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Inleiding
Van februari tot en met juni 2016 heeft de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) gewerkt aan
een database van alle Nederlandse coöperaties. Deze database is samengesteld aan de hand
van gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op basis van deze
database was het mogelijk het Nederlandse coöperatieve landschap in kaart te brengen.1
De coöperatie is een onafhankelijke vereniging van leden die gezamenlijk willen voorzien in
hun economische, sociale, en/of culturele behoeften door een onderneming te exploiteren
waarvan zij – die leden – de eigenaren en de bestuurders zijn. NCR is een coöperatiekenniscentrum waar visievorming plaatsvindt en inspiratie wordt opgedaan voor het
coöperatief ondernemen. Door te fungeren als platform worden kennis en ervaringen gedeeld
en worden krachtige netwerken opgebouwd. Dit met het doel om het coöperatief ondernemen
verder te ontwikkelen. De organisatie verdiept zich tevens in het verzamelen van kennis om
coöperatieve ondernemingen te adviseren en te versterken. Sinds 2014 is het mogelijk voor
coöperaties uit alle sectoren om lid te worden van NCR. Voorheen was dit alleen mogelijk
voor coöperaties uit de land- en tuinbouw en financiële dienstverlening.
Mede omdat het lidmaatschap open is voor coöperaties uit alle sectoren was het relevant voor
NCR om een inzicht te krijgen in het Nederlandse coöperatieve landschap. Hierbij kan
gedacht worden aan het aantal coöperaties dat actief is in Nederland en de sectoren waarin
deze coöperaties actief zijn. Dit inzicht is geboden door een database op te stellen op basis
van de registraties in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op 1 februari 2016.
Tijdens het opstellen van de database is er een rubricering gemaakt, zodat NCR in de
toekomst dezelfde methode kan hanteren om een inzicht te krijgen in het aantal coöperaties
per jaar en in de stijging of daling in het aantal coöperaties in Nederland in de aankomende
decennia. De resultaten van het onderzoek uit 2016 zijn gepresenteerd in het NCR uitgave
Coöperatie.2
In dit verslag wordt eerst uiteengezet hoe de database tot stand is gekomen en welke keuzes er
zijn gemaakt. Daarvoor worden stap voor stap de uitgevoerde handelingen toegelicht en de
toegepaste rubricering uiteengezet. Vervolgens worden in Hoofdstuk 2 de resultaten
gepresenteerd. De resultaten tonen het aantal coöperaties per sector, het type leden, het aantal
coöperaties per provincie en geven een weergave van onderzochte trends van twee sectoren.

1

Dit onderzoek is uitgevoerd door Merel Hoveling, stagiaire NCR en master-student Politiek en Maatschappij in
Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht.
2
Nationale Coöperatieve Raad, ‘Coöperaties in Nederland, 2016’, Coöperatie 627 (juni 2016) 14-17.
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Hoofdstuk 1 – Database
De database is gebaseerd op de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Uit deze data zijn de volgende vier rechtsvormen van coöperaties en onderlingen
gekozen: Rechtsvorm 61 Coöperatie U.A. met gewone structuur, Rechtsvorm 62 Coöperatie
U.A. blijkens statuten structuurcoöperatie, Rechtsvorm 81 Onderlinge Waarborgmaatschappij
U.A. met gewone structuur, en Rechtsvorm 82 Onderlinge Waarborgmaatschappij U.A.
blijkens statuten structuur onderlinge. Binnen deze KvK-indeling van U.A. (uitgesloten
aansprakelijkheid) vallen tevens coöperaties met B.A. (beperkte aansprakelijkheid) en W.A.
(wettelijke aansprakelijkheid). Deze vier rubrieken behelzen in totaal ongeveer 8000
coöperaties. Dat zijn er meer dan op de KvK-website zichtbaar zijn, omdat daar de
coöperaties met een nonmailingsindicator niet zijn weergegeven.
Na de ontvangst van de gegevens is bepaald welke factoren relevant zijn voor NCR
om te onderzoeken en in kaart te brengen. Op basis van de doeleinden voor de database zijn
de volgende rubrieken gekozen: sector, type leden en relevantie. Deze database met
bijbehorende rubricering is bedoeld om een handvat te bieden voor verder onderzoek naar
(actieve) coöperaties in Nederland in de aankomende jaren. Op deze manier kan er eenzelfde
perspectief gehanteerd worden bij de samenstelling van de database. Een suggestie voor het
uitbreiden en samenstellen van volgende databases is het gebruik van andere bronnen, zoals
data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De rubricering en het stappenplan zijn
gepresenteerd in een Handleiding voor NCR; de inhoud hiervan zal in dit hoofdstuk uiteen
worden gezet.
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Stappenplan en Database
In deze paragraaf wordt stap voor stap beschreven welke handelingen zijn gedaan om tot de
verificatie van de data te komen. Per coöperatie is onderzocht in welke sector de coöperatieve
onderneming actief is, welk type leden de coöperatie vertegenwoordigt en de relevantie van
de coöperatie. Onder relevantie wordt verstaan of een coöperatie als actief gekwalificeerd kan
worden of niet. Met actief wordt de zichtbaarheid van de coöperatie bedoeld op internet. De
KvK geeft zelf aan dat van het gehele adressenbestand ongeveer 25% economisch actief is –
die indicatie geeft aan of de onderneming actief deelneemt aan het economisch verkeer.
Ten eerste is geverifieerd of de coöperatie nog geregistreerd stond in het
Handelsregister. In de periode dat er aan de database werd gewerkt was het mogelijk dat
coöperaties zich uitschreven uit het Handelsregister. Om deze coöperaties niet mee te nemen
in de database – het was mogelijk dat de website nog niet was opgeheven - is bij de Kamer
van Koophandel nogmaals nagegaan of de coöperatie nog was geregistreerd.
Vervolgens werd bepaald of de coöperatie relevant/actief was. Als de coöperatie niet
vindbaar was, werd deze als niet-actief beschouwd. Bij de rubriek ‘Relevantie’ is dan een
‘nee’ ingevuld. Er is tevens een ‘nee’ ingevuld als de organisatie wel vindbaar was, maar uit
de website op geen enkele manier bleek dat het een coöperatie was. Als de coöperatie
vindbaar was, werd de coöperatie als actief beschouwd. Op de website is gezocht naar
gegevens over de sector, het type leden en eventuele opvallende zaken. Vooral het type leden
was niet altijd duidelijk aangegeven; beleidsdocumenten zoals statuten, brachten hier
verheldering over. Ten slotte is in de rubriek ‘Opmerkingen’ verdere toelichting gegeven op
de coöperatie, zoals het doel van de organisatie.
Afbeelding 1: Deel van de Database met Sector, Type leden, Relevantie en Opmerkingen

