaat idealiter uit acht personen. 

“In de afgelopen periode was het een sterk en divers 

gezelschap. Belangrijk is om dat zo te houden. Met het 

vertrek van Fred, Wiebe en ook voorzitter Dirk de Lugt 

komen er plekken vrij. Tijdens de Algemene Ledenverga-

dering op 5 oktober wordt meer bekend gemaakt over de 

opvolging van deze bevlogen en coöperatieve professio-

nals”, aldus Rob.

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering op  

5 oktober 2022 staat het officiële afscheid van Fred en 

Wiebe gepland. Moderator voor dit afscheidsmoment is 

Astrid Joosten. Zij bevraagt de 

vertrekkende bestuursleden over 

de waarde van de coöperatie, 

ontwikkelingen binnen coöperatief 

ondernemen en de rol van NCR. 

Aanmelden kan via het platform. 
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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  

HET BESTUUR. DRIE COOPERATIES 

 VERTELLEN HOE ZIJ DIT AANPAKKEN 

AAN DE HAND VAN DRIETAL VRAGEN.

Wat zijn – to the point – de antwoorden van 

Thijs Rompelberg (LLTB), Jet de Ranitz (SURF) 

en Aike Hilvers (Beko Coöperatie)?

DOOR: Martijn den Ouden en Saskia Brouwer

FOTO’S: Marleen Wijnen, SURF, BEKO Coöperatie

SURF:

Jaar oprichting: 2014 (oudste rechts  -  

 voorganger: 1971)

Aantal leden:  113

Aantal medewerkers: ca. 430 (393 fte)

Omzet: e 245 mln

Bestuursmodel: RvC+ model

Ledenraad:  Ja

LLTB:

Jaar oprichting:  1896  

Aantal leden:  1.500 bedrijfsleden 

Aantal medewerkers:  27 fte 

Bestuursmodel:  Basismodel  

Ledenraad:  Ja

BEKO COÖPERATIE:

Jaar oprichting: 1965  

Aantal leden:  ca. 1525

Aantal medewerkers:  ca. 390 fte 

Omzet:  e 352 mln   

Bestuursmodel:  Basismodel  

Ledenraad:  Ja 

ZELFEVALUEREN

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren van 

het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad 

te evalueren. NCR biedt hiervoor ondersteuning door 

middel van een online zelfevaluatietool. De evaluatietool 

helpt om te reflecteren op de samenstelling, vergade-

ringen, kwaliteiten en het algemeen functioneren en het 

functioneren van de individuele leden van het orgaan. Ook 

de relatie tussen bestuursleden- toezichthouders komt 

aan bod. Dit stimuleert het bespreken en oppakken van 

verbeterpunten.

Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor de volgende organen:

• Bestuur

• Monistisch bestuur

• RvT/RvC

• Ledenraad

In deze to the point richten wij ons op het bestuur. We 

hebben drie vragen uit de zelfevaluatietool gehaald en 

deze gesteld aan drie coöperaties. 

Meer informatie over de zelfevaluatie tool vind je op het 

Coöperatie platform. 
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Professioneel  
besturen voor het 
collectief belang

OP WAT VOOR MANIER EN HOE VAAK  

EVALUEREN JULLIE HET FUNCTIONEREN  

VAN HET EIGEN BESTUUR?

Het bestuur heeft een tweejaarlijkse evaluatiecyclus. In het 

eerste jaar vindt een evaluatiegesprek plaats met als doel 

het reflecteren van de bestuurder op zijn eigen functioneren 

en het stimuleren en bevorderen van de persoonlijke ontwik-

keling van de bestuurder. In het tweede jaar vindt er 360 gra-

den feedback plaats. Verschillende respondenten geven van-

uit hun eigen perspectief feedback op het functioneren van 

de bestuurder. De bestuurder geeft zelf ook zijn of haar re-

flectie per competentie op dezelfde gedragsvoorbeelden die 

aan de respondenten zijn voorgelegd. Zo wordt een eventueel 

verschil in perceptie tussen het zelfbeeld van de bestuurder 

en het beeld van de respondenten helder.  

HOE REAGEER JE ALS BESTUUR TOEREIKEND OP 

(KRITISCHE) VRAGEN VANUIT LEDEN?

