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De coöperatie en duurzaamheid

Voorwoord
Coöperatieve ondernemingen zijn van groot

In 2011 is de NCR partner geworden van MVO

(economisch) belang voor Nederland en voor de

Nederland. Samen met MVO Nederland wil de

rest van de wereld. Dat hebben we kunnen zien

NCR bedrijven en hun medewerkers tonen dat

in de eerste twee edities van Coöperatie+, een

duurzaamheid niet langer een bijzaak mag zijn,

NCR-uitgave in het kader van het VN Jaar van de

maar een absolute prioriteit.
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Vele coöperaties zijn voorlopers op het gebied

centraal.

van duurzaamheid. Er worden mooie voorbeel-

14

Duurzaamheid, wat is dat?
De eerste coöperaties in Nederland werden anderhalve eeuw geleden opgericht. Nu is de coöperatieve
ondernemingsvorm weer volop in de belangstelling en het aantal coöperaties groeit snel, ook in sectoren

Coöperatie. In deze derde uitgave van Coöperatie+ staat het actuele onderwerp duurzaamheid

Inhoud

Coöperatief duurzaam ondernemerschap

16

den beschreven in dit katern. Natuurlijk is ver-

08

waarin deze voorheen niet of nauwelijks voorkwam. Coöperaties staan ook wel bekend als duurzame onder

22

nemingen. Maar is dat terecht?

De NCR (Nationale Coöperatieve Raad voor

duurzaming een onderwerp dat permanent op de

De langetermijnoriëntatie van de coöperatie, zo-

de coöperatie is economische meerwaarde voor de

wordt bij menige coöperatie getoetst aan de eigen

zaamheid? De term wordt te pas en te onpas ge-

Land en Tuinbouw) heeft duurzaam onderne-

agenda staat, ook na het Jaar van de Coöperatie.

dat er ook in de toekomst producten en/of dien-

leden, ook in de toekomst. De vorm, die van een

waarden en normen. Afhankelijk van de aard van

bruikt, veelal ook te eng opgevat. Het gaat om

men hoog in het vaandel staan. Het heeft vanzelf-

Vooral coöperatieve ondernemingen hebben im-

sten kunnen worden geleverd tegen een faire prijs,

vereniging, past bij dit specifieke doel.

het product, en of het een consumenten-, een on-

meer dan ecologie. Met toevoeging van het 7e

sprekend ook een plek gekregen in de vernieuw-

mers de focus om op de lange termijn van meer-

spreekt veel mensen tegenwoordig aan. Ook de

dernemers-, een werknemers,- of overheidscoö-

principe – in het Engels; “concern for community”

de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen.

waarde te zijn voor de leden.

transparantie en de controle door de leden geeft de

Coöperatieprincipes

peratie betreft wordt in meer of minder mate acht

– heeft ICA in dit VN Internationale Jaar van de

coöperatie een goed imago. Het primaire doel van

De wijze waarop het doel moet worden bereikt,

geslagen op de 7 coöperatieprincipes van de In-

Coöperatie 2012 welbewust een verbinding wil-

ternational Cooperative Alliance (ICA).

len leggen tussen duurzaamheid en coöperatief

1. Vrijwillig en open lidmaatschap

ondernemerschap.

2. Democratische controle door de leden

De duurzaamheidsdiscussie ving eigenlijk al aan

3. Economische participatie door de leden

in 1971 toen de Club van Rome haar rapport The

4. Autonomie en onafhankelijkheid

Limits to Growth publiceerde. Dit was de aanlei-

5. Permanente educatie

ding voor een debat over de voortschrijdende

	MVO en coöperaties’

6. Coöperatie tussen coöperaties

economisering van de maatschappij. Een onbe-

08	De rol van coöperaties in duurzame ketens
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grensd marktmechanisme staat, zo was de con-
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‘Coöperatie duurzaam door gemeenschappelijke eigendom’
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Willem Lageweg: ‘Sterke overeenkomsten tussen concept

clusie, uitsluitend in het teken van de economie,

14	Koeien in de wei
Meer dan ecologie

dus van groei, en heeft niet primair meer welzijn

20	De toekomst van windenergie en de rol van coöperaties

Coöperaties staan ook wel bekend als duurzame

en een stabiele maatschappij als doel. Bij voortzet-

22	Liesbeth van der Kruit van Achmea over duurzaamheid en

ondernemingen. Is dat terecht? Wat is dat, duur-

ting van die discussie binnen VN-verband aan het
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‘Met je MVO-verslag voer je als coöperatie een dialoog met je leden’

maatschappelijke verantwoordelijkheid
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Ruud Galle (links) en Willem Lageweg ondertekenen het document waarmee de NCR partner wordt van MVO Nederland.
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einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw

voor duurzaamheid heeft geleid tot een nieuwe

ingebracht vermogen. De coöperatie gaat voor

sector in Nederland, zoals door innovatie, met

deed de term “duurzaamheid” werkelijk haar in-

ondernemingsethiek, zij het dat de zoektocht

faire tarieven over een langere reeks van jaren.

bijbehorende werkgelegenheid, het doel is.

trede. Er werd gesproken over een sustainable de-

soms nog maar pas lijkt te zijn begonnen.

Daarnaast tellen van oudsher ook andere waar-

velopment, gedefinieerd als; “Development that

Geen tovermiddel

does not destroy or undermine the ecological, eco-

De coöperatieve ondernemingsvorm is geen to-

nomic, or social basis on which continued develop-

vermiddel, garandeert geen duurzaamheidsucces.

ment depends.” Voor de VN blijft economische

De coöperaties die actief zijn in de Nederlandse

groei belangrijk, maar wel ten dienste van welzijn.

land- en tuinbouw en in de financiële dienstverle-

Voor de VN is het begrip duurzaamheid verbonden

ning hebben over het algemeen wel veel aandacht

met – en gaat het om de samenhang tussen – ar-

voor de duurzaamheidproblematiek. Dit past ook

moedebestrijding, economische ontwikkeling, edu-

bij hen. De basis is ondernemerschap. Een betere

catie, ecologie, en sociale verhoudingen.

positie wordt daarmee nagestreefd. In de coöperatie-ideologie heet dit zelfhulp; niet berusten in

Agenda 21

unfaire condities, ook niet vragen aan de overheid

Met haar door 178 staten geaccordeerde Agenda

om steun, maar door gezamenlijk te ondernemen

21 heeft de VN een impuls gegeven aan de duur-

zelf voorzien in de eigen behoeften. De coöperatie

zaamheiddiscussie, aan veel wetenschappelijk

is geen doel op zich, het is een middel.