In bovenstaande afbeelding is een deel van de database weergegeven. De verschillende
rubrieken zijn getoond om een indicatie te geven van hoe de database er uit ziet. Uit deze
afbeelding wordt onder andere de diversiteit in sectoren duidelijk, de indeling volgens de
Kamer van Koophandel, de relevantie met een meerderheid aan niet-actieve coöperaties, de
diversiteit in type leden en enkele opmerkingen. De rubricering van de database die is
toegepast op de geregistreerde coöperaties is toegevoegd in de volgende paragraaf.
Uiteindelijk is er op basis van de database geconcludeerd dat van de 7.969 coöperaties die
stonden ingeschreven in de Kamer van Koophandel op 1 februari 2016, slechts 2.531
coöperaties actief zijn.
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Rubricering Database
NCR wil in de aankomende jaren het Nederlandse coöperatieve landschap in kaart blijven
brengen. Vandaar dat er een rubricering is opgesteld waarin de sectoren zijn geformuleerd en
waarin een definitie is gegeven per type lid. Op deze manier kan NCR dezelfde methode
handhaven om een inzicht te krijgen in de Nederlandse coöperatieve sector. Op verzoek van
NCR zijn de volgende rubrieken aangeleverd door de Kamer van Koophandel: Adres,
contactpersoon, datum inschrijving, domeinnaam, exact aantal werkzame personen fulltime,
rechtsvorm code, de non-mailingsindicator en de hoofdactiviteitencode en omschrijving. Uit
de aangeleverde gegevens zijn de volgende rubrieken opgesteld:
1) Handelsnaam
2) Adres
3) Provincie
4) Inschrijfdatum KvK
5) Aantal fte (full-timers)
6) Domeinnaam
7) Sector
Hieronder worden de verscheidene sectoren toegelicht door het grootste deel van de
coöperaties actief in de desbetreffende sector te duiden:
Agribusiness: Landbouw, veehouders, visserij, slagers, bosbouw, (sier)teelt, agrarisch
natuurbeheer, mengvoeder, veredelaars.
Subcategorie Foodmarkt: Biologische markt, biologisch restaurant, catering.
Cultuur, Sport & Recreatie: Theatergroep, filmproductie, kunstprojecten, outdoor-materiaal,
muziekcompositie, jachthaven, waterpark, muziekband, hotel.
Delfstoffen: Winning van gas, olie, metalen of organische stoffen.
Detailhandel: Winkels: dieren, kleding, parket, farmaceutische producten, supermarkt.
Dienstverlening: Accountants, advocaten, adviseurs, arbodienst, architecten, bank,
boekhouders, coach, dierenarts, hondencoach, investeerders, kredietunie, makelaars,
notarissen, ontwerpbureau, pensioen, rijschool, uitvaartzorg, verzekeringen (onderlinge),
dorpscoöperatie, ontwikkelingssamenwerking, broodfonds, tolken, boomregister.
Energie: Duurzaamheid, wind, zonnepanelen, elektriciteit, biomassa.
Gezondheidszorg: Huisarts, ziekenhuis, diëtist, zorgopvang, psychologen, fysiotherapeuten,
tandarts, opticien, thuiszorg, maatschappelijk werk/welzijn.
Huisvesting: Flat, woonwijk, winkelcentrum, bungalowpark, bedrijvenpark, kavels, camping.
In- en Verkoop: Goederen, diensten.
Non-food Productie: Kleding, digitale sloten, juwelen,
verzorgingsproducten, orgelmakers, afvalverzameling/verwerking.

verf,

uitvaartkisten,
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Onderhoud: Monteurs, schilders, bouw, autoberging, installateurs, bekleding, vlecht en las,
sloopwerk, hoveniers, bedrijventerrein, autoschadeherstel, bouwspecialist, stukadoor,
dakdekkers, meubelreparatie.
Publiek: Onderwijs, overheid, parkeergarage.
Subcategorie Gebiedscoöperatie: Natuurgebied, waterschappen, recreatiegebied.
Technologie: Breedband, glasvezel, antenne-inrichting, games, telefoon, web-portals, tvabonnement, voice-overs, filmproductie, journalisten, app-ontwikkeling, websitebouw,
software, 3d-printen, informatiebeveiliging.
Toerisme: Stadstour, reisbureau, tuktuk-verhuur.
Transport, Logistiek & Opslag: Vrachtwagens, schepen, containers, infrastructuur,
opslagplaatsen, vervoer, vliegtuigmaatschappij, taxi.
Uitzend & Verhuur: Uitzendbureaus, machineverhuur.
8) Relevantie
Ja: Zichtbaar. Gevonden via Google en actief.
Nee: Niet zichtbaar. Niet gevonden via Google, buitenlands bedrijf of onduidelijk of het een
‘echte’ coöperatie is.
9) Type Leden
Hieronder worden de type leden gedefinieerd en uitgelegd wat onder het begrip wordt
verstaan. Opmerking: leden kunnen zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.
Consumenten: Coöperatie koopt tegen gunstige condities producten of diensten in voor de
leden. Deze categorie omvat ook particulieren en burgers. (Denk aan energie, verzekeringen,
DELA, supermarkt, woningcoöperatie, boekhandel)
Eigenaren: Eigenaren van flats en bedrijvenparken. Eigenarencoöperatie waarbij de leden
primair als eigenaar in de coöperatie verbonden zijn. (Letterlijk bezit en vaak daarmee
samenhangende gezamenlijke diensten als beheer/onderhoud, riolering, afvoer afval ed.)
Multistakeholder: Mix van ledengroepen. (Bijvoorbeeld consumenten en ondernemers bij
Rabobank, Coop of gebieds- en zorgcoöperaties.)
Ondernemers / Subtab: Ondernemers – ZP: Leden hebben zelf een bedrijf, of zijn zzp’er of
samenwerkende professionals. (De coöperatie verzorgt de inkoop, verkoop en/of productie of
dienstverlening ten behoeve van de aangesloten ondernemers.)
Organisatie: Leden zijn organisaties zonder winstoogmerk. (Bijvoorbeeld ICCO, SURF)
Overheid: Leden zijn uitsluitend (semi-)overheden. (Denk aan gemeenten bij ParkeerService,
Dimpact en Gastvrije Randmeren of door de overheid gedomineerde rechtspersonen zoals bij
Wigo4it dat de sociale diensten van vier steden op het gebied van informatievoorziening
bundelt.)

