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ANKIE WIJNEN NIEUWE BESTUURSVOORZITTER NCR

Laten zien wat 
de kracht van de 
coöperatie is
Het bestuur van NCR heeft op 24 november Ankie Wijnen benoemd tot nieuwe en eerste 

vrouwelijke bestuursvoorzitter. Ankie neemt daarmee het voorzitterschap over van Dirk 

de Lugt, die na het volbrengen van zijn bestuurstermijn is afgetreden tijdens de algemene 

vergadering op 5 oktober.

DOOR: Fridy Duterloo (Hart voor verhalen)  FOTO’S: Patrick van der Sande

Ankie noemt het een voorrecht om bestuursvoorzitter te 

zijn van NCR: ‘NCR heeft een mooie positie ingenomen als 

het gaat om coöperatief ondernemen. Een platform voor 

coöperaties om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren 

en ervaringen uit te wisselen. Bovendien is juist in deze 

tijd de aandacht voor de coöperatieve ondernemingsvorm 

zo belangrijk. Coöperaties kunnen, met hun langetermijn-

visie, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraag-

stukken. En dat zijn er vele op het moment. Dat bleek ook 

tijdens de Nationale Coöperatiedag, die onlangs plaats-

vond in het Spoorweg Museum in Utrecht. We bevinden 

ons beslist in een periode van transitie.’ 

 COÖPERATIEVE BEWEGING GROTER EN  
 IMPACTVOLLER MAKEN 
De nieuwe voorzitter is van mening dat NCR de kracht van 

de coöperatie nog meer onder de aandacht mag brengen 

om zo de coöperatieve beweging groter en impactvoller te 

maken. ‘Ik zie er enorm naar uit om daaraan mijn steentje 

bij te dragen. Ik vind het belangrijk om op te komen voor 

de belangen van leden en klanten. Hun korte en lange ter-

mijn belang staat voorop bij het nemen van beslissingen 

binnen de diverse coöperaties waarin ik actief ben.’

 POSITIEVE AANKNOPINGSPUNTEN 
Als het gaat over de ontwikkeling van de coöperatie in de 

loop der jaren, ziet oud-voorzitter Dirk de Lugt beslist 

positieve aanknopingspunten. Hij blikt terug op de afge-

lopen jaren. ‘Toen ik in 2015 in het bestuur kwam, waren 

er vooral coöperaties uit de agrarische en financiële 

sector lid van NCR. We kwamen toen net uit een finan-

ciële crisis, waaruit bleek dat de coöperatieve onder-

nemingsvorm de crisis beter overleefd had dan andere 

onder nemingsvormen. Dat leidde tot een golf van nieuwe 

coöperaties in verschillende sectoren. Een logisch gevolg 

was dat NCR zich na 2015 ging richten op coöperatief 

ondernemerschap in de breedte en alle coöperaties lid 

konden worden. Dat vonden sommige leden ook spannend. 
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is altijd ruimte voor verbetering. Ook als het gaat om de 

inhoud en vragen als: Hoe blijf je elkaar betrekken en 

informeren. Hoe geef je elkaar positie?’

Dirk: ‘Er zijn ook diverse onderzoeken geweest om dat uit 

te vogelen. Mede hierdoor is de betrokkenheid binnen NCR 

en de aangesloten coöperaties steeds groter geworden. Ik 

ben ook blij om te zien dat er steeds meer Jongerenraden 

bij coöperaties worden opgericht, om samen het gesprek 

te voeren en hun zorgen te bespreken. Juist in deze tijd 

van digitalisering en individualisering is dat gesprek 

essentieel. Zo kom je tot een gesprek over het gedeelde 

belang. Leert de meerderheid rekening te houden met de 

minderheid en ontdek je samen hoe je waarde creëert. Zo 

kom je verder en worden dingen heel logisch. Toch speelt 

er iets in de samenleving waarom dit nog niet in de volle 

breedte gebeurt. Daar heeft de politiek ook last van. Het 

zou mooi zijn als we als NCR echt een inspiratie-instituut 

zijn. Waar mensen elkaar kennen en waar vertrouwen 

bestaat.’ 

Het leidde tot een mooie mix; met vernieuwing en ver-

jonging van ons leden bestand. En: het leverde ook nieuwe 

en andere vragen op. De organisatie van de NCR maakte 

mede daardoor een goede ontwikkeling door en levert 

naar mijn over tuiging een zeer goede dienstverlening aan 

de leden. Mede dankzij de kennis die er in huis is. Vorig 

jaar hebben we een directeurswissel gehad en op het 

bureau verwelkomden we ook een aantal nieuwe mede-

werkers. Dat is natuurlijk altijd even wennen. Maar het 

zorgde ook weer voor nieuwe inzichten en inspiratie. Dat 

geldt voor leden en medewerkers.’

 INSPELEN OP BEHOEFTE VAN LEDEN 
Ankie vult hem aan. ‘Belangrijkste vraag is: wat voeg je 

toe aan de behoefte die leden hebben? We zijn als NCR 

een unieke organisatie. En we moeten ons ook elke dag 

opnieuw bewijzen. Dat betekent dat je jezelf steeds op-

nieuw moet uitvinden en naar buiten moet blijven kijken. 

