Stellingen

1.

De uitspraak "het bestuur bestuurt" doet onvoldoende recht aan de verscheidenheid van rolopvattingen die leven bij besturen van grote landbouwcoöperaties.
Dit proefschritt.

2.

Het verdient aanbeveling, dat besturen en directies van grote landbouwcoöperaties zieh regelmatig en op basis van duidelijke referentiekaders
bezighouden met hun onderlinge rolverdeling.
Dit proefschrift.

3.

De mate van aandacht voor strategische besturing in grote landbouwcoöperaties zou, meer dan thans het geval is, afgestemd moeten worden op de
ondernemingssituatie en het te voeren beleid.
Dit proefschrift.

4.

Bij het doen van keuzen over de samenstelling en de omvang van het bestuur van grote landbouwcoöperaties verdient het aanbeveling rekening
te houden met de conseguenties voortvloeiend uit de rolopvatting van
het bestuur en met het gewenste niveau van perfectie van de strategische besturing.
Dit proefschrift.

5.

Een belangrijk aspect van de strategische besturing van grote landbouwcoöperaties vormt de afweging van de externe doeleh of missie van de
coöperatieve vereniging enerzijds en de interne doelen van haar onderneming anderzijds.
E . Rhenman: Organization Theory for Long Range Planning. John Wiley and Sons, London,
1973.

6.

De definitie van Kastelein et al.: "Management is sturen en regelen geeicht op onzekerheidsreduetie" geeft aan het begrip management een te
passief karakter door voorbij te gaan aan initieren als onderdeel ervan
en door de nadruk te leggen op onzekerheidsreduetie in plaats van een
te bereiken resultaat centraal te stellen.
J. Kastelein,

T. Attema,

K. Blindeman

Krabbenbos,

J.E. Klanderman en M.J. Bellaar

Spruyt: Management in de rijksdienst. Instituut voor Bestuurskunde, Amsterdam, 1977.

7.

Het is gewenst om organisatiekundigen te betrekken bij het opstellen
van wetten die het functioneren van organisaties regelen.

8.

Het is gewenst te bevorderen dat wetenschappelijk onderzoekers na een
aantal jaren overstappen naar andere functies. De Landbouwhogeschool
levert hieraan ondermeer een bijdrage door voor haar medewerkers de mogelijkheid open te stellen.om deel te nemen aan management opleidingen
van het ministerie van Landbouw en Visserij.

9.

De lange duur van besluitvormingsprocedures over de ruimtelijke ordening
rond de grote Steden leidt tot een in sociaal opzicht ongewenst uitstel
van investeringen door agrarische ondernemers in die gebieden.

10. Mede op grond van de bevindingen van Rogers, Eveland en Bean moet de
effectiviteit van een consulentensysteem ter bevordering van de ontwikkeling van kleine industriele ondernemingen (naar analogie van de organisatie van onderzoek en voorlichting in de landbouw) gering geacht
worden.
E.M. Rogers, J.D. Eveland

en A . S . Bean: Extending the agricultural extension model.

Institute for communication research, Stanford University, Stanford, 1976.
H.K. Boswijk, J.G. Wissema en W.C.L. Zegveld:

Innovatie längs nieuwe wegen. Kluwer,

Deventer, 1980.

11. Het is weinig realistisch te veronderstellen dat alleen de laatste
Stelling haar oorsprong vindt in de zotheid.
Vrij naar Erasmus.

J.M. Vrij
Topstructuur en strategische besturing van grote landbouwcoöperaties
Wageningen, 30 Oktober 1981
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Aan mijri ouders

