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COÖPERATIE
SAMEN GAAN WE VERDER

Een belangrijk onderwerp bij onderzoek naar coöperaties betreft 

de relatie tussen de leden en de coöperatie. In veel onderzoek 

naar coöperaties wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw 

benadrukt dat deze relatie uit drie onderdelen bestaat: een trans-

actierelatie, een financieringsrelatie en een zeggenschapsrelatie. 

Deze drie relaties hangen sterk met elkaar samen; ze vormen een 

“systeem van attributen”. Dat wil zeggen dat je niet zomaar één 

element kunt veranderen zonder dat dat effect heeft op de andere 

elementen. Wel kan een coöperatie van de ene configuratie (een 

specifieke combinatie van elementen) naar een andere configuratie 

overstappen.

Onderzoekers en mensen uit de praktijk komen er steeds meer 

achter dat deze drie elementen niet de volledige relatie tussen leden 

en coöperatie kan verklaren. Een tekortkoming van het schema van 

drie elementen is dat het teveel de bilaterale relatie tussen leden en 

coöperatieve onderneming benadrukt, en te weinig de relatie tussen 

leden onderling. Maar nog belangrijker is dat er nog een vierde 

 relatie in het spel is. Dit noemen we de community-relatie.

In onderzoek naar het ontstaan van nieuwe coöperaties en coöpera-

tieve vormen van maatschappelijk ondernemen krijgt deze commu-

nity-relatie vaak veel aandacht. Echter, in traditionele coöperaties, 

zoals bijvoorbeeld de land- en tuinbouwcoöperaties, speelt commu-

nity nauwelijks een rol. Recent onderzoek laat zien dat het veron-

achtzamen van de community-relatie onvoldoende recht doet aan de 

meervoudige relatie tussen leden en coöperatie. Erkenning van deze 

relatie betekent ook dat bestuurders en managers een extra instru-

ment hebben om de binding tussen leden en coöperatie te versterken.

DE COÖPERATIE  
ALS COMMUNITY

JOS BIJMAN

is als coöperatieonderzoeker en 

universitair hoofddocent verbonden  

aan Wageningen University & 
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FOTO: Patrick van der Sande

PRAEDIUM:
Jaar oprichting: 2012

Aantal leden:  8

Aantal medewerkers: 0

Omzet: € 350.000

Bestuursmodel: Basismodel

Ledenraad:  Nee

UNIVÉ:
Jaar oprichting: 1794 

Aantal leden:  1,6 miljoen 

Aantal medewerkers: 2.700

Omzet: € 443 miljoen

Bestuursmodel: Zandlopermodel

Ledenraad:  Ja, 24 leden

NAUTILUS ORGANIC: 
Jaar oprichting: 1987

Aantal leden:  35 

Aantal medewerkers: 6,7 FTE

Omzet: € 41 miljoen

Bestuursmodel: Basismodel

Ledenraad: Nee

DRIE BESTUURDERS VAN 

COÖPERATIES KRIJGEN 

DRIE VRAGEN UIT “DE NCR 

PRAATPOT” VOORGELEGD.

Wat zijn – to the point –  

de antwoorden van Judith van  

der Bruggen (Praedium),   

Ellen Peper (Univé) en  

Ellen Mertens (Nautilus Organic)? 

DOOR: Dorien Groen

FOTO’S: Patrick van der Sande (Judith van der Bruggen en Ellen Mertens) 

& Menno Ringnalda (Ellen Peper)  
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Samen buiten  
ondernemen

CATEGORIE TOEKOMST: WAT WORDT DE GROOTSTE 

UITDAGING VOOR DE KOMENDE TIJD VOOR JOUW 

COÖPERATIE? 

De leden van Praedium Coöperatie vormen met elkaar een 

sterk team dat complementair is aan elkaar, zowel inhoudelijk 

als persoonlijk. We zien echter ook dat niet alle competenties 

en vaardigheden die we zouden willen inzetten, binnen onze 

coöperatie voorhanden zijn. Versterking van ons team blijft 

daarom onze aandacht hebben. Als Praedium coöperatie wer

ken we enerzijds aan nieuwe, innovatieve concepten vanuit 

onze eigen drive om zaken anders aan te pakken. Anderzijds 

adviseren we ondernemers door naast hen te gaan staan om 

hun doel te realiseren. Als kleine zelfstandige blijft het steeds 

afwegen hoeveel tijd aan beide activiteiten van Praedium 

 besteed kan worden. 

CATEGORIE VISIE: WELKE COÖPERATIE IS VOOR 

JOU EEN VOORBEELD EN WAAROM? 