‘Coöperatie duurzaam door
gemeenschappelijke eigendom’
De economische crisis van de afgelopen jaren laat ook zijn sporen na in
de coöperatieve wereld. Toch lijken coöperaties op economisch vlak
duurzamer te zijn dan beursgenoteerde ondernemingen. Hoe komt dat
eigenlijk? Dame Pauline Green, voorzitter van de ICA, benut dit interna
tionale VN Jaar van de Coöperatie om wereldwijd aandacht te vragen
voor de coöperatieve onderneming.

ICA

Uitdaging

De International Co-operative Alliance (ICA) is

“Onze grootste uitdaging voor de komende jaren

een onafhankelijke, niet-gouvernementele orga-

is om aan te tonen dat de coöperatieve beweging

nisatie die coöperaties wereldwijd verenigt en

duurzame alternatieven en creatieve oplossingen

vertegenwoordigt. ICA-leden zijn coöperatieve

kan bieden, niet alleen in economische zin, maar

organisaties uit alle sectoren van de economie,

ook op sociaal, milieu- en democratisch vlak. De

waaronder de landbouw, het bankwezen, de vis-

300 grootste coöperaties wereldwijd hebben een

serij, gezondheidszorg, huisvesting, industrie,

gezamenlijke waarde van US $ 1,6 biljoen. Dat is

verzekeringen en toerisme. Het gaat hier om

gelijk aan de op acht na grootste economie ter we-

werknemers- en consumentencoöperaties. Mo-

reld, die van Spanje. Met ons grote coöperatienet-

menteel heeft de ICA leden uit bijna 100 landen,

werk kunnen we veel bereiken. Alleen op dit mo-

welke ongeveer 1 miljard mensen vertegen-

“Het coöperatieve businessmodel heeft als uit-

Business as usual

ment wordt er te weinig gebruik van gemaakt. Kijk

woordigen. Wereldwijd werken zo’n 100 miljoen mensen voor een coöperatie.

gangspunt het voorzien in menselijke behoeften.

Coöperatieve ondernemingen passen volgens

bijvoorbeeld naar de B20, de bedrijven die de G20

de politiek als het bedrijfsleven. Voor veel on-

Zelfregulering

Natuurlijk, ook coöperaties willen winst (of een

Green perfect bij het hedendaagse politieke en pu-

adviseren. Daarin zijn geen coöperatieve onderne-

dernemingen is de duurzaamheidproblematiek

Kenmerkend bij succesvol coöperatief onderne-

exploitatiesaldo) realiseren. Maar dat is niet het

blieke klimaat. “Coöperatieve ondernemingen zijn

mingen vertegenwoordigd. Coöperaties moeten

aanleiding geweest tot herformulering van hun

merschap was altijd de zelfregulering. Immers, er

belangrijkste doel. Een coöperatie is eigendom van

niet ‘business as usual’. Mensen willen op dit mo-

hier ook een rol in krijgen. We moeten verder kij-

Jaar van de Coöperatie zichtbaar maken waar de

onderzoek, en aan een andere attitude in zowel

strategie, tot het opstellen van codes en duur-

Winst is een middel

den dan economische. Zo werd in de land- en

wordt ondernomen in verenigingsverband en ge-

en wordt beheerd door haar leden. Dit gemeen-

ment ook geen ‘business as usual’. Met de financi-

ken dan het lokale niveau waarop coöperaties vaak

coöperatie voor staat, nu en in de toekomst.” In

zaamheidprogramma’s, en tot het in maatschap-

Is de coöperatie een maatschappelijke onderne-

tuinbouw altijd veel aandacht gegeven aan per-

zamenlijk stelt men de onderlinge regels op. De

schappelijke eigendom maakt van een coöperatie

ële crisis, met de economische problemen in de

opereren. Wereldleiders zouden doordrongen

ontwikkelingslanden kunnen coöperaties helpen

pelijke jaarverslagen afleggen van verantwoor-

ming, een duurzame onderneming? In de driede-

manente educatie van de leden met als gevolg een

oriëntatie daarbij is, zoals al gesteld, gericht op de

een zeer duurzame organisatie. Wereldwijd heb-

wereld, is men op zoek naar iets anders. Kijk maar

moeten worden van de kracht en de verscheiden-

om armoede tegen te gaan. Coöperaties vervullen

ding over wat men op dit terrein heeft bereikt.

ling profit, non-profit, en not-for-profit valt de

meer duurzame en economisch efficiëntere pro-

lange termijn. De aloude coöperatie-ideologie –

ben coöperaties bijna 1 miljard leden. Dit zijn ook

naar de Occupy-beweging. Burgers en consumen-

heid van al die coöperatie die in de hele wereld

ook een sleutelrol om verbindingen te leggen van

Uitsluitend winstmaximalisatie binnen de ka-

coöperatie in de laatste categorie. Het gaat van-

ductie in de keten. Sommige coöperatieve onder-

zoals van Gide, Raiffeisen, Rochdale – en de mo-

1 miljard echte eigenaren en hun gezinnen; de le-

ten willen een economie die draait om hun be-

actief zijn. We willen aanmoedigen dat regeringen

meer welvarende landen naar de ontwikkelings-

ders van de wet – if it is legal, it is ethical – werd

zelfsprekend ook om een goed financieel resul-

nemingen kunnen wellicht ook aangemerkt wor-

derne vertaling daarvan door ICA heeft veel in

den staan centraal in de besluitvorming. Coöpera-

hoeften. Ons coöperatieve model van ledeneigen-

en internationale instituties de ontwikkeling en

landen. Hier komt de slogan van het VN Jaar van

vervangen door financial responsibilty naast envi-

taat, maar winst is niet het doel, winst is het mid-

den als maatschappelijke ondernemingen. Dit is

zich dat helpt bij het nastreven van een duurza-

tief ondernemen heeft een heel andere basis dan

dom ondersteunt deze aanpak.”