7

Werknemers: De coöperatie sluit arbeidsovereenkomsten met de leden; het lid laat alle
werkzaamheden en activiteiten via de coöperatie lopen. (Bijvoorbeeld Schoongewoon)
Onduidelijk: Niet gevonden/niet te achterhalen via Google.
10) Opmerkingen: Invullen met (opvallende) details over de coöperatie
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Hoofdstuk 2 – Resultaten
Op basis van de database is het coöperatieve landschap van Nederland in kaart gebracht. Van
de 7.969 coöperaties en onderlingen die stonden ingeschreven zijn 2.531 coöperaties actief
bevonden. Dit is 32% actieve coöperaties en een overgroot deel, 68%, niet-actieve
coöperaties. Wanneer coöperaties niet zichtbaar waren, duidde dit op geen of beperkte
economische activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn financiële holdings en buitenlandse
bedrijven die in Nederland staan ingeschreven wegens fiscale redenen. Deze zijn tevens in de
database verwerkt als niet-actief.
Zoals in het vorige hoofdstuk uiteen is gezet zijn de data over coöperaties geverifieerd
en gedefinieerd aan de hand van verschillende rubrieken. Middels deze rubrieken is bepaald
hoe de data werden verwerkt in grafieken. In dit hoofdstuk worden de volgende resultaten
besproken: sectoren, type leden, aantal coöperaties per provincie en trends. Deze resultaten
zijn gepubliceerd in de NCR publicatie Coöperatie in juni 2016.
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Sectoren
De coöperaties werden ingedeeld in 16 verschillende sectoren en 2 sub-sectoren, zie
Grafiek 1. Er is gekozen voor dit relatief hoge aantal aan sectoren om de diversiteit binnen de
coöperatieve sector aan te tonen. Zelfs nu staan coöperaties met uiteenlopende doeleinden
ingedeeld in dezelfde sector. Dit is bijvoorbeeld het geval in de sector Dienstverlening, tevens
de grootste sector van Nederland met 921 coöperaties. Zoals uit de rubricering in hoofdstuk 1
is gebleken lopen de typen coöperaties uiteen van verzekeringen en kredietunies tot
uitvaartverzorging. Een voorbeeld van een kredietunie is de Coöperatieve Binnenvaart
Kredietunie Nederland UA gevestigd te Rotterdam. Binnenvaartondernemers hebben grote
problemen om financiering te krijgen van banken door strengere voorwaarden. Hierdoor
wordt minder krediet verleend en kunnen binnenvaartondernemers niet groeien, innoveren of
investeren. Deze kredietunie verleent ondernemers kennis, kunde en kapitaal, de
laatstgenoemde zonder tussenkomst van een bank.3 De kredietunie is eigendom van de
individuele leden.
De tweede sector met het grootste aantal coöperaties is de Gezondheidszorg met 352
coöperaties. Huisartsen, fysiotherapeuten en initiatieven van vrijwilligers voor thuiszorg
hebben zich samengevoegd in coöperatieve ondernemingen. Een voorbeeld is de Coöperatie
Verloskundige Praktijk Leiden e.o.; een samenwerkingsverband van verloskundigen om de
zorg te verbeteren door elkaars kwaliteiten te benutten. Per 1 januari 2015 werd de
zogenaamde ‘integrale bekostiging’ voor de zorg ingevoerd, waardoor zorgverleners zich
anders moesten gaan organiseren. Hierdoor is tevens een toename te zien in het aantal
coöperaties in de Gezondheidszorg; een ontwikkeling die in paragraaf 4 nader zal worden
toegelicht.
De derde sector is de Energiesector met 270 actieve coöperaties. In deze sector was het
vooral opvallend dat de meeste coöperaties initiatieven van consumenten waren om duurzame
energie op te wekken voor de gemeente, buurt of scholen. ‘Zon op Nederland’ is een
overkoepelend coöperatief project van vele burgerinitiatieven voor duurzame energie
verspreid over heel Nederland. De leden zijn alle lokale zonnestroom projecten waarbij
ondersteuning is gegeven om het project te realiseren. De overheid werkt niet snel genoeg
voor duurzame energietransitie van Nederland. Doordat burgers hun eigen verantwoording en
initiatief nemen spelen ze een belangrijke rol in deze energietransitie. 4 De coöperatie heeft tot
doel initiatiefgroepen te helpen om hun idee te realiseren en te exploiteren.
Grafiek 1: Aantal coöperaties per Sector

3
4

www.binnenvaartkredietunie.nl
http://zonopnederland.nl/?page_id=213
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Type leden
De type leden van coöperaties zijn ingedeeld in 9 categorieën, waarin Ondernemers - ZP als
subcategorie is ingedeeld bij Ondernemers. De categorie Ondernemers behelst voornamelijk
ondernemingen en andere bedrijven. De subcategorie behelst ZP’ers, oftewel zelfstandige
professionals, die samenwerken of leden met een eigen bedrijf. De coöperatie verzorgt vaak
inkoop, verkoop en/of productie ten behoeve van de aangesloten ondernemers. Zoals te zien is
in Grafiek 2 zijn deze twee categorieën tevens de grootste groep binnen het type leden. Er zijn
801 coöperaties met zelfstandige professionals als lid, denk hierbij aan huisartsen en
advocaten, en 592 coöperaties met Ondernemers als lid. Voorbeelden hiervan zijn boeren en
begrafenisondernemers.
In het onderzoek waren 380 coöperaties waarbij het type lid niet duidelijk werd. Bij
twijfel werden de leden als Onduidelijk aangegeven. Een ander type coöperatie is de
werknemerscoöperatie, waarin werknemers de eigenaren zijn van het bedrijf. Coöperatie
Schoongewoon Nederland was de eerste werknemerscoöperatie die in Nederland is opgericht.
De schoonmakers hebben alle beslissingsrecht en hebben in overleg een eerlijke
winstverdeling. De medewerkers zijn de baas in hun eigen coöperatie en bepalen het reilen en
zeilen van de organisatie. Verdere toelichting op de type leden is gegeven in Hoofdstuk 1 bij
de Rubricering die gehanteerd is voor de database.