Ik zou best veel voorbeelden kunnen noemen. Vooral coöpe

raties die worden opgericht om mensen zelf weer meer grip 

en zeggenschap te geven over hun eigen leven. Of dit nu de 

zorg is voor ouderen, het leefbaar houden van een dorp door 

zelf het dorpshuis of het lokale café te exploiteren, zelf op

wekken van energie of dat ze écht willen weten en bepalen 

wat ze eten. Door samen een coöperatie op te richten worden 

krachten, kennis en vaardigheden gebundeld en wordt een 

veel  grotere mate van betrokkenheid tot stand gebracht. 

CATEGORIE BETROKKENHEID: WAT VIND JE VAN DE 

SAMENWERKING BINNEN JOUW COÖPERATIE?

We zijn met z’n achten en hebben dus een klein team. We 

spreken elkaar heel frequent op onze ‘basis’ in Vught. Daar 

inspireren en adviseren we elkaar en houden we elkaar 

scherp. De samenwerking is goed, we kennen elkaar, weten 

wiens hart waar ligt en werken zo ook samen aan projecten 

en initiatieven waar we zelf ook blij van worden. De formele 

bijeenkomsten bestaan uit algemene ledenvergaderingen en 

bestuursvergaderingen. Om goed op de hoogte te blijven van 

elkaars werkzaamheden hebben we iedere twee maanden een 

projectenoverleg. Daarnaast zijn er nog een aantal inspiratie

sessies per jaar, waar we met elkaar brainstormen over con

crete  projecten of sparren over nieuwe ideeën. 

JUDITH VAN DER BRUGGEN –  
BESTUURSLID PRAEDIUM COÖPERATIE U.A. 
Praedium bestaat uit een kleine groep zelfstandig 

ondernemers die samen buiten onderneemt. We zetten 

ons in voor een levendige en veerkrachtige buiten

ruimte. We zijn er voor mensen met een droom, of een 

plan, die inzien dat het in de praktijk brengen daarvan 

soms weerbarstig is. Maar we ontwikkelen ook nieuwe 

initiatieven, zoals Herenboeren, Natuurbegraven en 

Peppelhout. Onze aanpak leidt vaak tot verrassend 

nieuwe keten en waarderingsmodellen die mensen 

aanzet tot duurzamer handelen. Projectbegeleider 

 Judith van der Bruggen is een van de drie bestuurs

leden van Praedium.
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ELLEN PEPER –  LID RAAD VAN  
BESTUUR UNIVÉ
De wereld om ons heen verandert continu. Coöperatie 

Univé biedt daarin de zekerheid van elkaar helpen. Dat 

doet de coöperatie voor 1,6 miljoen leden met ruim 4 mil

joen verzekeringen, dichtbij vanuit de 120 winkels, online 

en via de app, samen met zo’n 2.700 medewerkers. Al 

sinds 1794 helpt Univé risico’s te voorkomen, gevolgen te 

beperken en te verzekeren wat echt nodig is. Ellen Peper, 

Chief Transformation Officer (CTO) is Lid van de Raad 

van Bestuur van Coöperatie Univé. De Raad van Bestuur 

is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en is 

tevens Formule Bestuur.

Univé biedt meer dan 
verzekeringen
CATEGORIE TOEKOMST: WAT WORDT DE GROOTSTE 

UITDAGING VOOR DE KOMENDE TIJD VOOR JOUW 

COÖPERATIE?

Het verder implementeren van ons in 2016 ingezette strate

gieprogramma ‘Terug naar de Kracht van Univé’. De koerswij

ziging maakt Univé tot een coöperatie van de toekomst die 

niet alleen verzekeringen aanbiedt, maar klanten helpt met 

het voorkomen van risico’s en het beperken van de gevolgen 

als er toch iets misgaat. Univé besteedt veel aandacht aan de 

innovatie van haar producten en dienstenpakket, erop gericht 

om alledaagse risico’s zo klein mogelijk te maken. Deze ont

wikkelen we samen met onze leden, zoals bijvoorbeeld de Uni

vé ZZP Flexibele Inkomensverzekering voor zzp’ers bij ziekte 

en ongevallen. Daarnaast blijven we fors investeren in laag

drempelig klantcontact, zodat onze leden moeiteloos kunnen 

switchen tussen mobiel, social media, winkel en online.

CATEGORIE VISIE: WELKE COÖPERATIE IS VOOR 

JOU EEN VOORBEELD EN WAAROM?