Voorwoord

Het voor u liggende proefschrift is gebaseerd op een onderzoek dat in de
periode van mei 1978 tot maart 1980 werd uitgevoerd bij veertien grote
landbouwcoöperaties in Nederland. Gaame wil ik de besturen, directies en
medewerkers van deze coöperaties danken voor hun medewerking zonder
welke een onderzoek als dit niet had kunnen plaatsvinden. Niet alleen wilde
men tijd vrijmaken voor de bijna honderd interviews die in totaal gehouden
zijn, maar daarnaast was men ook bereid een aantal onderwerpen te
bespreken die in de praktijk niet dagelijks aan de orde komen en die deels
een gevoelig karakter hebben. Niettemin stemde men erin toe de
verzamelde informatie vrij uitgebreid in dit proefschrift te laten opnemen. Ik
heb getracht de anonimiteit van de betrokken organisaties zoveel mogelijk
te bevorderen door deze aan te duiden met nummers. Men moet zieh echter
realiseren, dat deze anonimiteit een beperkt karakter heeft; insiders zullen
ongetwijfeld de betrokken organisaties kunnen herkennen. In dit verband zij
benadrukt, dat het in deze Studie niet primair de bedoeling is een oordeel te
geven over het funetioneren van individuele organisaties maar dat een meer
algemeen probleem aan de orde is. (Hoewel bij de bespreking van met
name de strategische besturing individuele organisaties aan de orde komen).
De Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw ben ik zeer
erkentelijk voor de steun die hij aan dit onderzoek heeft verleend door het
te introduceren bij de coöperaties die in verband met hun deelname
benaderd werden. Mej. dr. F. Terlouw heeft door haar kritische
opmerkingen bijgedragen aan een verdere verdieping van mijn
gedachtenvorming over dit onderwerp.
Prof. drs. A. A. Kampfraath wil ik danken voor de inspirerende en
stimulerende wijze waarop hij mij bij dit werk begeleid heeft. Zijn steun,
maar ook zijn kritische opmerkingen, hebben in belangrijke mate
bijgedragen tot de totstandkoming van dit proefschrift.
Mijn collega's van de Vakgroep Bedrijfskunde van de
Landbouwhogeschool wil ik danken voor hun bereidheid om als „praatpaal"
op te treden en voor de vele discussies over de theoretische achtergronden
en de opzet van dit onderzoek.
Het vele typewerk dat bij een onderzoek als dit behoort werd op
uitstekende wijze verzorgd door mevr. A. S. van Egmond, mevr. H.
Bouwknegt-Doosje en tenslotte door mevr. E. P. A. de Vries-Forrer.
Tot slot wil ik Willemijn bedanken voor haar steun bij het schrijven van
dit proefschrift.
J. M. Vrij
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1 Inleiding

Coöperaties nemen in de Nederlandse land- en tuinbouw een belangrijke
positie in. Globaal komt ongeveer de helft van de opbrengsten van de Nederlandse land- en tuinbouw via coöperaties tot stand (te weten circa f 13 miljard van een totale opbrengst van circa f 24 miljard in 1979) (NCR*, 1 9 8 0 ) .
b

In de loop der jaren hebben dorpscoöperaties veelal plaatsgemaakt voor grote, regionaal en soms landelijk werkende coöperaties. Een aantal van deze
coöperaties kan gerekend worden tot de grote ondernemingen: naar geldomzet
gemeten behoren 18 coöperaties tot de 200 grootste ondernemingen in Nederland in 1979. (Het Financieele Dagblad, 4 September 1980.)
In het verleden stonden enkele van deze grote coöperaties in de belangstelling, omdat financiële Problemen hun continuïteit in gevaar brachten.
Als een van de oorzaken daarvoor werd wel genoemd dat de kwaliteit van het
management te wensen over zou laten.
Het management van een grote coöperatie lijkt in ieder geval gecompliceerder te zijn dan in een "gewone" onderneming; de manager heeft niet alleen te maken met de onderneming, maar ook met de leden en hun bestuur.
Formeel berust de leiding van de coöperatie bij het bestuur, de directie
"staat het bestuur bij" en heeft afgeleide bevoegdheden. Het bestuur bestaat meestal alleen uit leden; de directie wordt gevormd door professionele managers.
De vraag is nu: hoe wordt er vorm gegeven aan de samenwerking van bestuur
en directie, van leden en professionele managers? En welke roi speien andere
organen waarin leden vertegenwoordigd zijn, zoals de ledenvergadering (het
hoogste orgaan in de coöperatieve vereniging) en het toezichthoudend orgaan?
Deze vraag is niet alleen uit theoretische overwegingen interessant, uit
gesprekken met meerdere coöperatie bestuurders blijkt, dat zij ook daar
leeft. Men is uiteraard bekend met de eigen bestuurlijke situatie, maar is
vaak siecht op de hoogte met de topstructuur en het functioneren daarvan
bij andere coöperaties.
Echter niet alleen de vraag naar de status quo is aan de orde, van belang
is evenzeer welke andere mogelijkheden er in principe zijn voor de ledenvergadering, het toezichthoudend orgaan en het bestuur om een roi te speien
bij de besturing van de coöperatie en welke van deze mogelijkheden in een
bepaalde situatie de voorkeur genieten.
Aan beide vragen is deze Studie gewijd. Zij heeft door deze dubbele
vraagstelling niet alleen een beschrijvend maar ook een probleemoplossend