Er zijn zeer korte lijnen tussen onze leden en het bestuur, als 

ook het gehele bestuurlijk kader. Onze leden kunnen, afhan-

kelijk van de vraagstelling, bij onze (regionale) bestuurders 

terecht met vragen. Hierbij wordt geprobeerd om altijd vra-

gen te beantwoorden, maar ook om (kritische) feedback te-

rug mee te nemen naar de bestuurstafel. Indien nodig worden 

deze vragen in het voorzittersoverleg besproken, waarin de 

algemeen voorzitter en de drie regionaal voorzitters zitting 

in hebben. 

HOE ZORGT HET BESTUUR DAT ALLE BELANGEN 

WORDEN AFGEWOGEN BIJ EEN BESLISSING? 

Beleidsmedewerkers van de LLTB-werkorganisatie, welke 

specialisten zijn op diverse beleidsthema’s, dragen zorg voor 

een goede voorbereiding en afstemming met de betrokken 

bestuurder voor de te nemen besluitvorming. Het bestuur 

neemt op basis van alle aanwezige informatie en kennis een 

afgewogen besluit, met als uitgangspunt de belangen van 

het collectief. 

THIJS ROMPELBERG –  
AANSTAAND ALGEMEEN VOORZITTER 
VAN DE LIMBURGSE LAND- EN  
TUINBOUWBOND (LLTB)
Ik ben Thijs Rompelberg en sinds september 2015 ben ik 

lid van het hoofdbestuur van de LLTB. Sinds november 

2019 ben ik vicevoorzitter en eind 2022 heb ik de  

eer voorzitter te mogen zijn van onze mooie vereniging. 

De LLTB is de belangenbehartiger voor Limburgse 

agrarische ondernemers. Thuis heb ik samen met mijn 

broer en oom een melkveehouderij in Eijsden. 
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Kritiek verbetert 
kwaliteit; het is  
betrokkenheid

JET DE RANITZ –  
CEO VAN SURF
Samen bereik je meer. Onderwijs- en onderzoeksinstel-

lingen werken daarom in coöperatie SURF samen voor de 

beste ict. Zo blijft het Nederlandse onderwijs en onder-

zoek bij de top horen. We bundelen de krachten, leveren 

ict  diensten, delen kennis en stimuleren innovatie. En we 

zorgen voor internationale verbinding. SURF maakt digitaal 

leren, onderzoeken en samenwerken makkelijk, leuk én 

veilig. Mijn naam is Jet de Ranitz en ik ben sinds 2020 de 

CEO van SURF.

OP WAT VOOR MANIER EN HOE VAAK  

EVALUEREN JULLIE HET FUNCTIONEREN  

VAN HET EIGEN BESTUUR?

Onze raad van bestuur bestaat uit drie leden. We proberen 

regelmatig stil te staan bij wat beter kan, maar één keer per 

jaar nemen we er bewust de tijd voor. We hebben er afge-

lopen jaar het zelfevaluatie instrument van NCR voor ge-

bruikt. In het gesprek kijken we terug op onze resultaten en 

onze relatie – onderling en met stakeholders. We kijken ook 

vooruit: wat komt er op ons af en hoe houden we de stra-

tegische doelen vast? Hoe nemen we daarin iedereen mee, 

zowel de leden als onze medewerkers?

HOE REAGEER JE ALS BESTUUR TOEREIKEND OP 

(KRITISCHE) VRAGEN VANUIT LEDEN?

De leden van SURF zijn zeer betrokken. Zeker sinds de co-

rona pandemie staat digitalisering nog hoger op de agenda. 

Niet alleen onze leden kunnen kritisch zijn; dat geldt ook 

voor onze medewerkers: allemaal hebben we kwaliteit hoog 

in het vaandel staan. We zouden ons zorgen maken als kri-

tiek uitbleef. Voor ons gaat het erom de belangen zichtbaar 

te maken en transparant af te wegen. En in elke kritische 

noot vooral betrokkenheid en de roep om verbetering te 

zien.

HOE ZORGT HET BESTUUR DAT ALLE BELANGEN 

WORDEN AFGEWOGEN BIJ EEN BESLISSING? 