groei van kleine en grote coöperaties en onderlin-

de Coöperatie tot zijn recht: ‘Co-operatives build a

ronmental en social responsibility. De aandacht

del. De coöperatie gaat niet voor rendement op

zeker het geval indien instandhouding van een

me samenleving.

het beursgenoteerde bedrijfsleven.”

gen ondersteunen. Daarom moeten we ook in dit

better world’.
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‘Sterke overeenkomsten tussen
concept MVO en coöperaties’

Willem Lageweg

thema milieu lang van zich afgeschoven. De

van grote multinationals als Unilever en DSM

boeren een belangrijke rol in de governance.

boerenprikkel in de coöperatie om naar duur-

tot familiebedrijven als Ecostyle in Appelscha

Dat kan leiden tot positieve prikkels voor duur-

zaam te gaan is vaak een kleine prikkel geweest.

en Priva in De Lier.”

zaamheid, maar een behoudende achterban kan

MVO Nederland is in 2004 opgericht door

jammer genoeg ook een remmende factor zijn

het Ministerie van Economische Zaken. Het

voor duurzaamheid en innovatie.”

is de nationale kennis- en netwerkorganisa-

Maar met name de laatste 5 jaar zijn er erg
mooie MVO-voorbeelden bij coöperaties ont-

Zijn er verschillen in de manier waar-

staat. Concerns als FrieslandCampina, Cosun,

op coöperaties hun MVO-beleid aan-

“De coöperatie is een belangrijke bron van duurzaamheid. Maar dat wil

Hebben coöperaties MVO meer in hun

Rabobank, FresQ en CONO Kaasmakers maken

pakken

niet zeggen dat elke coöperatie duurzaam bezig is.” Aan het woord is

dna zitten dan andere ondernemings-

echt werk van hun duurzaamheidsbeleid. Tel

vormen?

Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. Hij legt uit wat MVO

daarbij het grote aantal duurzame energie-coö-

“Er zitten sterke overeenkomsten tussen het

precies inhoudt en welke rol coöperaties volgens hem moeten spelen in

concept van MVO en de coöperatie. Ik zie het

de duurzaamheidsdiscussie.

als volgt: coöperaties zijn, zeker in de landbouw,
van oudsher een perfecte combinatie van people

Wat is de definitie van MVO?

ming een multi-stakeholder-coalitie is. Een coa-

Wat is
MVO Nederland?

tie voor maatschappelijk verantwoord onWat zijn de uitdagingen op MVO-gebied

dernemen (MVO). MVO Nederland bouwt

ondernemingen hun duurzaamheids-

voor ondernemingen?

aan een dynamisch en snelgroeiend bedrij-

beleid vormgeven?

“MVO is nu veel meer een vanzelfsprekend on-

vennetwerk. Zowel beginners, gevorderden

peraties op die de laatste jaren ontstaan zijn en

“Van belang is: van welke kant komen de prik-

derwerp dan tien jaar geleden. Het wordt nu

als koplopers op het gebied van MVO en

dan zie je dat er mooie stappen gemaakt wor-

kels om over te gaan tot een duurzame bedrijfs-

ook meer gekoppeld aan de economie. We zijn

zowel MKB als het grootbedrijf zijn bij dit

den.”

voering? Die prikkels liggen anders bij coöpera-

een stuk opgeschoten met bewustwording.

netwerk aangesloten. Zo bereikt MVO Ne-

ties dan bij beursgenoteerde bedrijven. Beide

Maar er is nog wel veel te doen op het gebied

derland nu al meer dan 200.000 onderne-

en

hoe

beursgenoteerde

en profit. Welbegrepen eigenbelang was niet

Vindt u dat coöperaties die voortrek-

bedrijfsvormen hebben te maken met prikkels

van implementatie. Daar zijn nog grote stappen

mers. Inmiddels zijn meer dan 2000 bedrij-

voor niets de naam van de eerste coöperatie van

kersrol wel op zich zouden moeten

van de consumentenmarkt, de inkoopmarkt en

te maken. Allereerst moeten bedrijven aan de

ven en brancheorganisaties in Nederland

Nederland.”

nemen?

de arbeidsmarkt. Bij beursgenoteerde organisa-

slag met het verlagen van hun footprint. Ook

partner van MVO Nederland.

“Toen ik zelf nog werkzaam was in het coöpera-

ties komt er langzamerhand ook een prikkel van

zijn er nog veel verbeteringen te behalen op het

“Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

litie van werknemers, klanten, kapitaalverschaf-

Betekent dit dan ook dat coöperaties

tieve circuit vond ik eigenlijk van wel. Nu vind

de kapitaalmarkt. Met name pensioenfondsen

gebied van ketensamenwerking en innovatie.

Meer informatie over MVO Nederland:

Willem Lageweg is sinds 1 april 2006

(MVO) gaat het om het creëren van waarde op

fers, leveranciers en zeg maar de samenleving in

een voortrekkersrol hebben in het

ik dat nog steeds, maar zie ik dat niet-coöpera-

spreken bedrijven steeds meer aan op hun

Dit kan het beste als ondernemingen meer met

www.mvonederland.nl

directeur van MVO Nederland. Daar-

drie terreinen; people, planet en profit. Traditio-

zijn geheel. Het gaat niet alleen om je eigen be-

duurzaamheidstraject?

tieve voorbeelden vaak een voorsprong hebben.