Grafiek 2: Aantal coöperaties ingedeeld per Type Lid
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Aantal coöperaties per provincie
Wat opvalt in het coöperatieve landschap in Nederland is dat in bepaalde regio’s coöperaties
in bepaalde sectoren meer aanwezig zijn. Hieronder volgt een overzicht per provincie in
Nederland. De voorbeelden representeren in het algemeen de coöperaties in de desbetreffende
sector.
Groningen, Friesland en Drenthe:
In Groningen, Friesland en Drenthe is meer dan de helft van alle coöperaties in Nederland op
het gebied van Cultuur, Sport & Recreatie actief: 131 van de 246. Hierbij kan gedacht worden
aan, sportverenigingen, theatergroepen, waterparken, en jachthavens. Een voorbeeld van een
jachthaven is Lemmer Yachting UA, een coöperatie die voorziet in onderhoud en
winterstalling van de boten van leden. Booteigenaren worden lid om gebruik te kunnen maken
van deze diensten.
Noord- en Zuid-Holland, en Utrecht
In deze regio is de helft van de coöperaties actief in de sector Dienstverlening. Dit zijn
voornamelijk advocatenkantoren, investeringsmaatschappijen en kredietunies. Een voorbeeld
hiervan is Link Advocaten Coöperatief; de advocaten presenteren zichzelf als coöperatie op
één locatie maar werken als zelfstandige professionals. Vooral in de regio Amsterdam zijn
veel van deze coöperaties actief. Tevens zijn er veel financiële holdings aanwezig (vaak
buitenlandse bedrijven), die niet actief zijn in Nederland en daarom niet zijn meegenomen in
de data. Alle coöperaties die actief zijn in de sector Delfstoffen in Nederland, zoals
coöperaties voor goudwinning en gas, zijn gevestigd in deze regio. Coöperatie AVIA
Nederland is een voorbeeld van een coöperatie in de sector Delfstoffen.
In Zuid-Holland en Utrecht zijn
veel coöperaties actief op het gebied van
Dienstverlening en Gezondheidszorg.
Deze coöperaties beslaan meer dan de
helft van de dienstverleningscoöperaties in
heel Nederland: 501 van de 882
coöperaties in de Dienstverlening. In de
Gezondheidszorg zijn veel initiatieven van
huisartsen, medisch specialisten en andere
zorgverleners geïnitieerd om samen te
werken en om beter in staat te zijn goede
zorg te leveren.
Flevoland, Overijssel en Gelderland
Hoewel er in Flevoland, Overijssel en
Gelderland in totaal 526 actieve
coöperaties zijn, zijn er geen opvallende
zaken in de aanwezigheid van coöperaties
in specifieke sectoren. Gezondheidszorg
en Dienstverlening zijn de grootste
sectoren, maar in aantallen zijn het geen
grote uitschieters. De coöperaties zijn
evenredig verdeeld over alle sectoren.
Afbeelding 2: Aantal coöperaties per Provincie
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Limburg
In Limburg zijn in totaal 165 coöperaties actief, waarvan 30 coöperaties werkzaam zijn in de
sector Agribusiness. Coöperatieve Telersvereniging ZON is een internationale
verkooporganisatie voor de afzet van groente & fruit. De reden voor telers om lid te worden
van ZON varieert sterk van stabiliteit in de verkoop van producten, tot de binding van klanten.
De overige coöperaties komen voor in alle sectoren en zijn evenredig verdeeld; met
uitzondering van wederom Dienstverlening en Gezondheidszorg als grotere sectoren.
Zeeland
De provincie Zeeland is de regio met de minste actieve coöperaties. Tegen de verwachting in
is er slechts één energiecoöperatie actief: de Coöperatieve Windenergie Vereniging
Zeeuwind. Deze coöperatie is een samenwerking van consumenten, Zeeuwse gemeenten en
een aantal bedrijven, verenigingen en stichtingen om duurzame windenergie te produceren en
hiermee bij te dragen aan een betere leefwereld. Ondanks dat in Zeeland slechts één
energiecoöperatie actief is, is Zeeuwind met 1950 leden één van de grootste windcoöperaties
in Nederland. De meeste coöperaties zijn wederom aanwezig in de sector Dienstverlening en
Gezondheidszorg. De derde sector in de provincie is de Agribusiness.
Noord-Brabant
In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste coöperaties actief in de sector Energie en
Agribusiness. In de Agribusiness hebben voornamelijk veehouders en telers van
landbouwproducten zich verenigd in coöperaties. Voorbeelden hiervan zijn Coöperatie
Streekproducten Kempen Goed, een coöperatie van producten van streekproducten om
voldoende afzet te creëren, en de Organic Goatmilk Coöperatie. De laatstgenoemde is, zoals
de naam al suggereert, een samenwerkingsverband van biologische geitenhouders uit België,
Duitsland en Nederland voor hoge kwaliteit biologische geitenmelk. In de Energie-sector zijn
voornamelijk burgerinitiatieven opgezet om duurzame energie op te wekken voor een wijk,
dorp of stad. Coöperatie Best Duurzaam is een initiatief van inwoners om van Best een
energie-neutrale gemeente te creëren. Hierbij gaat het niet alleen om de opwekking van
duurzame energie, maar tevens om kennisdeling, advies en inkoopkracht voor lokale schone
energie. Niet alleen burgers, ook ondernemingen zetten zich in voor verduurzaming, zoals
Coöperatief Verband E.NU Zuidoost-Brabant, een samenwerkingsverband van verschillende
bedrijven.