We hebben voor grote beslissingen procedures ingericht 

waarbij alle stakeholders invloed kunnen uitoefenen; onze 

raad van commissarissen bewaakt dit en uiteraard is het 

laatste woord aan de Ledenraad. Onze Wetenschappelijke 

Adviesraad denkt mee over ontwikkelingen in technologie 

en het veld. De governance code helpt hierbij. Uiteindelijk is 

de afweging inhoudelijk: het gaat om state of the art tech-

nologie voor betere kwaliteit van onderwijs en onderzoek. 

Onze leden willen niet concurreren op ict – het zijn publieke 

voorzieningen. Juist het samen optrekken creëert kracht en 

marktmacht tegen big tech. 
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Betere dialoog 
bestuursorganen 
dankzij zelfevaluatie

 
AIKE HILVERS – 
VOORZITTER HOOFDBESTUUR  
VAN BEKO COÖPERATIE
Ik ben Aike Hilvers, voorzitter van het hoofdbestuur van 

Coöperatieve Vereniging Beko u.a. en voorzitter van het 

regionale bestuur van Beko Zuid. Beko Coöperatie is van 

en voor brood-, banketbakkers, chocolatiers en ijsbe-

reiders. Wij bieden onze leden maximale ondersteuning 

en inkoopvoordeel. Op elk gebied, zowel vakmatig als 

bedrijfstechnisch. Binnen deze aanpak spelen onze vijf 

gespecialiseerde dochterondernemingen een belangrijke 

rol. Hierdoor vindt elke bakker en ijsbereider, groot en 

klein, in Beko Coöperatie het ideale verlengstuk van zijn 

onderneming.

OP WAT VOOR MANIER EN HOE VAAK  

EVALUEREN JULLIE HET FUNCTIONEREN  

VAN HET EIGEN BESTUUR?

Het functioneren van het bestuur is vorig jaar voor het eerst 

geëvalueerd door het invullen van de zelfevaluatietool van 

NCR. Die eerste evaluatie heeft gezorgd voor nieuwe in-

zichten van bestuurders ten behoeve van vergaderingen, 

de stukken die daarvoor worden aangeleverd en de verslag-

legging daarna. Vooral heeft deze zelfevaluatie bijgedragen 

aan verbetering van de dialoog tussen bestuursleden onder-

ling, met de raad van commissarissen en de ledenraad. We 

hebben ervan geleerd; het houdt ons scherp. Dat heeft ons 

doen besluiten om tweejaarlijks een evaluatie uit te voeren.

HOE REAGEER JE ALS BESTUUR TOEREIKEND OP 

(KRITISCHE) VRAGEN VANUIT LEDEN?

Onze ledenraad (totaal 16 ondernemers) bestaat uit vier regi-

onale besturen die de leden vertegenwoordigen. De account-

managers van onze bedrijven zijn vaak de eersten aan wie 

leden vragen stellen. Zij geven deze vragen door aan het se-

cretariaat, van daaruit worden de vragen doorgespeeld naar 

bestuurs- en/of ledenraadsleden, die telefonisch contact op-

nemen met het lid of daar op bezoek gaan. Daarnaast gaat het 

bestuur het gesprek aan met leden tijdens (regionale) thema-

bijeenkomsten en tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering.

HOE ZORGT HET BESTUUR DAT ALLE BELANGEN 

WORDEN AFGEWOGEN BIJ EEN BESLISSING? 

In onze statuten en regelementen is vastgelegd wie welke 

beslissingen kan nemen, tot welke hoogte en wanneer. Het 

secretariaat houdt alle bestuursorganen ‘bij de les’ en zorgt 

ervoor dat stukken in overeenstemming zijn met onze gover-

nance. Bij vergaderingen van de ledenraad (ons hoogste 

beslisorgaan) zijn zowel het bestuur als de raad van com-

missarissen aanwezig. Zij lichten de ontwikkelingen bij onze 

dochteronderneming toe en leggen verantwoording af over 

het gevoerde en te voeren beleid. Naar de ledenraad toe 

hebben zowel het bestuur als de raad van commissarissen 

een adviserende functie. 
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Het is bekend dat de verhoudingen 