*
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karakter, waarbij de beschrijving mede dienstbaar is aan de probleemoplossing. In verband hiermee is gekozen voor een onderzoek van de topstructuur
en het functioneren daarvan bij een aantal grote coöperaties.
Met deze Studie wordt niet geprobeerd om een antwoord te geven op vragen
over het management in de of een landbouwcoöperatie, de bedoeling is slechts
om een aantal concepten aan te reiken welke gebruikt kunnen worden bij de
beantwoording van de vraag hoe (grotendeels) door leden bemande organen hun
rol in de coöperatie kunnen speien, ook als dat een grote complexe onderneming is geworden. De antwoorden zelf zullen in iedere situatie afzonderlijk,
afhankelijk van de omstandigheden, gevonden moeten worden.
De opbouw van het boek is nu als volgt. In hoofdstuk 2 wordt eerst kort
aandacht geschonken aan het ontstaan en de ontwikkeling van landbouwcoöperaties in Nederland en aan enkele kenmerken en definities. Vervolgens wordt
het bestuurlijke vraagstuk verder geintroduceerd en wordt aangegeven vanuit
welk referentiekader de coöperatie zal worden benaderd. Hoofdstuk 3 geeft
een beschrijving van het conceptuele kader dat aan het onderzoek ten grondslag ligt, alsmede een plaatsing daarvan naast relevante literatuur. Vervolgens wordt de opzet van het onderzoek besproken en beargumenteerd, waarna
een körte beschrijving van de aan het onderzoek deelnemende coöperaties
volgt.
In hoofdstuk 4 komt de topstructuur van de aan het onderzoek deelnemende
organisaties aan de orde: enerzijds de formele structuur, volgens wet en
Statuten, en daarnaast de rollen die bestuur, toezichthoudend orgaan en
ledenvergadering in de praktijk vervullen. Een vergelijking van het functioneren in de praktijk (de gevonden rollen) met de taken en bevoegdheden
zoals beschreven in de Statuten van de deelnemende organisaties sluit het
hoofdstuk af.
Hoofdstuk 5 is gewijd aan de strategische besturing, als een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de toporganen. De aanpak van de strategische besturing bij de deelnemende organisaties wordt beschreven en geanalyseerd en de mogelijke bijdragen van het bestuur aan de strategische
besturing bij verschillende aanpakken daarvan worden aangegeven.
Hoofdstuk 6 bouwt voort op de beide voorgaande hoofdstukken. Eerst wordt
een inventarisatie gemaakt van keuzemogelijkheden bij de vormgeving van bestuur, toezichthoudend orgaan en ledenvergadering. Op grond van indicaties
voor de gewenste aanpak van de strategische besturing en de bijdragen die
het bestuur daaraan, uitgaande van verschillende rolopvattingen, kan leveren, worden enkele pakketten van eisen ontwikkeld, waaraan het bestuur in
de onderscheiden gevallen zou moeten voldoen. Deze eisen bieden aanknopingspunten voor keuzen ten aanzien van de vormgeving van het bestuur. Daarnaast
worden alternatieven besproken voor de vormgeving van het toezichthoudend
orgaan en de ledenvergadering. Het gebrek aan bepalingen in de Statuten met
betrekking tot het functioneren van bestuur en directie is tenslotte aanleiding om vanuit het vraagstuk van de besturing te zoeken naar mogelijke
2