MVO-beleid. Maar dit staat nog maar aan het

elkaar gaan samenwerken. Daarom zeg ik ook:

www.mvoindeagribusiness.nl

voor was hij onder meer werkzaam bij

neel heeft een onderneming vaak maar één echt

lang, maar ook om het algemeen belang. Tot slot

“Nee, eigenlijk niet. Want hoewel de people- en

Omdat een coöperatie niet voor de korteter-

begin. Beursgenoteerde ondernemingen zijn

het nieuwe woord voor MVO is ‘Slim samen-

de Rabobank en de NCR. Daarnaast

waardedoel: winst. Bij MVO gaat het over waar-

gaat het bij MVO om transparantie. Zeg wat je

planet-gebieden van MVO grote raakvlakken

mijnwinst gaat, vond ik toen dat we eigenlijk

vaak toch nog gericht op de korte termijn; winst

werken’. Dat is iets wat coöperaties toch zeker

was hij voorzitter van het Social Ven-

de creëren voor mensen, waarde toevoegen aan

doet, verantwoord wat je doet en ook niet doet.

hebben met de coöperatie, is het onderdeel pla-

een soort morele plicht hadden om voorop te

maken voor de aandeelhouders. Deze winst-

zou moeten aanspreken: hun basis is samenwer-

ture Network, oprichter/bestuurslid

de aarde en natuurlijk hoort bij MVO ook winst

Communiceer wat je dilemma’s zijn. Het gaat

net, mijns inziens, lang onderbelicht geweest in

lopen met duurzaamheid. Maar nu zie ik vanuit

prikkels staan vaak toch haaks op duurzaam-

king. Gezien het groeiende economische belang

van Samenleving & Bedrijf, lid van de

maken; profit. Uiteindelijk gaat het om het vin-

niet alleen om een mooi PR-praatje, maar laat in

veel landbouwcoöperaties. Zij hebben lang ge-

mijn huidige functie dat niet-coöperaties vaak

heid. Bij een coöperatie komen de prikkels

verwacht ik dat bedrijven in Nederland, en ze-

rondetafel van Amnesty International

den van de balans tussen deze drie terreinen.

zijn geheel zien waar je mee bezig bent; dát is

wacht om de planet-kant te verweven met de

prachtige dingen doen op het gebied van MVO.

vooral van de leden en van de leiding van de

ker ook coöperaties, de komende jaren grote

en lid van de programmacommissie

Daarnaast gaat MVO ervan uit dat een onderne-

MVO.”

people- en profit-kant. Veel boeren hebben het

Er zijn tal van mooie voorbeelden te noemen,

coöperatie. Bij agrarische coöperaties hebben de

stappen zullen zetten op MVO-gebied.”

van CSR Europe.
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VION

‘Cradle tot cradle’ concept
Deze definitie van duurzaamheid sluit perfect

hulpbronnen om te gaan wordt steeds breder ge-

ties een belangrijke rol kunnen spelen in het ver-

aan bij de grondslag van de organisatievorm die

deeld. Door de groeiende wereldbevolking en

duurzamen van hun ketens. Coöperaties kunnen

inmiddels al meer dan 200 jaar oud is: de coöpe-

toenemende welvaart stijgt niet alleen de vraag

daarnaast ook de schaalgrootte creëren om te

ratie. De visie van coöperaties om langetermijn-

naar voedsel, maar ook de consumptie van zuivel

kunnen investeren in productkwaliteit, onder-

continuïteit als prioriteit te stellen boven korte

en vlees. Tegelijkertijd is er minder landbouw-

zoek en de ontwikkeling van merken en afzet-

termijnwinst, levert een waardevolle bijdrage aan

grond en water beschikbaar om te produceren.

markten.

duurzaam ondernemen.

Als er één sector is waarbij de balans tussen Peo-

Verduurzamen van ketens kan door productin-

In deze crisistijd wordt vaak gesteld dat bedrijven op een andere manier

actief is op het gebied van hoogwaardige voedingsmiddelen en
ingrediënten voor mens en dier. VION is niet beursgenoteerd en
heeft één aandeelhouder: NCB Ontwikkeling, gelieerd aan de ZLTO.

ple, Planet en Profit cruciaal is voor continuïteit,

novatie, ontwikkelen van nieuwe productieme-

VION heeft de laatste jaren innovatieve stap-

De activiteiten binnen Food en Ingredients

Kennis delen

dan is het de agrarische sector. De sector moet

thodes of technieken (procesinnovatie) of het

pen gezet door naast vlees en vegetarische

zorgen voor toegevoegde waarde in de totale

Onderling vertrouwen is een voorwaarde voor

veel meer gaan produceren met minder input.

creëren van nieuwe markten.

producten van VION Food, de slachtbijpro-

keten, in het belang van zowel klanten als le-

het slagen van een coöperatie. Een vernieuwde

Innoveren is dus hard nodig.

ducten te verwaarden via VION Ingredients.

veranciers van VION. Dat VION strategisch

gedragscode voor coöperatieve ondernemingen,

De rol van coöperaties
in duurzame ketens

VION Food Group is een internationaal opererend foodbedrijf dat

Pionieren

De kernactiviteit van VION Ingredients is het

partnership met haar leveranciers serieus

eind 2011 door NCR geïntroduceerd, legt hier-

Waar bedrijven veelal een geïsoleerde aanpak

In het verduurzamen van de primaire sector is

maken van producten met toegevoegde waar-

neemt, blijkt wel uit de uitspraak van Paul

voor de basis. Het doel is bij te dragen aan goed

hebben bij het implementeren van duurzaam-

ook een belangrijke rol weggelegd voor individu-

de zoals eiwitten en vetten. Deze producten

Jansen: “We moeten niet alleen een adequaat

People, planet & profit

bestuur van de coöperatie en het toezicht daarop,

heid, is het juist de kracht van de coöperatie dat

ele agrarische ondernemers. Elke ondernemer

worden als hoogwaardig ingrediënt toegepast

financieel resultaat halen, maar hebben tevens

In de zoektocht naar verandering worden termen

en daarover op begrijpelijke en open wijze ver-

het duurzaamheidsvraagstukken integraal kan

heeft een eigen visie op het invullen van duur-

in uiteenlopende markten zoals farmacie, cos-

oog voor de continuïteit van de bedrijven van

als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord

antwoording af te leggen. Dit onderlinge vertrou-

aanpakken.

zaamheid. Coöperaties kunnen dit pionieren sti-

metica, voedingsmiddelen, diervoeders, ener-

onze leveranciers in de primaire sector”.

ondernemen (MVO), innovatie en ketensamen-

wen en gevoel van solidariteit heeft als toege-

muleren, ondersteunen en verder ontwikkelen.