tussen het bestuur en de RvC niet in 

beton gegoten staan. Sommige Raden 

van Commissarissen zitten al dan 

niet tijdelijk dichter op het bestuur 

dan andere, en dit kan tot ‘weder-

zijds genoegen’ zijn. Toch kennen we 

allemaal voldoende voorbeelden van 

HET BELANG VAN  
EEN TOEZICHTKADER  
EN EEN TOEZICHTVISIE

Hoe verhouden bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) van een 

coöperatie zich tot elkaar? Hier valt geen eenduidig antwoord op te 

geven, het verschilt van coöperatie tot coöperatie. Daarnaast kan 

het ook van periode tot periode verschillen. Een heldere onderling 

afgestemde toezichtvisie en/of bestuurlijk toezichtkader zorgt er in 

ieder geval voor dat de verwachtingen over en weer in lijn lopen. En 

dit draagt zeker bij aan een soepel lopende governance binnen de 

coöperatie.

DOOR: Marijke Flamman

FOTO’S: Andrii Yalanskyi, Andrew19/Shutterstock.com

bestuurders en RvC-leden waar de 

samenwerking soms schuurt, of waar 

het samenwerken binnen de RvC zelf 

soms schuurt. Hoe goed bedoeld ook. 

Het is daarom van belang dat beide 

organen onderling helder krijgen 

welke rol ze van de ander mogen 

verwachten, wat ze over en weer 

als passend ervaren en hoe ze met 

elkaar wensen om te gaan. Immers 

de grens tussen besturen en toezicht 

houden is een rekbare, en kan tot 

ergernissen leiden als de verwach-

tingen niet matchen. Het regelmatig 

bespreken van de ervaringen op dit 

gebied en de wenselijkheid ervan 

komt de samenwerking ten goede, 

waarbij het verstandig is om de 
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wil verhouden tot het bestuur, tot 

de organisatie, tot de omgeving, en 

wat daarbij de leidraad is. Een visie 

is bovendien zeer nuttig als verant-

woordingsdocument voor internen  

en externen. 

In tegenstelling tot veel andere 

governances code stelt de Coöperatie 

Code2 de toezichtvisie en bijbehorend 

toezichtkader niet verplicht. NCR 

stimuleert het voeren van de dia-

loog om te komen tot een passende 

toezichtvisie en -kader echter wel. 

Bedenk hierbij dat de toezichtvisie 

en toezichtkader niet statisch zijn. 

Omstandigheden, markten, mensen 

en samenwerkingen veranderen. 

 Bespreek daarom regelmatig met 

elkaar of er aanleiding is om  

opnieuw het gesprek te voeren.

TOEZICHTVISIE: WAARDEN,  

PRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN

In beginsel is de toezichtvisie een 

visie van de RvC, die tot stand is ge-

komen door als RvC onderling maar 

vooral ook met het bestuur samen, 

het gesprek te voeren. Om te komen 

tot een toezichtvisie bespreken RvC 

en bestuur de bestaansreden van de 

RvC; wat voegt de RvC toe en op wel-

ke wijze, en welke accenten worden 

daarbij door de RvC gelegd. 

Zoals bekend heeft de RvC meerdere 

taken. De verkenning van de invul-

ling van deze taken kan als leidraad 

dienen om te komen tot een toezicht-

visie:

De toezichthoudende rol: Waar 

dient de RvC precies toezicht op 

te houden? Hoe diepgaand? Vanuit 

welke waarden/principes? Welke 

belangen dienen hierbij meegeno-

men te worden? Bij de coöperatie 

hebben we doorgaans te maken met 

commissarissen die tevens lid zijn 

van de coöperatie. Hier wordt voor 

gekozen omdat hiermee het ledenbe-

lang in het toezichthoudend orgaan 

is geborgd. Maar hoe ver gaat dit, in 

hoeverre mag een RvC gevuld met 

(overwegend) leden-commissarissen 

het ledenbelang laten prevaleren, 

en hoe om te gaan met (potentieel) 

tegenstrijdige belangen? Zeker bij 

Raden van Commissarissen waar 

tevens externe commissarissen zit-

ting hebben is het raadzaam dit punt 

goed met elkaar te bespreken, omdat 

de ervaring leert dat commissaris-

sen met uitsluitend ervaring binnen 

BV-structuren soms andere verwach-

tingen hebben.  