13

Trends – Gezondheidszorg
Uit Grafiek 3 blijkt dat er een sterke stijging is in de oprichting van coöperaties in de
Gezondheidszorgsector in de jaren 2014 en 2015. Per 1 februari 2016 zijn er in totaal 320
coöperaties in de Gezondheidszorg; 154 hiervan zijn in 2014 en 2015 opgericht. Tot en met
2013 is het jaarlijks opgerichte aantal coöperaties min of meer constant gebleven.
Zoals in de paragraaf ‘Sectoren’ is aangegeven is per 1 januari 2015 de ‘integrale
bekostiging’ voor de zorg ingevoerd. Hierdoor kunnen medisch specialisten die nu zelfstandig
ondernemer zijn, niet langer de factuur via het ziekenhuis bij de zorgverzekeraar declareren.
Het ziekenhuis stuurt namelijk één rekening naar de zorgverzekeraar voor alle kosten,
inclusief het loon van de medisch specialist. De vrijgevestigde medisch specialist moet dan
met het ziekenhuis in onderhandeling over het loon.5 Door zich te vestigen in een coöperatie
kunnen ze een aandeel beheren in het ziekenhuis en worden de specialisten mede-eigenaar
van het ziekenhuis waardoor het de relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist
vergemakkelijkt. Een voorbeeld van een dergelijke coöperatie is de Coöperatie Medische
Specialisten Rijnland Ziekenhuis UA in Leiderdorp.
Dit verklaart gedeeltelijk de toename van het aantal coöperaties in de laatste jaren.
Ook het aantal initiatieven voor onder andere thuiszorg, de zogenaamde zorgcoöperaties,
namen in de laatste jaren toe. Een voorbeeld hiervan is Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer.
De overheid verwacht dat de zorg meer zelfstandig wordt, waardoor sommige inwoners van
hun gemeente geen of onvoldoende ondersteuning krijgen in zorg en huishoudelijke hulp.
Deze coöperatie vormt een platform voor hulpbehoevende leden en voor zorgaanbieders, die
altijd particulieren of zzp’ers zijn.

Grafiek 3: Aantal coöperaties in de Gezondheidszorg per jaar

5

https://www.vvaa.nl/voor-leden/zorgdebat/debatten/integrale-bekostiging-medisch-specialisten
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Trends – Gebiedscoöperatie
Uit onderstaande grafiek blijkt dat er een sterke stijging is in de oprichting van
gebiedscoöperaties in het jaar 2014. In de periode 1985-2013 is er constante toename te zien;
slechts een minimale stijging. De stijging neemt met 1 à 2 coöperaties per jaar toe in de
periode 2000-2014. In de periode 1985-1999 zijn er slechts 2 gebiedscoöperaties opgericht,
gebaseerd op de gegevens van de Kamer van Koophandel op 1 februari 2016. Het is mogelijk
dat meerdere coöperaties zijn opgericht in deze periodes, maar dat ze in de tussentijd zijn
opgeheven en uitgeschreven uit het Handelsregister. Deze zijn niet meegenomen in de
onderstaande data.
In dit onderzoek is een brede definitie gehanteerd van een gebiedscoöperatie. In het
algemeen staat een gebiedscoöperatie voor de ontwikkeling van landelijke gebieden. De
coöperatie stimuleert de gebiedsontwikkeling in een specifiek landelijk gebied en coördineert
de leden in het proces. Een voorbeeld is de Gebiedscoöperatie Rijn Vecht & Venen UA. De
coöperatie beheert de agrarische natuur, het landschap en het water in grofweg de gemeenten
Woerden, Stichtse Vecht, het westelijke buitengebied van de gemeente Utrecht, en drie
polders van de gemeente Nieuwkoop in Zuid-Holland.6 Doordat het stelsel voor agrarisch
natuurbeheer is veranderd vanaf 1 januari 2016 nemen regionale collectieven, zoals deze
gebiedscoöperatie, het initiatief om het beheer van natuurgebieden zelf te organiseren.

Grafiek 4: Aantal Gebiedscoöperaties per jaar

6

http://rijnvechtenvenen.nl/
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Epiloog
In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn 7.969 coöperaties geregistreerd die
zijn geverifieerd en verwerkt in de database van NCR. Van deze 7.969 coöperaties bleken
slechts 2.531 coöperaties actief te zijn, naar de gehanteerde definitie. Dit is 32%, ongeveer
1/3, aan actieve coöperaties in Nederland met echte leden. 68% van het totaal geregistreerde
coöperaties is non-actief. De actieve coöperaties zijn functionerend in verschillende sectoren
in Nederland. De resultaten op basis van de database waren een nulmeting op 1 februari 2016.
De rubricering is gemaakt om het mogelijk te maken voor NCR om met dezelfde maatstaven
de database te kunnen bijhouden en de verandering in de Nederlandse coöperatieve sector in
kaart te brengen. Zo wordt een inzicht verschaft in de groei of daling van het aantal
coöperaties in de aankomende jaren.
Er was nog niet eerder een compleet overzicht gemaakt van de Nederlandse coöperatieve
sector. De media waren dan ook zeer geïnteresseerd in de resultaten die zouden worden
gepresenteerd door NCR op 17 juni 2016, de datum van uitgave van het blad Coöperatie
waar het artikel met de resultaten werd gepresenteerd (zie Appendix 1). Enkele media die een
item of artikel hebben gepubliceerd op basis van het onderzoek waren de volgende:
Nieuwsuur heeft op 16 juni 2016 een item uitgezonden waar de totale aantallen en sectoren
werden gepresenteerd en twee voorbeelden van coöperaties werden uitgelicht. De NOS heeft
dit item in het artikel ‘aantal coöperaties in Nederland explosief gestegen’ uitgewerkt; dit
artikel is toegevoegd in Appendix 2. NCR heeft ook op 16 juni een nieuwsbericht over de
publicatie online gezet. Tevens hebben Het Financieele Dagblad en de Volkskrant een artikel
geschreven op basis van de resultaten van het onderzoek. Het artikel van de Volkskrant is
bijgevoegd in Appendix 3. Als laatste hebben Utrecht Nieuws en Universiteit Utrecht
aandacht geschonken aan de publicatie, dit ook in relatie tot het symposium ‘Cooperation in
the Field’ van 23 juni 2016 waar de resultaten zijn gepresenteerd (zie Appendix 4 & 5).
De coöperatie als ondernemingsvorm is tegenwoordig sterk in opkomst. Ook zelfstandige
professionals zoeken samenwerking in coöperatief verband. Door het Nederlands coöperatief
landschap de aankomende jaren in kaart te blijven brengen, kan worden aangetoond of de
coöperatie als initiatief binnen de veranderende economie en samenleving in populariteit en
waarde is gegroeid.
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Appendix 1 – Artikel Coöperatie NCR