gie en techniek. VION’s investeringen in inno-

werking regelmatig genoemd. Een definitie van

voegde waarde dat kennis die opgedaan wordt,

Keten

Zeker bij onderwerpen die kunnen rekenen op

vatieve duurzame processen hebben ertoe

duurzaamheid, opgesteld door de Commissie

met de leden gedeeld kan worden. Want het uit-

Agrarische coöperaties moeten ook in de toe-

waardering van zowel leden als maatschappij, zo-

geleid dat ze sinds 2002 zelfs biobrandstoffen

Brundtland in 1987, luidt: “Meeting the needs of

eindelijke doel van een coöperatie is om samen

komst de producten van de leden maximaal kun-

als ondernemen met aandacht voor mens, dier en

en biofosfaten produceren. De verduurzaming

the present without compromising the ability of fu-

een sterkere keten te vormen.

nen verwaarden of hen van hoogwaardige pro-

milieu.

is hiermee zo ver gegaan, dat er sprake is van

moeten gaan ondernemen. ‘We kunnen niet op dezelfde voet doorgaan’,

ture generations to meet their own needs”. Tegenwoordig ook wel samengevat als ‘ondernemen

Noodzaak tot innoveren

‘de huidige manier van ondernemen is failliet’ of ‘het vertrouwen moet

win-winscenario vraagt dit eveneens het nodige

Kijk voor meer voorbeelden van het versterken

terialen aan het einde van de ene keten, input

met respect voor mensen (People), milieu (Pla-

Het besef dat natuurlijke hulpbronnen eindig

van de ledenondernemers. Boeren en tuinders

van ketens op pagina 9-13, met VION, The

zijn voor een andere keten. Er is dus geen afval

net), en opbrengst/winst (Profit of Profitability)’,

zijn, is 25 jaar na Brundtland gemeengoed ge-

zijn de eerste schakels in de primaire productie-

Greenery, FloraHolland, Duurzame Zuivelketen

meer. Sterker nog, afval is voedsel.

oftewel de 3P’s.

worden. De urgentie om zuinig met natuurlijke

keten. Dit gegeven zorgt ervoor dat de coöpera-

en Royal Cosun.

teruggewonnen worden’, zijn daarbij vaak gehoorde uitspraken.
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ducten kunnen voorzien. In het optimale
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‘cradle to cradle’. Een concept waarbij alle ma-
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The Greenery

FloraHolland

Nature Counts beloont duurzame koplopers
‘Gezond is Meer’ is het uitgangspunt van het duurzaamheidsbeleid van The Greenery B.V. De aandelen van
dit internationale versbedrijf zijn volledig in handen van Coöperatie Coforta, waarbij circa 900 teeltbedrijven
zijn aangesloten. Duurzaamheid is stevig verankerd in de bedrijfsvoering van The Greenery en telt vier aan
dachtsgebieden: Gezonde Teelt, Gezonde Innovatie, Gezonde Communicatie en Gezonde Bedrijfsvoering,
met Gezonde Medewerkers als belangrijk onderdeel. Samen met haar leveranciers, afnemers en mede
werkers wil The Greenery werken aan lekkere gezonde producten voor een gezonde maatschappij.
Uitblinkers

met Nature Counts graag in de ‘spotlight’ zetten.”

is in april 2010 geïntroduceerd. Het is één van

Champigonkwekerij ’t Voske BV. Eigenaar Arjan

Fruitmot

Voorbeelden van innovatieve voortrekkers zijn er

Heeren wil van champost – champignonmest die

genoeg bij The Greenery. Zoals Nature Counts te-

overblijft na de teelt – warmte, stoom en elektrici-

lers Anton van Wijk en Wim van Wijk. Met de fe-

teit maken. Aangezien champost een grote kosten-

romoon verwarringstechniek zijn ze erin geslaagd

post is voor veel champignonkwekers, is dit project

om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

zeer spraakmakend. De machine moet uiteindelijk

sterk te reduceren. Door deze innovatie kunnen de

genoeg energie opleveren om Heeren’s bedrijf vol-

mannelijke fruitmotten de vrouwelijke motten niet

ledig klimaatneutraal te maken én om het naastge-

meer vinden en kan de schadelijke fruitmot in de

legen aardbeienbedrijf van voldoende energie te

hardfruit-teelt succesvol bestreden worden.

voorzien.

Aardwarmte

Ondersteuning

A+G van den Bosch is het eerste tuinbouwbedrijf

Bij het uitwerken van plannen om de duurzaam-

in Nederland dat aardwarmte gebruikt voor de ver-

heid van hun bedrijf te verbeteren, kunnen telers

warming van een kas. Zij besparen per jaar 8 mil-

een beroep doen op The Greenery. Zij kunnen dan

3

Kwekers onderscheiden
zichzelf met MPS
Koninklijke FloraHolland is een coöperatie waarvan telers van
bloemen en planten uit de hele wereld lid zijn. Binnen ‘Nederland
Sierteeltland’ neemt bloemenveiling FloraHolland een centrale
positie in. Als marktplaats heeft zij de rol van matchmaker, inter
mediair én kenniscentrum.

Nature Counts is het duurzaamheidspredicaat van

Telers die het Nature Counts-predicaat ontvangen,

de initiatieven waarmee The Greenery duur-

joen m aardgas en realiseren hiermee een energie-

ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld subsidietra-

FloraHolland was ruim vijftien jaar geleden ini-

De coöperatie wil daarnaast het energiever-

efficiënter inrichten. We werken hierin samen

The Greenery en een goed voorbeeld van de coö-

blinken uit in bijvoorbeeld beperking van het ge-

zaamheid in de tuinbouw wil stimuleren en be-

besparing van 90%. A+G van den Bosch heeft veel

jecten of met kennis over voedselveiligheid en

tiatiefnemer van het Milieu Project Sierteelt

bruik verminderen en onderzoekt samen met

met VGB, de branchevereniging van de groot-

peratieve gedachte, volgens Arie van der Linden,

bruik van gewasbeschermingsmiddelen, besparing

vorderen. Nature Counts legt geen methodiek

kennis opgebouwd. Deze pionier ondersteunt hier-

markttrends.