nieuwe regelingen.
In hoofdstuk 7 wordt een korte beschouwing gewijd aan de aard van het
onderzoek vanuit wetenschapstheoretisch opzicht. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de resultaten van deze studie, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen resultaten voor de praktijk en voor de
ontwikkeling van het vak.
In twee appendices vinden tenslotte respectievelijk beschrijvingen van
de topstructuren en beschrijvingen van de ondernemingssituaties van de deelnemende cooperaties een plaats.
Met betrekking tot de beschreven praktijksituaties, die aan de studie
ten grondslag liggen, moet worden opgemerkt dat zij momentopnamen zijn,
welke afhankelijk van de aan het onderzoek deelnemende cooperaties, gemaakt
zijn in de periode van voorjaar 1978 tot voorjaar 1980. Het spreekt bijna
vanzelf dat in meerdere gevallen sinds die tijd veranderingen zijn opgetreden, zowel in de topstructuur en het functioneren daarvan, als in de ondernemingssituatie. Bij een tweetal cooperaties zijn zelfs vrij ingrijpende
veranderingen in de topstructuur aangebracht. Het was nauwelijks mogelijk
om deze veranderingen "mee te nemen" in het onderzoek omdat men nog (te)
weinig ervaring heeft opgedaan met het functioneren ervan. Bovendien had
het onderzoek al een tamelijk grote diversiteit aan vormen opgeleverd. Op
grond van deze overwegingen is besloten het onderzoek te baseren op de in
eerste instantie gevonden situaties.
De lezer, die, vanuit zijn functioneren in de praktijk,

geinteresseerd

is in de uitkomsten van deze studie zou wellicht na deze Inleiding en hoofdstuk 2, de hoofdstukken 4, 5 en 6 kunnen lezen. Voor meer informatie over
gehanteerde begrippen of over praktijksituaties kan hij daarnaast respectievelijk hoofdstuk 3 of de appendices raadplegen.
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2 Coöperatie: vereniging en ondememing

2.1

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN LANDBOUWCOÖPERATIES
Landbouwcoöperaties zijn voor het eerst ontstaan in Duitsland in de twee-

de helft van de 19e eeuw (Van Dooren, 1978). De eerste Nederlandse landbouwcoöperatie werd in 1877 opgericht (Van Stuijvenberg, 1977): de aankoopvereniging "Welbegrepen Eigenbelang" te Aardenburg, in Zeeuws Viaanderen. Deze
aankoopvereniging werd in 1886 gevolgd door de eerste verwerkingscoöperatie,
namelijk een coöperatieve zuivelfabriek. In 1887 volgde de eerste tuinbouwveiling en in 1896 de eerste coöperatieve kredietvereniging

(Minderhoud,

1949). Elk van deze coöperaties werd door een groot aantal anderen gevolgd.
Daarnaast ontstonden aan het eind van de 19e of in het begin van de 20e eeuw
onder andere coöperatieve aardappelmeelfabrieken, suikerfabrieken, strokartonfabrieken,

fruitveilingen en bloemenveilingen.

(In het vervolg zal de

term landbouwcoöperatie ook gebruikt worden in die gevallen waarin coöperaties bedoeld worden die ten behoeve van tuinders werken (met name veilingen).) De coöperatieve ondernemingsvorm werd bovendien gebruikt voor onder
andere grasdrogerijen, werktuigencombinaties, boekhoudverenigingen en verzekeringsmaatschappijen (zgn. onderlingen) (Minderhoud, 1949 en jaarverslag
NCR, 1979).
In het verleden werd de oorzaak voor het ontstaan van landbouwcoöperaties
in Nederland vooral gezocht in de landbouwcrisis die aan het eind van de
19e eeuw optrad en de siechte situatie waarin de boeren verkeerden (Minderhoud, 1949, Van Stuijvenberg, 1977). Van Stuijvenberg maakt echter aannemelijk dat andere factoren een belangrijker rol hebben gespeeld. Hij veronderstelt zelfs, dat kapitaalgebrek onder de boeren het totstandkomen van coöperaties heeft geremd.
Een belangrijke ontstaansgrond was volgens Van Stuijvenberg wel het
siechte functioneren van de markten waarmee de boeren te maken hadden. Zij
hadden op allerlei gebieden te maken met monopolistische en monopsonistische
elementen en zelfs met volledige inkoopkartels. (Er is sprake van een monopsonie als op een markt maar een vrager optreedt (Van Stuijvenberg, 1977,
p. 16.) Om aan deze afhankelijkheid een einde te maken grepen de boeren
naar het middel van de coöperatie, waarmee een prijscorrigerende invloed
kon worden uitgeoefend.
Een tweede belangrijke ontstaansgrond was volgens Van Stuijvenberg (1977)
de wassende goederenstroom in de agrarische sector. Men werd zowel in de
aan- als in de verkoop in toenemende mate afhankelijk van het buitenland.
Steeds grotere hoeveelheden kunstmest en veevoeder moesten worden ingevoerd
5

