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Indeling presentatie



� Vereniging van en voor coöperatieve ondernemingen

� Functies:

� Kennis ontwikkelen en ontsluiten

� Netwerk en platform voor coöperatoren

� Lobby en belangenbehartiging

Nationale Coöperatieve Raad (NCR)





De coöperatie



4.700 actieve coöperaties (50% deze eeuw opgericht), maar …

Gezamenlijke omzet van € 120 mrd (vs € 250 mrd AEX)

> 24 miljoen leden

166.000 werknemers

Stabiliteit:

Coöperaties dragen bij aan stabiliteit en economische groei 

Innovatie:

Coöperaties investeren meer in innovatie dan ander 
ondernemingen in hun branche

Economisch belang coöperaties



� Sterke toename van het aantal coöperaties: tweede 
coöperatiegolf

� Naast de traditionele sectoren ook in nieuwe domeinen 
(energie, zorg, publiek, zzp, maatschappelijk, …)

� Gevestigde coöperaties professionaliseren verder

� De diversiteit tussen coöperaties wordt steeds groter 

(groot en professioneel vs lokaal en maatschappelijk)

(consumenten, producenten, werknemers, multi-stakeholder)

Ontwikkelingen rond coöperaties



Coöperaties in Nederland:
indeling naar sectoren
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Coöperaties in Nederland



Coöperatiegolf 1900:

- Creëren van marktmacht in opkomende industriële verhoudingen

- Samen sterk tegen de anderen

- Schaalvergroting

Coöperatiegolf 21e eeuw

- Het heft in eigen hand nemen

- Afkeer van grootschaligheid, anonimiteit, afhankelijkheid

- Maatschappelijk belang is sterk aanwezig

- Ketenverbinding, integrale benadering, duurzaamheid

- Zelf organiseren/terugtrekkende overheid

- Afkeer van Angelsaksische aandeelhouderswaarde

- Consumenteninvloed vergroten

Waarom juist nu veel coöperaties



De wet (juridische waarden):

� De vereniging oefent een bedrijf uit

� De stoffelijke belangen van de leden worden 

bevorderd

� Tussen leden en coöperatie bestaat naast 

lidmaatschap een zakelijke overeenkomst

� Coöperatie mag winst uitkeren aan leden

� Leden hebben zeggenschap

� Leden zijn aansprakelijkheid voor schulden 

voor coöperatie (kan worden uitgesloten)

Coöperaties in alle soorten en maten

De ICA-principes (culturele waarden):

1. Vrije toe- en uittreding van leden

2. Democratische controle

3. Economische participatie van de leden

4. Autonomie en onafhankelijkheid van de 

coöperatie

5. Bevordering van de educatie der leden

6. Bevordering van samenwerking tussen 

coöperaties

7. Maatschappelijk betrokkenheid



Economisch doel, maar vaak wel maatschappelijke doelstellingen.

De coöperatieve onderneming moet bijdragen aan het doel van de 
individuele leden: welbegrepen eigenbelang

Niet-coöperatieve onderneming is winst gedreven; het doel is de 
onderneming, de klant is het middel.

Coöperatieve onderneming is gericht op het persoonlijk 
economisch voordeel voor de leden; het doel is het lid. Hierbij ook 
lange termijn focus.

Coöperatie: economisch of idealistisch?



� Marktmacht (schaalvoordelen)

� Markttoegang

� Markttransparantie (veilingen)

� Krachtenbundeling

� Risico’s delen

� Kosten verlagen

� Toegang tot bronnen

� Productinnovatie / kwaliteitscontrole

Voordelen coöperatie

EU-studie over coöperaties in de land- en tuinbouw: 

Coöperaties zorgen voor betere positie van de boer; hogere prijzen 
en lagere prijsvolatiliteit



Nederlandse land- en tuinbouw: 
coöperatief



� € 48 mrd toegevoegde waarde

� Agro Food omvat 10% NL economie (grootste sector)

� Tweede exporteur ter wereld

� Wereldwijd nr. 1 in innovatie in agro & food 

� Hoogste productie per hectare

� 12 van de 40 grootste foodbedrijven hebben hun R&D in NL

Rol coöperaties:

- Lange termijn focus

- Ketenorganisatie

- Innovatie

- Marktmacht

Agrarische sector sterke 
mondiale positie



� In de keten wordt niks verdiend

� Kwetsbare markt; groot aantal aanbieders, klein aantal 
afnemers 

� Toenemende import uit o.a. Azië

� Prijsdaling door meer aanbod

� Bulkproduct

� Nauwelijks georganiseerd, nauwelijks samenwerking

� Wegvallen productschappen

� …

Uitdagingen garnalenvisserij



� Veel van de uitdagingen uit agrarische sector spelen ook visserij 
(geringe marktmacht, bulkproducten, overproductie, …)

De coöperatie kan een rol spelen in:

� Het versterken van de positie van de visser

� Het organiseren van de keten

� Het opstellen en naleven van spelregels

� Vraag en aanbod beter afstemmen

� Kwaliteitsverbetering

� Maar ook in agrarische sector veel verschillen in succes van 
coöperatie: coöperatie niet zaligmakend!

Parallellen agrarische sector
en garnalenvisserij



� Coöperatie is gedeelte van je onderneming samen met anderen 
doen; zijn garnalenvissers bereid om samen te werken en om 
autonomie op te geven?

� Door samenwerking:

� Kosten verlagen (inkoop, proceskosten)

� Nieuwe technieken ontwikkelen en toepassen (pellers?)

� Uit bulk door merkontwikkeling

Hoe ingrijpender de samenwerking, hoe meer zeggenschap je 
moet hebben in coöperatie (dwingende regels, investeringen in 
eigen bedrijf, …)

Agro laat zien dat verregaande samenwerking kan lonen.

Evt. meerdere schakels in één coöperatie (multistakeholder)

Coöperatie in garnalenvisserij?



De coöperatie in de garnalenvisserij

inkoop

proces organiseren 

1 label ontwikkelen, 1 vangstwijze, 1 

keten, …
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Koninklijke Fruitmasters 

� Appels en peren… bulk

� Eigen opslag en sorteren 

� Eigen merk ontwikkeld; prijs hoger en stabieler

� Investeren in nieuwe rassen (innovatie)

Cosun (SuikerUnie) 

� certificeringsnormen

Friesland-Campina

� weidemelk

Groentetelerscoöperaties: 

� moeite met differentiëring en waarde toevoegen

Enkele voorbeelden



Veel parallellen tussen vraagstukken garnalenvisserij en agro

Coöperatie heeft in agro waarde bewezen, maar is zeker geen 
garantie voor succes.

Mede afhankelijk van het vermogen van het collectief om waarde 
toe te voegen

En bereidheid van vissers om samen te werken. 

Conclusies
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