(MPS). Inmiddels nemen duizenden kwekers,

HVC en Westland infra de mogelijkheden om

handel in bloemen en planten, en Transport &

Directeur Kwaliteit en Milieu van The Greenery.

op energieverbruik, hergebruik van afvalmateriaal

op. De telers zijn vrij om hun duurzame beleid

mee nu andere tuinders die aardwarmte willen ge-

waaronder buitenlandse bedrijven, deel aan dit

vier km diep te boren voor aardwarmte. “De

Logistiek Nederland (TLN). Alle locaties van

“In samenwerking met onze telers c.q. coöperatie-

en de zorg voor natuur en landschap.

zelf vorm te geven, te innoveren en zo tot prak-

bruiken bij het telen van groenten.

Koplopers

programma. Kwekers registreren hun bestrij-

mogelijkheden voor het hele Westland zijn

kwekers, veiling en handelaren zijn in beeld ge-

Nature Counts maakt geen onderscheid tussen te-

dingsmiddelen- en meststoffengebruik. Ook

enorm. Met aardwarmte kan de veiling, een hele

bracht en genummerd. Nu kan je – letterlijk bij

leden streven we naar duurzamere toeleveringske-

tische oplossingen te komen. “Goede ideeën

tens en producten”, aldus Van der Linden. “De te-

Duurzame innovaties

ontstaan vaak op de plek waar ze gebruikt kun-

Groene energie

lers van traditionele of biologische producten; bei-

wordt er aandacht besteed aan energiegebruik

woonwijk en ook tientallen hectaren kassen

iedere deur in de sector – met een scanner re-

lers die zich hiervoor extra inspannen willen we

Nature Counts is onderdeel van Gezonde Teelt en

nen worden”, stelt Van der Linden.

Uniek in de wereld is het nog lopende project van

de komen in aanmerking. Jaarlijks selecteert een

en afval. De gegevens van een kweker worden

worden verwarmd”, aldus de voorzitter van Flo-

gistreren waar je bent en wat je laadt. Greenrail

onafhankelijke jury van wetenschappers en vak-

vergeleken met de afgesproken normen én met

raHolland, Bernard Oosterom.

is een project waarbij we samen met de bran-

mensen, de koplopers uit de (aangemelde) telers.

andere kwekers. MPS is niet alleen een registra-

Op dit moment zijn er 18 koplopers. Zij krijgen het

tieplatform maar ook een certificeringscentrum

Ook op het gebied van logistiek maakt Flora-

vervoer van planten over het spoor stimuleren.

recht om 3 jaar lang het Nature Counts-predicaat te

voor de sierteelt. Kwekers kunnen zich met

Holland

duurzaamheidsstappen.

Inmiddels bestaan er diverse verbindingen in

gebruiken. Daarna doorlopen ze de selectieproce-

MPS onderscheiden, maar ook de keten (han-

Hubways is hiervan een goed voorbeeld, net zo-

Europa, onder andere naar Milaan (IT) en Poz-

dure opnieuw, samen met de nieuwe aanmeldin-

del) maakt er gebruik van. Zo wijzen retailers

als

nan (PL). Op deze manier stootten we 50%

gen. Zo blijft Nature Counts voorbehouden aan

kwekers op de minimale MPS-eisen waaraan

Hubways willen we het transport vanaf de kwe-

koplopers in duurzaamheid.

hun leveranciers of producten moeten voldoen.

kerij naar de diverse locaties van FloraHolland
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Wim van Wijk

A+G van den Bosch

Anton van Wijk

Arjan Heeren
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chevereniging VGB en diverse exporteurs, het
grote

Greenrail.

Bernard

Oosterom:

“Met

minder CO2 uit”, stelt Oosterom tevreden vast.
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Duurzame Zuivelketen

Royal Cosun

Uniek initiatief verbindt markt en maatschappij

Duurzaamheid van akker
tot nieuwe producten

Voedzame en lekkere zuivelproducten produceren. Nu en in de toekomst.
Dát is het doel van de Duurzame Zuivelketen. Een uniek initiatief waarbij de
zuivelindustrie en melkveehouders ketenbreed ernaar streven om de
Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken in duurzame zuivel.

gen aanpak. Melkveehouders kunnen zich verge-

Workshops

lijken met collega-ondernemers en worden gesti-

Bij Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen is het

muleerd zich te verbeteren.

project Rouveen Gewoon Duurzaam officieel van
start gegaan. Als onderdeel van dit programma

Weidemelk

kunnen leden-melkveehouders deelnemen aan

Weidegang is een belangrijk aandachtspunt in de

workshops over duurzaam ondernemen. Cen-

Cosun is een coöperatie van bietentelers. Meer dan honderd jaar geleden
besloten een aantal bietentelers een eigen suikerfabriek op te zetten. Ook
nu nog is de coöperatie gericht op de continuïteit van de bietenteelt en –

duurzame zuivelketen. Op 18 juni 2012 hebben

traal staan de voordelen van een duurzaam beleid

Melkveehouders, verenigd in LTO Nederland, en

schappij verbinden. Zo behoudt de melkveehou-

ruim vijftig partijen uit de zuivelketen op een

en de kansen die het biedt voor de eigen econo-

de branche-organisatie van de zuivelonderne-

derij haar positieve imago, terwijl bedrijfsont-

melkveebedrijf in Weesp het Convenant Weide-

mische balans, dier en land.

mingen, de Nederlandse Zuivel Organisatie

wikkeling kan doorzetten. Het streven voor 2020

gang ondertekend (zie de volgende pagina),

(NZO) besloten in juli 2008 de handen ineen te

is een melkveehouderij die economisch rendabel

waarmee zij aangeven de koe in de wei te willen

Koe-Kompas

slaan. Ze beseften dat een duurzame melkvee-

is, veilig voor de consument en diervriendelijk

houden. FrieslandCampina stimuleert de weide-

Het duurzaamheidsprogramma van Zuivelcoö-

houderij het beste toekomstperspectief bood. En

produceert, met een zo laag mogelijke belasting

gang van melkkoeien met een weidemelkpremie

peratie DOC Kaas heet Duurzaam Ondernemen

Duurzame productie begint op de akker. Cosun

dat ze het samen moesten doen, met inzet van

van natuur en milieu. Er is zelfs een routekaart

van 50 cent per 100 kilo melk voor bedrijven die

Centraal. De duurzaamheidsactiviteiten in 2012

investeert veel in kennis en expertise van telers

alle partijen.

opgesteld die moet leiden tot een energieneutrale

hun melkkoeien gedurende minimaal 120 dagen

voor de leden-melkveehouders bestaan ook hier

zuivelketen in 2020.