en steeds grotere hoeveelheden groenten, bloembollen, eieren, boter, kaas
en vlees moesten worden uitgevoerd. Ook de in het binnenland af te zetten
hoeveelheden produkten namen toe, als gevolg van een rationalisering en
intensivering van de produktie. Het belang van de boeren bij goed functionerende markten en verwerkingsmogelijkheden

nam daarom toe. Coöperaties

konden hierbij een belangrijke rol spelen.
De derde belangrijke ontstaansgrond voor landbouwcoöperaties vormde volgens Van Stuijvenberg de toenemende bereidheid van de boeren tot coöperatie.
De coöperatiedrempel kwam voortdurend lager te liggen; de psychische weerstanden die overwonnen moesten worden om te gaan coöpereren of lid te worden
van een coöperatie werden steeds geringer. De bereidheid om in coöperatie
samen te werken werd bevorderd door de landbouworganisaties, door de landbouwvoorlichtingsdienst, door centrale (overkoepelende) coöperatieve organisaties en tenslotte door het succes van de al bestaande coöperaties. Dikwijls traden geestelijken, onderwijzers, burgemeesters, notarissen of grootgrondbezitters op als bevorderaars van coöperatieve ideeen en namen zij het
initiatief tot het oprichten van coöperaties (Van Stuijvenberg (1977, p. 37)
en Ter Woorst (1981)).
Het aantal coöperaties kon door een en ander sterk toenemen. Op grond
van mededelingen van Minderhoud (1949) kan het totaal aantal landbouwcoöperaties in Nederland in 1948 op meer dan drieduizend geschat worden. Volgens
de Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw (NCR, 1978) bedroeg
het aantal coöperatieve ondernemingen op 1 januari 1949 3.179

(exclusief

onderlinge verzekeringsmaatschappijen).
Op 1 januari 1980 waren er in ons land 2.125 landbouwcoöperaties, waartoe 988 Rabobanken, ruim 700 agrarische aankoop-, verwerkings-, afzet- en
dienstencoöperaties en ruim 436 onderlinge schadeverzekeringsmaatschappijen
behoren (NCR, 1 9 8 0 ) .
b

Duidelijk is, dat er tussen 1949 en 1980 een sterke concentratie heeft
plaatsgevonden onder de landbouwcoöperaties in Nederland. Deze concentratie
trad in sterke mate op bij de aankoop-, verwerkings- en afzetcoöperaties.
Tabel 2.1 geeft daarvan een illustratie. Tegelijkertijd werd het marktaandeel van de meeste coöperaties echter (verder) verhoogd. In veel gevallen
nemen de coöperaties thans een zeer belangrijke positie in. Dit blijkt niet
alleen uit de relatieve marktaandelen, maar onder andere ook uit het gegeven, dat de circa 400* agrarische aankoop-, verwerkings- en afzetcoöperaties
in 1979 een gezamenlijke omzet behaalden van tenminste f 24 miljard (NCR,
1980 ).
a

Het totaalbedrag dat de afzet- en verwerkingscoöperaties in 1979 respectievelijk 1978/'79 aan de boeren en tuinders voor hun produkten uitbetaalden
bedroeg circa f 13 miljard. Het betreft de produkten melk, vee en vlees,
*
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Niet alle coöperaties in deze sectoren zijn opgenomen in tabel 2.1., denk onder andere
aan de coöperaties die de afzet verzorgen van eieren, wol en consumptie- en pootaardappelen.

Tabel 2.1: Nederlandse landbouwcoöperaties in enkele sectoren per 1 januari 1949 en per
1 januari 1980. (Bronnen: NCR, 1978 en NCR, 1 9 8 0 ) .
a

sector

aantal coöperaties

aandeel van de coöperaties in
% van de nationale produktie critérium
aanvoer, afzet, e t c . )
1

1-1-1949
landbouwkrediet?)

1-1-1980

1.322

988

1948

1979

37

± 42

aan spaarbanken toevertrouwde gelden

± 90

aan land- en tuinbouw
verstrekt bankkrediet

• )
3

aan- en
verkoop?)