Bron: Nationale Coöperatieve Raad, Coöperatie 627 (juni) 14-17.
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Appendix 2 – Artikel NOS
NOS/Nieuwsuur:

Aantal coöperaties in Nederland explosief gestegen
DO 16 JUNI, 17:37

Het aantal coöperaties in Nederland groeit snel. Er zijn al meer dan 2500 coöperaties in Nederland. Dat zijn er
achthonderd meer dan twee jaar geleden, zo maakte de Nationale Coöperatieve Raad vandaag bekend. Door de crisis
en terugtredende overheid regelen mensen het steeds vaker zelf.

Een coöperatie is een onderneming die wordt bestuurd door leden die zelf mogen
beslissen en gebruik mogen maken van de onderneming.
De flinke toename komt volgens onderzoeker Tine de Moor doordat de overheid zich steeds verder terugtrekt en het
voor de markt ook niet interessant is om een bepaalde dienst aan te bieden.

"Een coöperatie ontstaat nu vaak uit armoede aan opties. De markt en overheid schieten tekort, of bieden het niet aan.
Waardoor burgers denken het zelf beter en goedkoper te kunnen, en besluiten het ook zelf te gaan doen."

Een voorbeeld is de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. "Het is er wel, maar vaak duur of moeilijk om via
bedrijven aan te komen. Dus zzp'ers besluiten daarom om zelf fondsen op te richten."

Wij zagen dat dorpscafés in omliggende dorpen werden omgebouwd tot
wok-restaurants.
Roel Hesselmans

Coöperaties zijn in alle sectoren te vinden. Zo hebben in het Brabantse Esbeek zeshonderd dorpsbewoners zich
verenigd in een coöperatie en het dorpscafé Schuttershof gekocht.

"Ons café dreigde te verdwijnen en in omliggende dorpen zagen wij dat cafeetjes werden omgebouwd tot wokrestaurants. Wij vonden voor de leefbaarheid in Esbeek dat we het moesten behouden", zegt penningmeester Roel
Hesselmans.

Van de 1200 inwoners in het dorp zijn er 600 lid van de coöperatie. "Er zijn aandelen tussen de 100 en 5000 euro. En
ieder jaar hebben we een feestje voor de certificaathouders."
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Leegstaande kerk
Naast het café heeft de coöperatie ook 25 starterswoningen gerealiseerd in het dorp, en is het nu bezig om een
leegstaande kerk te kopen. "De kerk willen we ombouwen tot lagere school", vertelt Piet Verhoeven.

"Als wij niets doen zal de gemeente wel een keer initiatief nemen, maar misschien is het dan te laat. Door dit samen te
organiseren spelen we sneller op zaken in. En door meer zelf te doen, kunnen dingen goedkoper en simpeler."

Bron: NOS, http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2111538-aantal-cooperaties-in-nederlandexplosief-gestegen.html (geraadpleegd 17 juni 2016).
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Appendix 3 – Artikel Volkskrant

De betrokken burger regelt z'n
zaken zelf
Sterke stijging van coöperaties
Rond de vorige eeuwwisseling verenigden boeren en buitenlui zich in
coöperaties om elkanders lasten te dragen. Nu blijkt die oude rechtsvorm
hypermodern.
Door: Marc van den Eerenbeemt en Robert Van Der Noordaa 25 juni 2016, 02:00

De moderne burger heeft de coöperatie ontdekt. Het aantal coöperaties van onder
meer samenwerkende particulieren in de zorg en het gebiedsbeheer is de afgelopen
jaren sterk gestegen, blijkt uit onderzoek van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).
In coöperaties verenigen burgers zich bijvoorbeeld om zorg in de eigen wijk, het
opknappen van de buurt of het runnen van een buurtwinkel in eigen hand te nemen.
In de zorg zijn de laatste twee jaar circa 75 nieuwe coöperaties opgericht. Eerder
waren dat er tussen de 10 en 25 per jaar.

20

©
Nederland telt nu 2.531 actieve coöperaties, blijkt uit het NCR-onderzoek, dat
onlangs werd gepubliceerd. Daarvan zijn er 800 gesticht in 2013 of later. In totaal telt
Nederland 7.969 coöperaties. Het grootste deel daarvan, 68 procent, ontplooit geen
of weinig economische activiteiten. Dat betreft onder andere fiscaal gedreven
coöperaties, financiële holdings van buitenlandse bedrijven die in Nederland staan
ingeschreven vanwege belastingvoordelen.
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De NCR schrijft de populariteit van de coöperatie in de zorg onder meer toe aan de
introductie van de zogenoemde integrale bekostiging in de zorg. Daarbij wordt zorg
gezamenlijk ingekocht bij een aanbieder. Dat kan aantrekkelijk zijn voor burgers die
zorgverlening in hun buurt zien wegvallen. Maar ook voor bijvoorbeeld
fysiotherapeuten of medisch specialisten, die in de coöperatie een alternatief vinden
voor zelfstandig ondernemerschap of loondienst.
In het gebiedsbeheer - waarbij leden zich verenigen voor verbetering van platteland
of stad - werden in 2014 bijna vijftien coöperaties opgericht. Eerder waren dat er
maar een of twee per jaar. Van deze clubs zijn behalve burgers niet zelden ook
bedrijven en overheden lid.