per jaar minstens 6 uur per dag in de wei laten

uit communicatie over nut en noodzaak van ver-

Positief imago én groei

Binnen de gezamenlijk afgesproken strategie (zie

grazen. Ook komen er steeds meer zuivelproduc-

De Duurzame Zuivelketen wil markt en maat-

kader) kiest elke zuivelonderneming voor een ei-

ten op de markt met een weidemelkgarantie.

verwerking in Nederland. De 10.000 leden, leveranciers van suikerbieten,
zijn eigenaar en delen mee in het resultaat dat wordt behaald met de ver
werking van plantaardige grondstoffen.

chemicaliën op basis van plantaardige grond-

Award behaald. Deze onderscheiding wordt uit-

stoffen, de biobased economy. Hoewel nog be-

gereikt aan bedrijven die hun CO2-uitstoot in 5

scheiden in omvang, zijn deze marktsegmenten

jaar met minimaal 20% willen verminderen.

al wel volop in ontwikkeling.

Suiker Unie wil de uitstoot van CO2 door het
transport van suiker in bulkwagens in 2014 met

Gesloten kringloop

30% verminderen. Eén van de manieren om dat

van suikerbieten, met de voedingssector als be-

Cosun werkt ook aan duurzaamheid door

te realiseren is bulkwagens te laten rijden op een

langrijkste klant. Vanuit deze kern heeft Cosun

kringlopen te sluiten. Bij de suikerfabriek in

mengsel van diesel en groen gas, geproduceerd

om de teelt verder te verduurzamen. De kwaliteit

zich ontwikkeld tot een veelzijdig agro-industri-

Dinteloord is in 2011 een vergistinginstallatie

in de biomassa vergistinginstallatie. Op 29 mei

van de plantaardige grondstoffen die Cosun ver-

eel concern. De plantaardige grondstoffen, zoals

voor de productie van groen gas in gebruik ge-

2012 is het eerste Suiker Unie groen gas pomp-

duurzaming van de sector. Daarbij is in 2011 een

werkt, bepaalt mede het verwerkingsrendement

suikerbieten,

cichoreiwortels,

nomen. Een restproduct van dit proces is diges-

station geopend.

pilot uitgevoerd voor Koe-Kompas, een manage-

van de fabrieken. De akker- en tuinbouw, de

groenten en fruit, worden door Cosun stapsge-

taat dat als organische meststof weer op akker-

aardappelen,

mentinstrument op het gebied van diergezond-

schakel vóór Cosun in de productieketen, is dus

wijs ontleed in waardevolle componenten. Deze

bouwland kan worden toegepast. Bij de andere

Samenwerken

Uitwisselen van kennis

heid, dierenwelzijn en huisvesting, ontwikkeld

van groot belang voor de bedrijfsvoering.

vinden hun weg naar voedingsmiddelen voor

suikerfabrieken bouwt Cosun gelijksoortige in-

Door zijn streven naar duurzaamheid is Cosun

stallaties.

bekende grondstoffen met andere ogen gaan be-

Thema’s Duurzame Zuivelketen

Uitvoeringsstrategie bestaat

Bij FrieslandCampina vormen studiegroepen en

door CONO Kaasmakers. Inmiddels wordt dit

Ook in de keten wil Cosun zijn verantwoordelijk-

mens en dier, de chemie en andere non-food-

•

Klimaat en energie

uit vier stappen

kennisuitwisseling het hart van hun duurzaam-

programma aan alle leden-veehouders van DOC

heid nemen en maatschappelijk verantwoord on-

sectoren. De plantaardige resten worden bij-

•

Diergezondheid en dierenwelzijn

1. stimuleren van innovatie;

heidsprogramma Foqus planet. Hiermee wil de

Kaas aangeboden. Door de CO2-uitstoot bij het

dernemen leidend laten zijn.

voorbeeld vergist om daarmee energie op te

Groen tanken

onderzoekt Cosun of er nog andere waardevolle

•

Weidegang

2. beschikbaar maken van kennis en

coöperatie de leden-veehouders stimuleren en

vervoer van melk in bulkwagens terug te dringen

wekken. Zo springt Cosun in op kansen buiten

Met het plan van Suiker Unie om de bulkwagens

componenten te winnen zijn uit de plantaardige

•

Biodiversiteit en milieu

ondersteunen bij het verder verduurzamen en

heeft DOC Kaas in 2011 het Lean & Green-certi-

Nieuwe markten

de voedingssector. Een nieuwe markt voor

op zelf geproduceerd groen gas te laten rijden,

grondstoffen. Want ‘samenwerkende schakels

versterken van hun bedrijfsvoering.

ficaat behaald.

De coöperatie is opgericht voor het verwerken

‘groene’ energie (biogas) en producten en/of

heeft de dochteronderneming een Lean & Green

vormen een robuuste keten’, aldus Cosun.

instrumenten;
3. monitoring;

kijken. In samenspraak met afnemers en klanten

4. niet-vrijblijvende maatregelen.
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Koeien in de wei
Van melkveehouders en zuivelondernemingen tot maatschappelijke organisaties en supermarkten;
de complete zuivelketen is vertegenwoordigd in het Convenant Weidegang. De ondertekening
vond plaats op 18 juni 2012 bij een melkveebedrijf in Weert. In de wei natuurlijk, want het Convenant maakt zich sterk voor koeien in de wei. Het initiatief voor het convenant is genomen door de
Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie en
LTO Nederland. Coöperaties die deelnemen zijn onder andere FrieslandCampina, CONO Kaasmakers, Agrifirm Feed en Rabobank.
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Nancy Kamp-Roelands van Ernst & Young:

‘Met je MVO-verslag voer je als
coöperatie een dialoog met je leden’
Maatschappelijke (jaar)verslaggeving staat steeds sterker in de belangstelling. Veel organisaties en
ondernemingen brengen al jarenlang zo’n verslag uit en zijn toegegroeid naar een hoge kwaliteit. Anderen
worstelen ermee. Coöperatie+ sprak met mevrouw dr. Nancy Kamp-Roelands, directeur bij Ernst & Young en
verantwoordelijk voor Integrated Reporting binnen de groep Cleantech and Sustainability Services.