1.160

± 268

29

53

mengvoederomzet

416

42

84

87,5

melkaanvoer

vee en vlees

8

2

17

26

geslachte varkens

suikerbieten

4

1

59

62,5

verwerkte

fabrieksaardappelen

15

1

83

groenten en
fruit

169

52

zuivel?)

•

bloemen en
planten
Toelichting:

18

1

14

100

suikerbieten

verwerkte fabrieksaardappelen

± 84

in de handel gebrachte
groenten

± 82

in de handel gebracht
fruit

± 85

in de handel gebrachte
bloemen en planten

) in sommige gevallen zijn deze cijfers benaderingen
) betreft uitsluitend de gegevens van de Rabobankorganisatie
) cijfers niet bekend
•*) gegevens per 30 juni; betreft uitsluitend aan- en verkoopcoöperaties met
een eigen bedrijf
5) betreft gegevens FNZ-coöperaties; 2% van de melkaanvoer vindt plaats bij
de twee niet bij de FNZ aangesloten coöperaties (per 1-1-1980).
z
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eieren, suikerbieten, aardappelen, granen, groenten, fruit, bloemen en wol.
De totale opbrengsten* van de Produkten van de Nederlandse boeren en tuinders bedroegen in 1979 respectievelijk 1978/'79 circa f 24 miljard. Hieruit
blijkt, dat globaal ongeveer de helft van de opbrengsten in de Nederlandse
land- en tuinbouw via coöperaties tot stand komt (NCR, 1980 ).
2.2

ENKELE KENMERKEN
Er zijn in de loop der tijd een groot aantal verschillende definities

geformuleerd voor het verschijnsel coöperatie. Overzichten daarvan worden

*

De NCR baseert zieh hierbij op
Economisch Instituut.

(niet nader gespeeifeerde) gegevens van het Landbouw

onder andere gegeven door Roeloffs (1971) en Van Dooren (1978). Aan de hand
van enkele definities willen wij hier de belangrijkste kenmerken van het
begrip coöperatie bespreken. Er zal daarbij niet naar volledigheid worden
gestreefd. In de coöperatieliteratuur zijn in grote trekken twee denkrichtingen, of Scholen, te onderscheiden, te weten de Duitse school en de Amerikaanse school. Vertegenwoordigers van de Duitse school (o.a. Draheim,
1952, Henzler, 1975 en Boettcher, 1974) leggen er in hun definities de nadruk op, dat een coöperatie enerzijds bestaat uit een vereniging van personen en anderzijds uit een gemeenschappelijk bedrijf.
Draheim

(1952): "Genossenschaften sind Unternehmungen, der Träger als

zwischenmenschlich verbundene Individuen freiwillig eine Personenvereinigung
= Gruppe im sociologischen Sinne bilden und gleichzeitig als Wirtschaftssubjekte einen Gemeinschaftsbetrieb unterhalten, dessen Anteilskapital und
dessen Verwaltungsorgane nur auf den nach Köpfen abstimmenden Mitgliedern
beruhen und dessen massgebende Aufgabe darin besteht, bestimmte, unmittelbar
aus den Mitgliederwirtschaften erwachsende Bedürfnisse möglichst vorteilhaft
für diese zu befriedigen". De definitie van Henzler (1957) is minder uitgebreid, maar heeft in feite dezelfde strekking: "Die Genossenschaft is eine
Personenvereinigung mit nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck es
ist, entsprechend dem ihr erteilten Grundauftrag die Eigenwirtschaften der
Mitglieder mit geeigneten Mitteln und Massnahmen, namentlich mittels gemeinsam getragener Betriebswirtschaft zu fördern". Volgens deze auteurs heeft
de coöperatie dus een dualistisch karakter, een "Doppelnatur", omdat er zowel sprake is van een vereniging van personen als van een gemeenschappelijk
bedrijf.
Ook Abma (1962) gaat ervan uit, dat een coöperatie een dualistisch karakter heeft. Hij doelt hiermee niet alleen op het naast elkaar voorkomen
van de twee elementen vereniging en bedrijf, maar ook op de spanningsverhouding die er tussen die twee bestaat. "De vereniging vraagt om openheid,
democratische procedures, en een hecht contact tussen leiding en leden; het
bedrijf daarentegen noopt tot zakelijkheid en efficiency, aan welke eisen
de besluitvorming op basis van een democratisch meerderheidsbeginsel veelal
moeilijk kan voldoen. In een dergelijke besluitvorming kunnen bovendien
allerlei overwegingen een rol speien die weinig of niets met economische
bedrijfsvoering te maken hebben." (Abma, 1962, p. 9 ) .
In de Amerikaanse school wordt er de nadruk op gelegd, dat de coöperatie
een economische samenwerkingsvorm is. Het dualisme dat kenmerkend is voor
de Duitse school komen wij hier niet tegen. De belangrijkste vertegenwoordiger van de Amerikaanse school in ons land is Ter Woorst (1966). Hij geeft
aan dat in deze school de coöperatie gezien wordt als een vorm van onvolledige integratie tussen zelfstandige economische subjecten. In dit verband
haalt hij Kaarlehto (1956) aan, die de coöperatieve organisatie omschrijft
als "non-independent firms