De netwerk rol: Met wie onderhoudt 

de RvC contacten. Treedt zij zelfstan-

geformuleerde uitgangspunten in 

een toezichtvisie en/of toezichtkader 

vast te leggen. Uit een binnen de zorg 

uitgevoerd onderzoek1 is gebleken 

dat een RvC die een dergelijk proces 

heeft doorlopen, meer houvast heeft 

op het gebied van toezicht op kwa-

liteit en veiligheid. Dit komt doordat 

geëxpliciteerd wordt hoe men zich 

‘De grens tussen besturen en toezicht  
houden is een rekbare, en kan tot ergernissen  

leiden als de verwachtingen niet matchen.  
Het regelmatig bespreken van de ervaringen en 

het vastleggen van uitgangspunten in een  
toezichtvisie en/of toezichtkader komt de  

samenwerking ten goede.’
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INCOMPANY CURSUS:
VISIE OP TOEZICHT IN DE COÖPERATIE
NCR heeft speciaal voor coöperaties een Incompany cursus ontwikkeld over 

toezichtvisie en toezichtkader. Deze is bedoeld voor RvT’s en RvC’s die hun 

toezichtvisie en toezichtkader willen ontwikkelen en/of actualiseren. Meer  

informatie kunt u vinden op onze website onder Coöperatie Academie,  

Incompany cursussen. Ook kunt u contact opnemen via ncr@cooperatie.nl.

dig naar buiten toe op of bij voorkeur 

gezamenlijk met (de voorzitter van) 

het bestuur? Doet de RvC dit op 

eigen initiatief, of in overleg met het 

bestuur?

De adviserende rol: De RvC wordt 

geacht gevraagd en ongevraagd het 

bestuur van advies te voorzien. Maar 

met een RvC die naar de mening van 

het bestuur te vaak de telefoon pakt 

en te pro-actief meedenkt, kan bij het 

bestuur het gevoel ontstaan dat er 

bij de RvC onvoldoende vertrouwen 

in de capaciteiten van het bestuur 

bestaat. Wat is wenselijk, waar wordt 

het bestuur mee geholpen, en bedenk: 

dit alles kan met het wijzigen van de 

omstandigheden mee veranderen. 

De werkgeversrol: De RvC is vaak de 

werkgever van het bestuur, denk met 

name aan het zandlopermodel, het 

RvC+ model en het One Tier Board 

model. Ook hier is het van belang om 

met elkaar af te stemmen hoe vaak de 

betreffende gesprekken plaats vinden, 

welke vorm van begeleiding als 

‘werkgever’ als passend en wenselijk 

wordt ervaren, en wie binnen de RvC 

de feitelijke rol van werkgever op zich 

zullen nemen. 

Naast de uitwerking van voornoemde 

vier taken kan men bijvoorbeeld ook 

denken aan de wijze waarop bestuur 

en RvC met elkaar zullen omgaan: is 

dit van zeer formele aard en louter 

inhoudelijk? Maar ook: op welke mo-

menten wordt de RvC in een bestuur-

lijk overleg of besluit vorming betrok-

ken, welke informatieverschaffing is 

daarbij gewenst? 

Tot slot (niet limitatief bedoeld): kan 

in de toezichtvisie worden vastgelegd 

op welke aspecten de jaarlijkse focus 

van het toezicht is gericht. De agenda 

en middelen van de RvC kunnen hier 

dan op worden aangepast.

TOEZICHTKADER

Nadat bestuur en RvC met elkaar de 

hiervoor genoemde uitgangspunten 

hebben besproken kunnen ze de 

conclusies uitwerken in een toezicht-

kader. Het toezichtkader is daarmee 

praktischer en inhoudelijker van aard 

dan de toezichtvisie. In beginsel dient 

het toezichtkader voor de leden van 

de RvC als referentiekader voor de 

wijze waarop zij invulling geeft aan 

haar rol binnen de coöperatie. Als 

voorbeeld kan dienen: hoe is de agen-

da van een gezamenlijk bestuur en 

RvC overleg ingericht en hoe vaak en 

hoe lang vergaderen bestuur en RvC 

gezamenlijk? Bellen de voorzitter van 

het bestuur en de voorzitter van de 

RvC buiten de vergaderingen om met 

elkaar, en wat komt hiervan terug bij 

bestuur en RvC? 

