
                               De coöperatie een springlevend oud concept

In de bijdrage van Dick Veerman over de coöperatiediscussie wordt nogal met een donkere 
bril gekeken naar deze oude organisatievorm.
Vooral de bestuurders van grote zuivelcoöperaties krijgen er van langs. Nu moet ik direct 
erkennen dat er nogal wat schort op het communicatieve vlak, maar daar ligt ook de 
verantwoordelijkheid van de leden om hierover aan de bel te trekken via directe uitingen of 
bijv. via ledenraden.

Ik wil in mijn 2e bijdrage aan deze discussie een korte blik werpen op de historie van de 
coöperatie waarna ik via het heden een blik in de toekomst wil werpen vwb het functioneren 
van deze organisatievorm.

Zo’n 150 jaar geleden ontstond de gedachte, zowel in Engeland als in Duitsland, een 
samenwerkingsstructuur te vormen waarbij met toenemende kracht werd geageerd tegen het 
berekenen van woekerrente en gedwongen winkelnering door fabrieksdirecteuren en andere 
geldwolven.
Dat die gedachte postvatte getuige het feit dat er binnen enkele tientallen jaren honderden 
coöperaties actief hun rol vervulden. 
Terugziend op die periode kunnen we constateren dat die coöperatiebeweging een vorm van 
emancipatie betekende voor boeren en kleine middenstanders. 
In de loop van de eerste helft van de vorige eeuw creëerden de coöperaties markttoegang voor 
hun individuele leden, hun gezamenlijk optreden gaf voldoende productieomvang om in de 
desbetreffende markt een rol van belang te spelen waardoor marktconforme prijzen bedongen 
konden worden.

De coöperatie is in de loop van de 2e helft van de 20e eeuw volwassen geworden en werd op 
de afzonderlijke markten zelfs leidend, zoals in de zuivel, de tuinbouw en de 
veevoederverwerking. Ook bancair heeft de coöperatie zijn spoor getrokken, zie de 
Rabobank, de enige Nederlandse grootbank die nog haar eigen spoor kan trekken.
Nu de kruitdampen op het strijdtoneel van de kredietcrisis langzamerhand op trekken zien we 
dat de coöperatie zo goed als ongeschonden uit de strijd komt.
Hoe nu verder.

In de gehele maatschappij zien we de discussie ontstaan of het neoliberale stelsel wel zo 
zaligmakend is. Daarbij is in mijn beleving de coöperatie een uiting van het inhoud geven aan 
de zgn. derde weg, een stroming die het midden houdt tussen het al eerder genoemde 
neoliberalisme (marktwerking is heilig) en de staatsinterventie (marktwerking is 
uitgeschakeld).
Nog even terug naar de beleving van de burger, de klant, het lid of dat nu een afnemer of een 
leverancier is, een spaarder of een lener, een zieke of een gezonde burger.
We nemen als individu geen genoegen meer met het feit dat er over ons, maar tevens zonder 
ons besluiten worden genomen.
Voorbeelden te over:
-bedrijven waar klanten massaal weg lopen vanwege bijv. mismanagement, waardoor een 
faillissement onafwendbaar is,
-falende medici die zich niet meer kunnen verschuilen achter de dekmantel der liefde of de 
onwetendheid van hun patiënten.
-graaiende managers die door de maatschappij ter verantwoording worden geroepen,
-regentenhouding van overheidsfunctionarissen die links of rechts gepasseerd worden.

Er is echt iets aan de hand in onze maatschappij, een cultuuromslag is gaande.



Daarbij spelen in mijn beleving enkele onderwerpen een belangrijke rol en wel de 
toenemende vraag naar transparantie, het op vernieuwde wijze inhoud geven aan het 
collectieve belang in een multi culturele samenleving, het creëren van nieuwe vormen van 
saamhorigheid en samenwerking, de inzet voor een duurzame en sociale economie.
De coöperatie is naar mijn oordeel bij uitstek de organisatievorm welke bij de oplossing van 
deze onderwerpen een belangrijke rol kan vervullen.
De oplossing  hiervan komt nl. niet tot stand  door hiërarchisch georganiseerde bedrijven 
omdat die de aansluiting missen met degenen voor wie het bedoeld is.
De oriëntaties zijn verschillend en daarmee ontbreekt de verbinding.
Waar het om gaat is, 
“ben ik voor mensen bezig of ben ik met mensen bezig, sta ik aan hun kant of beschouw ik 
ze als instrument in de doeleinden die ik heb”.
Een coöperatief stelsel is voor de oplossing van deze problematiek heel geschikt omdat het 
zich gemakkelijk vanuit een decentrale richting laat ontwikkelen.
De coöperatie stelt mensen al 150 jaar in staat hun eigen problemen aan te pakken, structuren 
te scheppen waarin ze zelf de verantwoordelijkheid nemen, zelf bestuur organiseren.

Ik begrijp dan ook echt niet dat Dick Veerman de coöperatie als een illusie beschouwt.
Met die coöperatie kunnen we nl. anno 2009 nog steeds op verantwoorde wijze inhoud geven 
aan het individuele en collectieve belang van de leden en daardoor aan de ontwikkeling van 
een duurzame en sociale economie.

Nog even terug naar de waardecreatie voor het lid, die volgens Dick Veerman tegenstrijdig 
zou zijn aan de gezonde exploitatie van het coöperatief bedrijf.
Het tegendeel is waar.
Continuïteit van de dienstverlening, of dat nu markttoegang is of het afnemen van 
bankproducten, kan slechts gediend blijven worden door een gezonde bedrijfsvoering, welke 
ten goede komt aan het lid door die noodzakelijke continuïteit van die dienstverlening te 
waarborgen.

Tot slot nog een paar woorden over de verdere toekomst van de coöperatie.
In mijn beleving dient de coöperatie zich te ontwikkelen van belangenbehartiger van “het 
welbegrepen eigen belang “ van het individuele lid, naar het verder inhoud geven aan de 
collectieve verantwoordelijkheid voor een duurzame en sociale economie.
Over die vernieuwde verantwoordelijkheid verwijs ik o.a. naar de website van het Cera 
steunpunt voor coöperatief ondernemen van de Katholieke Universiteit Leuven 
(www.cooperatiefondernemen.be)
Als laatste wil ik ook nog het boek van prof. Gert van Dijk, oud directeur van de 
Nationale Coöperatieve Raad, onder de titel “Als de markt faalt”, onder de aandacht brengen.
Ik hoop dat mijn inbreng een verdieping geeft aan het denken over het bewerkstelligen van 
een duurzame en sociale economie, waar in mijn optiek de coöperatieve organisatie een 
belangrijke rol kan vervullen.

               “De coöperatie, een oude structuur, al 150 jaar modern en springlevend”
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