, firms that are subordinated to the needs of

other economic units, firms without independent economic goal". (Ter Woorst,
8

1966, p. 16).
Zelf komt Ter Woorst tot de volgende definitie (p. 6 4 ) : "Een coöperatie
is die vorm van economische organisatie, waarbij overigens zelfstandig blijvende economische subjecten, welke elkaar niet als concurrenten ervaren,
een of meer gelijkgerichte economische functies of gedeelten daarvan gezamenlijk blijvend uitvoeren, teneinde het economisch resultaat van de betreffende economische subjecten te verbeteren.
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Ter Woorst ziet de coöperatie als een economisch verschijnsel, dat enerzijds zelfstandig opereert (naar de marktzijde, dus extern) en anderzijds
volledig afhankelijk is naar de ledenzijde (intern). Ook hier is dus sprake
van een zeker dualisme, hoewel van andere aard dan in de Duitse school,
waar het betrekking had op het onderscheid vereniging en bedrijf.
Volgens Horring (1972) ligt het dualisme binnen de coöperatie in de mogelijke tegenstelling van belangen tussen coöperatieve onderneming enerzijds
en leden anderzijds. Hij haalt in dit verband Eschenburg (1971) aan die het
coöperatieve conflictmodel stelt tegenover het coöperatieve harmoniemodel.
Volgens Eschenburg komt het veelvuldig voor dat bestuur en directie - bewust
of onbewust - eigenbelang primair stellen, hetgeen zieh niet zelden uit in
een streven naar zo groot mogelijke omvang van de coöperatie. Aan dit streven, dat nadrukkelijk strijdig kan zijn met de belangen van de leden, kunnen verschillende motieven ten grondslag liggen, zoals: financiele overwegingen

(hoger salaris bij grotere onderneming), prestige overwegingen en

het verlangen naar dynamiek en spectaculaire daden. (Zie ook Koning, 1975).
Het element van de gedeeltelijk afhankelijke en gedeeltelijk zelfstandige
organisatie uit de economische zienswijze komt in versterkte mate voor in
de zogenaamde agencytheorie, waarvan Roeloffs (1971, p. 38) een aanhanger
is. In deze theorie wordt de coöperatie gezien als ware zij een gemeenschappelijke verkoopafdeling van een groep samenwerkende leden, via welke zij
hun zaken doen. De agency is dus in hoge mate afhankelijk van de leden, zij
is "the working tool" in handen van de gezamenlijke leden. Mede op grond
van fiscale overwegingen komt Roeloffs (p. 40) tot de volgende definitie:
"Een coöperatie is een - al dan niet als rechtspersoon geconstitueerd beheersorgaan van een gemeenschappelijk bedrijf waarvan samenwerkende ondernemers zieh bedienen tot uitvoering van gemeenschappelijke taken welke
rechtstreeks verband houden met of ten voordele strekken van hun eigen
ondernemingen.
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Van Dooren (1978) komt op grond van een onderzoek van een groot aantal
definities tot de conclusie dat geen ervan algemeen geaeeepteerd is. Wel
formuleert hij een algemene coneeptie, waarin een coöperatieve vereniging
een associatie van leden (of ledenbedrijven) is, die zieh vrijwillig verenigd hebben ter bereiking van een gezamenlijk economisch doel, en wel door
middel van de oprichting van een demoeratisch gecontroleerde bedrijfsorganisatie, rechtvaardige bijdragen in het kapitaal door de leden, en rechtvaardige verdeling van de risico's en bedrijfsoverschotten van de gezamen9