NOTEN

1  NVTZ, Zienderogen Beter II
2  https://www.cooperatie.nl/ 

informatie/principes-en- 
voorschriften
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STRAK GEORGANISEERD, 
VEEL GELEERDDOOR: Martijn den Ouden

FOTO’S: IrenaV, Pyty/Shutterstock.com
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Brazilië is een enorm land met maar 

liefst 213 miljoen inwoners verspreid 

over 26 staten (en een federaal dis-

trict met politiek centrum Brasilia). 

Deze 26 staten zijn allemaal groot 

genoeg om hun eigen land te kunnen 

zijn. Het is hierdoor een behoorlijke 

onderneming om alle coöperatieve 

ondernemingen in Brazilië onder  

een vlag te verenigen. Toch kent 

 Brazilië een overkoepelend orgaan: 

Organização das cooperativas do Brasil 

(OCB). De OCB is in 1969 opgericht 

en verving hierbij zijn voorgangers 

ABCOOP (de Braziliaanse Vereniging 

van Coöperaties) en de Unasco (de 

Nationale Unie van Coöperaties). 

Lidmaatschap van de OCB is verplicht 

voor coöperaties. De OCB is verant-

woordelijk voor de promotie, verste-

viging en belangenbehartiging van de 

Het is niet gek dat coöperatieve ondernemingen, die begrijpen dat samen-

werken veel kan opleveren, zichzelf vaak ook verenigen. Verenigingen 

van coöperaties hebben doorgaans als doel om het coöperatief onder-

nemerschap te ondersteunen en versterken. Dergelijke verenigingen zijn 

dan ook zeker niet uniek. In Europa kent bijna ieder land wel één of meer-

dere coöperatieve verenigingen. Zo organiseren coöperaties in Nederland  

zich onder de vlag van NCR, zijn coöperaties in België verenigd onder 

 Febecoop, kennen ze in Italië de Alleanza delle Cooperative Italiane en  

kent het Verenigd Koninkrijk Co-operatives UK. Europese landen zijn echter 

relatief klein in oppervlakte. Hoe organiseer je de coöperatieve sector in 

een land dat 205 maal zo groot is als Nederland? In Brazilië hebben ze dit 

voor elkaar gekregen door middel van een strakke organisatie waar veel 

meerwaarde uit wordt gehaald.
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coöperatie en haar gedachtegoed in 

alle politieke en institutionele instan-

ties. Ook houdt de OCB een register 

bij van alle coöperatieve onderne-

mingen in Brazilië en classificeert zij 

deze per sector. Hiernaast stimuleert 

de OCB de ontwikkeling van kennis 

die wordt toegepast op de functionele 

en organisatorische ontwikkeling van 

coöperaties. Bij de OCB zijn inmid-

dels meer dan 6.500 coöperaties aan-

gesloten. Deze coöperaties zijn actief 

in 13 sectoren en zijn goed voor ca. 

360.000 banen.

VAN NATIONAAL NIVEAU NAAR 

STAATSNIVEAU

Om het grote aantal aangesloten 

coöperaties te kunnen bedienen, 

is de OCB weer onderverdeeld in 

verschillende zogeheten OCE’s. Elke 

staat kent zijn eigen versie van de 

OCE. Deze organisaties vervullen 

dezelfde activiteiten als de OCB, maar 

dan op staats- en districts niveau. 

De OCE van de staat São Paulo heet 

bijvoorbeeld de Ocesp (Organização 

das Cooperativas do Estado de São 

 Paulo). Bij de Ocesp zijn meer dan 

1.000 coöperaties aangesloten.  

De OCE’s zijn niet alleen een tech-

nisch adviesorgaan voor de regering, 

maar werken ook als wettelijke ver-

tegenwoordiger van hun staat nauw 

samen met wetgevers en uitvoerings-

instanties. OCE’s worden gefinan-

cierd door de aangesloten coöpe-

raties. Deze dragen (verplicht) een 

percentage van hun omzet af. In ruil 

hiervoor organiseren de OCE’s onder 

andere cursussen en ontwikkelen zij 

opleidingen. Dit wordt gedaan onder 

de noemer van Sescoop (‘nationale 

dienst voor coöperatief leren’), opge-

richt in 1998. Het aantal professionals 

dat door Sescoop is opgeleid om in 

de sector te werken is door de jaren 

heen gestegen naar meer dan  

1 miljoen mensen. 