De vernieuwing vindt vooral plaats op terreinen waarvan de
overheid zich terugtrekt
NCR-voorzitter Arjen van Nuland

NCR-voorzitter Arjen van Nuland spreekt van een 'nieuwe golf' in cooperaties. 'Je ziet
maatschappelijke ontwikkelingen terug in een nieuwe generatie coöperaties. De
vernieuwing vindt vooral plaats op terreinen waarvan de overheid zich terugtrekt. In
de thuiszorg zie je veel nieuwkomers, maar ook voor de aanleg van
glasvezelverbindingen in landelijk gebied.'
De coöperatie was vroeger vooral populair onder verzekeringsmaatschappijen en
boeren. In onderlinge waarborgmaatschappijen werden risico's afgedekt. Boeren
ontdekten dat samenwerking grote gezamenlijke investeringen mogelijk maakten.
Melkveehouders bijvoorbeeld maakten van hun melk kaas in een gezamenlijke,
coöperatieve kaasfabriek. De Rabobank en zuivelbedrijf Friesland Campina zijn nog
steeds coöperaties. Maar ook verzekeraar TVM, winkelketen Primera en verzekeraar
Achmea kozen voor deze rechtsvorm.
Ook de energiesector telt een groeiend aantal coöperaties. De investeringen voor het
oogsten van zonne- of windenergie worden dan samen gedragen. Ook zzp'ers zien
voordelen. Ze brengen bijvoorbeeld een gezamenlijk secretariaat of
gemeenschappelijke boekhouding onder in een coöperatie. Of stichten een
'broodfonds', waarin ze samen het risico op arbeidsongeschiktheid dragen.
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Bij het station van Deurne zijn onder meer
drinkwaterpunten aangelegd. © Marcel van den Bergh / de Volkskrant
De dienstverlening, van ontwikkelingssamenwerking tot uitvaartzorg, telt het
grootste aantal actieve coöperaties. De gezondheidszorg staat op de tweede plaats,
met 352 van deze verenigingen. Daarna volgen energie (270), agribusiness ((175) en
huisvesting (145). Samenwerkende professionals, zoals zzp'ers, vormen de grootste
groep onder de oprichters. Zij stichtten 801 van de actieve coöperaties.
Samenwerkende ondernemers zijn met 592 coöperaties goede tweede.
De coöperatie geldt als een tamelijke makkelijke rechtsvorm voor economische
samenwerking. Er zijn geen aandeelhouders, maar leden. En de aansprakelijkheid
van de leden van de vereniging kan makkelijk worden uitgesloten. Zo kan bij de
oprichting van een coöperatieve buurtwinkel persoonlijke aansprakelijkheid van de
leden voor mogelijke verliezen worden voorkomen. In bijvoorbeeld een vennootschap
onder firma (vof) geldt die aansprakelijkheid wel. Verder is toetreding tot een
coöperatie eenvoudig, terwijl voor bijvoorbeeld een bv notariële overdracht van
aandelen nodig is. Eventuele winst wordt verdeeld onder de leden.
Circa tien jaar geleden werd de coöperatie ook ontdekt voor fiscale doeleinden.
Buitenlandse deelnemers aan een coöperatie hoeven namelijk geen belasting te
betalen op behaalde winst. Die deelnemers zijn niet zelden vennootschappen in
belastingparadijzen als de Britse Maagdeneilanden. Anders dan bij een
beursgenoteerd bedrijf is de informatieplicht van een coöperatie bovendien beperkt.
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Gebiedscoöperatie
Stationspark Deurne (sinds 2014)
Nu de bomen zijn geplant en de vijver er ligt, is er nog één wens: een locomotief voor
het station
Het troosteloze stationsgebied van Deurne was inwoner Michel Lintermans een
doorn in het oog. Daarom bracht hij twee jaar geleden lokale ondernemers en
bewoners bij elkaar om onder meer het kale plein naast het station op te knappen.
Lintermans: 'We hebben vooraf naar diverse rechtsvormen gekeken voor deze
samenwerking, waaronder een stichting. Uiteindelijk leek een coöperatie ons de beste
keus. In een coöperatie worden besluiten door alle leden gezamenlijk genomen en dat
bevordert de onderlinge betrokkenheid. Op dit moment heeft de coöperatie vijftig
leden. We werken nauw samen met ProRail, NS en de gemeente.'
In twee jaar heeft de coöperatie veel bereikt. Met hulp van de gemeente zijn er bomen
geplant, is er een vijver aangelegd en zijn plantenbakken en bankjes op het plein
geplaatst. Ook op andere plekken in het stationsgebied kwam er meer groen.
Bouwvallige panden aan het plein zijn afgebroken. De omgeving is verfraaid met
kunstwerken, zoals een glazen plaat met daarop de tekst van een lied van Wim
Sonneveld. Lintermans heeft nog één wens: dat er een locomotief of treinstel als
monument nabij het station geplaatst wordt. Op verzoek van de NS en de gemeente
helpt hij nu ook met het opstarten van twee soortgelijke initiatieven voor het
opknappen van stationspleinen in twee andere dorpen.

Zorgcoöperatie
Austerlitz Zorgt (sinds 2013)
Dankzij vrijwilligers en lokale professionals kunnen ouderen in Austerlitz zo lang
mogelijk thuis blijven wonen
In 2007 gaf de provincie Utrecht opdracht voor een onderzoek naar de leefbaarheid
in het dorp Austerlitz. De conclusie luidde dat er meer voorzieningen moesten
komen, zoals een school en woningen die speciaal geschikt waren gemaakt voor
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ouderen. De onderzoekers stelden ook dat het inwonertal moest groeien tot boven de
2.000 om deze voorzieningen rendabel te maken. Die bevolkingsgroei kwam er niet:
Austerlitz telt momenteel 1.470 inwoners.
Toch probeerde de gemeente de ontbrekende voorzieningen te realiseren. Maar de
uitvoering verliep te langzaam. De school zou eerst in 2015 klaar zijn, maar de
geplande oplevering is inmiddels naar 2019 verschoven. Om de zaak vlot te trekken,
richtten de inwoners een coöperatie op, met dorpsbewoner Jan Snijders als
voorzitter. 'Wij concludeerden dat er een ander soort organisatie nodig was, die beter
en sneller kon werken. In Brabant bestonden al enkele zorgcoöperaties die goed
functioneerden. Wij hebben toen besloten ook een coöperatie op te richten omdat
deze rechtsvorm zeer geschikt is om een sterke band met de bevolking te behouden.
Inwoners kunnen heel makkelijk lid worden en betrokken worden bij de organisatie.'
Het draagvlak van de zorgcoöperatie in Austerlitz is groot: 40 procent van de
volwassen inwoners is lid. Marianne Veenema is de spil van de coöperatie. Zij
verzorgt de coördinatie van de 65 vrijwilligers die voor de organisatie werken. 'Onze
coöperatie helpt bewoners met alle vragen op het gebied van zorg', vertelt Veenema.
'Vrijwilligers en lokale professionals verrichten de diensten waaraan behoefte is. De
hulp die we bieden is zeer divers, van een klusje in de tuin tot het helpen met een
aanvraag voor thuishulp of een taxirit. In de nabije toekomst willen we zorgwoningen
gaan bouwen, want die zijn er niet in Austerlitz.' Een woningcorporatie betaalt de
bouw van een deel van de zorgwoningen. Acht woningen wil de coöperatie zelf
beheren, waarbij banken, gemeente, provincie en bewoners zorg dragen voor de
financiering.
Bron: De Volkskrant, http://www.volkskrant.nl/economie/de-betrokken-burger-regelt-z-nzaken-zelf~a4327302/?hash=d8eca6e5ce4d45a0fbf3486620da541bdb2ab7d7 (geraadpleegd
15 juli 2016).
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Appendix 4 – Artikel Utrecht Nieuws

