
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
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