Hiernaast brengen Sescoop en de 

OCE’s nog een interessant voordeel 

mee voor coöperatieve ondernemin-

gen: zij houden nauwkeurig gege-

vens bij van alle coöperaties. Denk 

hierbij aan kerncijfers als omzet en 

het aantal medewerkers, maar ook 

aan meer bedrijfskundige zaken 

als marges, operationele kosten, 

rentabiliteit, werkkapitaal, vreemd 

vermogen, liquiditeit etc. Vervol-

gens wordt er voor de aangesloten 

coöperaties jaarlijks een benchmark 

beschikbaar gesteld. Hierbij wordt 

er een totaaloverzicht gegeven van 

het presteren van alle coöperaties in 

de eigen sector (denk bijvoorbeeld 

aan landbouw). Hier bovenop krijgen 

coöperaties middels een rapportage 

uitgebreid inzicht in hoe zij presteren 

ten opzichte van andere coöperaties.

CONCLUSIE

In Brazilië verenigen coöperaties 

zich niet op vrijwillige basis; iedere 

coöperatie moet aangesloten zijn bij 

de OCB. Waar sommigen deze ‘gefor-

ceerde’ vereniging misschien als iets 

slechts zien, brengt deze verplichting 

ook voordelen met zich mee. Namelijk 

een sterk georganiseerde coöpera-

tieve sector, waarbij er veel actuele 

informatie beschikbaar is. Deze infor-

matie wordt vervolgens weer ingezet 

om inzicht te krijgen in de (meer)

waarde van coöperaties, de opbouw 

van het coöperatieve landschap en 

best practices binnen coöperatief 

ondernemen (governance). Door deze 

informatie te ontsluiten via rappor-

tages en onderwijsprogramma’s, 

profiteert de hele sector. Hiernaast 

verschaft het coöperaties ook in-

zichten in de eigen bedrijfsvoering 

ten opzichte van andere coöperaties. 

De Braziliaanse casus laat zien dat 

coöperaties veel van elkaar kunnen 

leren, zolang zij strak georganiseerd 

zijn. 

NOORD

NOORD

ZUIDOOST

ZUID

CENTRAAL-WEST
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Mountain Platform

Mountain Platform is een coöperatie van zelf-
standige ondernemers die gespecialiseerd zijn in 
data en IT oplossingen. Ons gezamenlijke doel is 

om alle organisaties, dus ook kleinere organisaties, 
in staat te stellen om inzicht en controle over hun 
data te krijgen. Dit doen wij door een cloud data 
platform aan te bieden dat bestaat uit simpele 

bouwstenen die eenvoudig kunnen worden 
samen gesteld en alleen basiskennis van pro-

grammeren vereisen. Daarnaast bieden 
onze leden consultancy services 

aan op het bredere data 
vlak.

 

ZHCO-PeriScaldes

ZHCO-PeriScaldes faciliteert, organiseert en inno-
veert de Zeeuwse huisartsenzorg en de daaraan 

gekoppelde eerstelijnszorg. Kwaliteit en toeganke-
lijkheid van deze zorg staat voorop, tegen verant-
woorde kosten, met voldoening van de zorgverleners  
en medewerkers, gericht op alle bewoners van  
Zeeland. Met één regionale organisatie wordt de 
organisatiekracht van huisartsen versterkt en is 

er een duidelijk aanspreekpunt om de samen-
werking met andere zorgverleners, zorg-

organisaties, patiënten, zorgver-
zekeraars en overheden te 

ondersteunen.

 

 
DELA 

Wij zijn een coöperatie van ruim drie miljoen  leden. 
Sinds de oprichting van DELA in 1937 geldt: samen 
sta je sterker en kun je méér bereiken. En daardoor 
kunnen onze leden meer voor hun naasten beteke-
nen. Met onze verzekeringen en diensten zorgen we 
ervoor dat onze leden de toekomst zo  zorgeloos 
mogelijk tegemoet kunnen zien. We staan hen 

met raad en daad bij en bieden  financiële  
zekerheid.

 

NIEUWE LEDEN 
NCR
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Onderzoek
Leden 
Betrokkenheid
3e vernieuwde versie

HOE BETROKKENER DE LEDEN, HOE BLOEIENDER DE COÖPERATIE.

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

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