Coöperaties zijn niet ‘ouderwets’,
integendeel
17 juni 2016 17:17
Door utrecht

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Coöperatie, deze ondernemingsvorm roept
beelden op van de jaren ’50 en ’60, iets van vervlogen
tijden. Maar is dat ook zo? Nee, opvallend is dat juist in
sectoren die sterk in ontwikkeling of beweging zijn vaak
gekozen wordt voor de coöperatie. Dat blijkt uit
onderzoek dat Merel Hoveling, masterstudent Politics
and Society in Historical Perspective, in opdracht van
NCR (de Nationale Coöperatieve Raad) heeft verricht naar
het coöperatieve landschap in Nederland.
Niet eerder is in beeld gebracht hoe de verdeling over sectoren in Nederland eruit
ziet. Hoveling maakte voor dit onderzoek gebruik van het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel. In Nederland zijn circa 8.000 coöperaties ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Hiervan zijn er circa 2.500 actief. Het overige deel is
veelal onvindbaar en/of zeer beperkt economisch actief.
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Actief in alle sectoren
De economisch actieve coöperaties zijn verspreid over het gehele economisch veld.
Van oudsher zijn coöperaties sterk vertegenwoordigd in de land- en tuinbouw en de
verzekeringssector. Nog steeds hebben coöperaties daar een belangrijk
marktaandeel (in de land- en tuinbouw circa 70% en in de verzekeringsbranche
53%).
Opvallend is het grote aantal coöperaties in sectoren als energie (270),
gezondheidszorg (352) en dienstverlening (921). Dit zijn ook sectoren die sterk in
beweging zijn en uit het NCR-onderzoek blijkt dat veel nieuwe initiatieven kiezen voor
een coöperatieve vorm. Het grote aantal dienstverlenende coöperaties bestaat voor
een belangrijk deel uit coöperaties waarin zelfstandige professionals samenwerken
om zodoende gezamenlijk de professionalisering en marktbewerking vorm te geven.
Naast ondernemers kiezen bijvoorbeeld ook consumenten, werknemers, (semi)overheden en/of organisaties voor het samenwerken in een coöperatie. Veel
initiatieven kiezen voor de coöperatie omdat dit meer is dan alleen een onderneming.
Leden voelen onderling een verbondenheid en winst is geen doel maar een middel.
Door de coöperatieve samenwerking kunnen doelstellingen gerealiseerd worden die
alleen onhaalbaar zijn met daarbij een passende zeggenschapsverhouding.
Publicatie onderzoeksresultaten
NCR zal dit onderzoek periodiek uitvoeren om inzicht te krijgen in de ontwikkeling
van het coöperatieve veld. De resultaten van het onderzoek door Merel Hoveling zijn
te lezen in het artikel Coöperaties in Nederland, 2016 in de NCR-uitgave Coöperatie
van 17 juni 2016.
Bron: Utrecht Nieuws, http://utrecht.nieuws.nl/onderwijswetenschap/57142/cooperatiesouderwets-integendeel/ (geraadpleegd 17 juni 2016).
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Appendix 5 - Artikel Universiteit Utrecht
Onderzoek masterstudent Merel Hoveling gepubliceerd
In opdracht van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) heeft masterstudent Politiek en Maatschappij
Merel Hoveling onderzoek gedaan naar coöperaties in Nederland. Coöperaties zijn in veel verschillende
sectoren actief. Uit het onderzoek van Merel blijkt dat juist in sectoren die sterk in ontwikkeling of
beweging zijn vaak gekozen wordt voor de coöperatie.
Een coöperatie is een onderneming die wordt bestuurd en gefinancierd door leden die gebruik maken van
de onderneming. Samen hebben ze één duidelijk doel. Er komen allerlei soorten coöperaties voor met
verschillende typen leden (ondernemers, consumenten, medewerkers). Niet eerder is in beeld gebracht hoe
de verdeling over sectoren in Nederland eruit ziet.
Veel initiatieven kiezen voor de coöperatie omdat dit meer is dan alleen een onderneming. Leden voelen
onderling een verbondenheid en winst is geen doel maar een middel. Door de coöperatieve samenwerking
kunnen doelstellingen gerealiseerd worden die alleen onhaalbaar zijn, met daarbij een passende
zeggenschapsverhouding.
Het onderzoek van Merel is afgelopen vrijdag gepresenteerd in het tijdschrift en op de website van de
NCR.

Coöperaties sterk vertegenwoordigd in Nederlandse economie en
maatschappij | NCR
In opdracht van NCR is aan de hand van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onderzoek verricht
naar het coöperatieve landschap in Nederland.…
COOPERATIE.NL

Bron: Geschiedenis Universiteit Utrecht, http://www.uu.nl/nieuws/cooperaties-sterkvertegenwoordigd-in-nederlandse-economie-en-maatschappij (geraadpleegd 18 juni 2016).

28