Het is de kunst om continu te leren en ontdekken. En er 

Dirk:

‘Het zou mooi zijn als we als NCR 
echt een inspiratie-instituut zijn. 
Waar mensen elkaar kennen en 

waar vertrouwen bestaat.’ 

Ankie:

‘Coöperaties kunnen,  
met hun langetermijnvisie, 

oplossingen bieden  
voor maatschappelijke 

vraagstukken.’
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Ankie: ‘Laten we ons best doen om te laten zien wat de 

kracht van de coöperatie is. Hoe je met elkaar verschil 

maakt, waarbij iedereen er toe doet. En waar mensen op 

basis van wederkerigheid aansluiten en meedoen. Dan 

versterken we vast en zeker een positieve beweging in de 

brede samenleving.’ 

 THEMA 2023  
Coöperaties laten al decennia zien hoe zij waarde creëren 

in de samenleving. NCR wil nadrukkelijk ook anderen 

inspireren om de kracht van de coöperatie te benutten 

naar de nabije toekomst toe. Tegelijkertijd moeten ook 

coöperaties zich blijven ontwikkelen. Daarom stelt NCR in 

Bestuur overtuigd
Het bestuur is ervan overtuigd dat Ankie op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding zal geven aan NCR. Monique 

Sweep, bestuurslid: ‘We hebben met Ankie als nieuwe bestuursvoorzitter een uitstekende opvolger voor Dirk gevonden. De 

afgelopen jaren heeft zij al bewezen een waardevolle aanwinst te zijn binnen het bestuur. Daardoor kent ze ook het reilen en 

zeilen binnen de organisatie. Met haar bestuurlijke ervaring en duidelijke visie over coöperatief ondernemerschap kunnen 

we verder bouwen aan de positionering van NCR. Het uitgangspunt is daarbij verbinding, samenwerking en ondersteuning 

aan de leden om zo het coöperatieve kennisplatform te zijn en blijven.’

Het NCR-bestuur bestaat uit 7 leden die de breedte van de coöperatieve sector vertegenwoordigen. Van links naar rechts: Walter 

Dresscher (Coöperatie DEEL), Arian Kamp (Agrifirm), Monique Sweep (Deltawind), Inde de Vries (Boer en Zorg), Ankie Wijnen 

(AB Werkt Zuid-Nederland) en Ruud Plu (Intrakoop). Bianca Tetteroo (Achmea) staat niet op de foto.
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Ankie Wijnen
nieuwe voorzitter NCR

Ankie is veelzijdig en heeft een brede achtergrond  

en bestuurservaring. Zo is ze melkveehouder bij  

Koe & Koe VOF. Daarnaast is ze voorzitter van de 

Raad van Commissarissen van Rabobank Peelland 

Zuid en Rabo Foundation. Tot slot is ze ook voorzitter 

van AB Werkt ZuidNederland. Ankie was al  

bestuurslid van NCR. Per 24 november is ze verkozen 

tot voorzitter. 

Dirk de Lugt
afgetreden voorzitter NCR

Dirk nam op 5 oktober officieel afscheid van NCR. Hij 

vertrekt in juni 2023 als voorzitter raad van beheer 

bij Cosun Beet Company. De Lugt is dan negen jaar 

voorzitter geweest van Cosun. Dirk is ook op andere 

fronten actief in de agrarische sector. Zo is hij lid van 

de Raad van Commissarissen van LTO Bedrijven, de 

commerciële tak van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Sinds 

2015 is hij de voorzitter van de BO Akkerbouw. Ook is 

hij commissaris bij AB Vakwerk. Dirk woont op Texel 

en heeft daar een eigen familiebedrijf (akkerbouw).

2023 het thema ‘Back to the future- oftewel terug naar de 

toekomst- centraal. Directeur Rob Donker: ‘We benutten 

daarbij de kennis en ervaring binnen de coöperaties en 

verbinden dat aan de uitdagingen die er liggen. Zo berei-

den we ons samen voor op de toekomst.’ 

 KANSEN VOOR DE COÖPERATIE 
Tijdens de Nationale Coöperatiedag liet keynote spreker 

Sander Heijne zien dat er in de nabije toekomst volop 

kansen en mogelijkheden zijn voor de coöperatie. Hij 

benoemde dat de BV Nederland economisch gezien goed 

draait, maar dat de meerderheid van de Nederlandse 

bevolking steeds meer moeite heeft om de eindjes aan 

elkaar te knopen. En dat een zeer klein percentage van 

de mensen extreem profiteert van de economische groei. 

Hij stelde terecht de vraag of we als land en samenleving 

het juiste doen. Volgens Sander kunnen juist coöperaties 

hierop antwoord kunnen geven. 

 VOL ENERGIE AAN DE SLAG 
Ankie gaat met het bestuur, het bureau en de leden  

vol energie aan de slag in haar nieuwe rol als voorzitter. 

Dirk krijgt nu wat meer tijd. ‘Deze ga ik goed besteden.  

Ik ga mijn jongens helpen in het familiebedrijf op Texel.  

Nu maar hopen, dat mijn jongens dat ook willen’, grinnikt 

hij. 