Royal FloraHolland is een mooi voorbeeld. Een toonaange

vende coöperatie van wereldbetekenis met een groot aantal 

leden. De bloemenveiling blijft met hun transformatie op busi

ness en ITgebied (digitaal) inspelen op het continu verande

ren van de markt vanuit de belangen van hun leden en met 

focus op de klant. Interessant en leerzaam voor mij om te zien 

hoe Royal FloraHolland de digitalisering van de dienstverle

ning inzet op nieuwe technologieën en investeert in nieuw te 

ontwikkelen handelsplatformen. Juist omdat wij als Univé ook 

midden in onze transformatie zitten naar voorkomen, beper

ken en wat overblijft verzekeren en de verdere digitalisering 

die daarvoor nodig is.

CATEGORIE BETROKKENHEID: WAT VIND JE VAN DE 

SAMENWERKING BINNEN JOUW COÖPERATIE?

Ik gebruik regelmatig het Afrikaans gezegde: Als je snel wilt 

gaan, moet je alleen gaan. En als je ver wilt komen, dan moet 

je samen gaan. Als Univé willen wij ver komen en dus samen 

gaan. In deze continu veranderende wereld willen wij van bete

kenis blijven voor onze leden en dat vraagt het blijven bundelen 

van alle krachten van alle entiteiten binnen de Univé Formule 

(Univé Groep en de 12 Regionale Univé’s). We werken goed sa

men, wel staan we voor de uitdaging om tegelijk de regionale 

diversiteit en eigenheid te koesteren en de eenheid blijvend te 

versterken en benutten in het belang van onze leden. 
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Ledenbehoud en  
ledenwerving is een  
grote uitdaging!
CATEGORIE TOEKOMST: BESTAAT JOUW  

CATEGORIE TOEKOMST: WAT WORDT DE GROOTSTE 

UITDAGING VOOR DE KOMENDE TIJD VOOR JOUW 

COÖPERATIE?

Nautilus Organic is de enige biologische telerscoöperatie 

van Nederland. Voor onze coöperatie is het van groot belang 

om een groot assortiment producten aan te bieden en onze 

sterke marktpositie vast te houden. De markt voor biologi

sche producten komt steeds meer onder druk te staan, ook in 

prijsvorming, door onder meer toenemende import en het feit 

dat steeds meer landen zelfvoorzienend worden en hechten 

aan lokale productie van groenten en fruit. We zijn een klei

ne coöperatie dus het vasthouden van leden en het werven 

van nieuwe leden is noodzakelijk en blijft hoog op de agenda 

staan. Ook wordt samenwerking met andere partijen gezocht 

voor een betere vermarkting van onze producten.

CATEGORIE VISIE: WELKE COÖPERATIE IS VOOR 

JOU EEN VOORBEELD EN WAAROM?

Dat is EkoHolland, een coöperatie voor en door boeren, die 

zonder duur management functioneert. Biologische melkvee

houders hebben zich los weten te maken van bestaande grote 

coöperaties en zorgen voor een eerlijke prijs voor de boer en 

de consument.

In het buitenland zijn heel veel coöperaties waar kleine boe

ren bij aangesloten zijn. Ze zorgen voor grondstoffen, mest

stoffen, plantmateriaal, zaden, voorlichting en afzet voor de 

aangesloten boeren. Zij regelen veel voor hun leden, daardoor 

hebben kleine boerenbedrijfjes daar nog bestaansrecht.

CATEGORIE BETROKKENHEID: WAT VIND JE VAN DE 

SAMENWERKING BINNEN JOUW COÖPERATIE?

Ik vind de onderlinge samenwerking goed. Op het kantoor 

zitten de mensen op de juiste plek. En je moet je zelf ook 

als lid in willen zetten en je laten horen anders weten het 

kantoor en het bestuur niet wat er speelt. De lijnen zijn kort 

en je kent je collegatuinders. In het seizoen is er wekelijks 

telefonisch overleg met collegatuinders in je sector. Infor

matieuitwisseling is immers van groot belang! 

ELLEN MERTENS –  
BESTUURSLID NAUTILUS ORGANIC
Coöperatie Nautilus Organic en de aangesloten glas

tuinders, vollegrondsgroentetelers en fruittelers bieden 

een totaalpakket van 100% biologisch groente en fruit. 

Nautilus heeft de kennis van de markt en een groot 

netwerk. Ellen Mertens heeft samen met haar man Wim 

Peeters en haar zoon Robin een biologisch vollegronds

groentebedrijf in Limburg. Zij telen jaarrond prei en 

verder courgettes, Chinese kool, pastinaak, tuinbonen en 

wat kleinere gewassen. Sinds 2002 is het bedrijf lid van 

Nautilus Organic. Ellen Mertens is sinds 2014 bestuurslid 

van de coöperatie en vertegenwoordigt daarin de volle

grondsgroentetak.