ming voor staat en legt daar verantwoording over

langhebbenden van deze coöperatie. Het is daar-

af. Niet dus alleen over de cijfers. En niet alleen

mee ook een strategisch document om een con-

bij de cijfermatige prognoses, maar ook bij de

stante dialoog te voeren. Zo kun je ook het

duurzaamheidsaspecten kijk je naar de langere

geïntegreerde verslag of het maatschappelijk

termijn. Waar wil ik naar toe met mijn diensten

jaarverslag zien als discussiedocument.

en producten? Lever ik daarmee toegevoegde

In deze tijd van grote mondiale uitdagingen moet

waarde aan mijn leden en klanten, doe ik vol-

elke ondernemer beseffen dat van hem wordt

doende aan onderzoek en ontwikkeling om de

verwacht dat hij aangeeft hoe hij bijdraagt aan de

kwaliteit duurzaam te verbeteren? En wat het mi-

verandering naar een meer duurzame economie.

lieu betreft stel je je de vraag of de coöperatie ver-

Zeker in een coöperatie voer je over dat verande-

antwoorde grondstoffen gebruikt en welke in-

ringsproces ook via het verslag de dialoog met de

vooral ook, welke prestaties heeft zij bereikt?

vloed deze hebben op de productieprocessen, op

leden. Laat de cijfers spreken.

De onderneming moet daarbij beseffen dat duur-

de omgeving, lucht, water, land. Maar ook in hoe-

Steeds meer zien we dat er een logische flow moet

zaamheid niet een reeks aangewezen activiteiten

verre deze grondstoffen hergebruikt kunnen

zijn in de informatie over strategie, beleid, doel-

omvat die je naast de reguliere bedrijfsactivitei-

worden, in hoeverre ze vervangen kunnen wor-

stellingen, inbedding en de uiteindelijke financi-

ten uitvoert. Het gaat om een geïntegreerde wijze

den door meer duurzame grondstoffen.”

ële en niet-financiële prestaties. Ook zien we een

van ondernemen die rekening houdt met cliën-

grotere behoefte aan een duidelijke relatie tussen

ten, werknemers, de omgeving en het milieu en

En tenslotte op sociaal gebied: hoe is

managementinformatie en externe verslagge-

die aldus ook directe effecten heeft op innovatie,

het met de arbeidsomstandigheden, de

ving. Ofwel, ook in de verslaggeving moet duide-

Nancy Kamp-Roelands is naast directeur bij

Wat is het belangrijkste doel van een

ment dat de status van de onderneming beschrijft

op kwaliteit, op de operationele prestaties, op de

veiligheid en werknemersrechten?

lijk blijken waarop een onderneming wordt ge-

Ernst & Young ook gastdocent aan de Erasmus

maatschappelijk jaarverslag en wat

vanuit het zakelijke perspectief. De gerealiseerde

kostenbeheersing en ook op de wijze waarop de

“De ondernemer moet zich realiseren dat het

stuurd. En dan is er uiteraard nog de relatie

Universiteit Rotterdam en Strathclyde University

staat er meer en anders in dan in een

resultaten staan daar op hoofdlijnen bij. De jaar-

gewenste omzetgroei wordt gerealiseerd. Alle

jaarverslag primair informatie moet bieden aan

tussen wat de financiële prestaties zijn en wat de

in Glasgow. Ze heeft uitgebreid onderzoek ge-

‘gewoon’ jaarverslag?

rekening zelf, maar ook de detailinformatie over

dus zaken die direct zijn gelinkt aan de core busi-

de meer zakelijke lezers, maar dat deze informa-

deels daaraan gelinkte bijdrage is aan het maat-

daan naar de ontwikkeling van maatschappelijke

“Laat ik beginnen te zeggen dat ik pleitbezorger

duurzaamheid zijn bijlagen, die vooral zijn be-

ness. En vanzelfsprekend geldt dit voor elke on-

tie ook interessant kan zijn voor een brede groep

schappelijk verantwoord ondernemen. Zo heeft

verslaggeving en heeft veel publicaties op haar

ben van geïntegreerde verslaggeving, liever dat

doeld voor geïnteresseerde stakeholders.

dernemingsvorm, dus ook voor coöperaties.”

stakeholders. Voor de coöperatie zijn dat de le-

FrieslandCampina activiteiten in Afrika ontwik-

naam staan. We spraken over het afleggen van

dan een apart maatschappelijk jaarverslag. Qua

Kiest de onderneming niet voor een geïntegreerd

den, de gebruikers van de producten, de werkne-

keld. Het is niet alleen interessant te zien wat de

verantwoording over duurzaamheid bij organisa-

vormgeving denk ik dan aan een top-document

verslag, maar voor een afzonderlijk maatschap-

Verslaggeving over MVO omvat econo-

mers. Het is belangrijk dat je hen in je verslag

financiële opbrengsten daarvan voor de onderne-

ties en ondernemingen in de vennootschappelij-

waarin compact de strategie, het beleid en de vi-

pelijk jaarverslag, dan beschrijft zij daarin haar

mische aspecten, milieuaspecten en

meeneemt in jouw visie over hoe je op lange ter-

ming zijn, maar ook wat de activiteiten bijdragen

ke omgeving en natuurlijk meer specifiek over

sie van een onderneming staan met de financiële

duurzaamheidsbeleid. Welke activiteiten onder-

sociale aspecten.

mijn toegevoegde waarde creëert, die niet alleen

aan de lokale economische ontwikkelingen, de

het MVO-verslag bij coöperaties.

en niet-financiële doelstellingen. Dus een docu-

neemt zij in dat kader, wat doet zij anders en,

“Ja, inderdaad. Je laat zien waar je als onderne-

de coöperatie ten goede komt, maar ook alle be-

gezondheid, de opleiding en de lokale hygiëne.”
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per se op de allereerste plaats komen. De gover-

Global Compact. Die code bevat principes om de

Hoe gaat de accountantswereld om

nancecodes, waarin alle stakeholders hun plaats

uitdagingen van de globalisering het hoofd kun-

met de beoordeling van de maatschap-

vinden, dragen daar sterk aan bij. Zeer zeker is

nen bieden. Ook voor coöperaties kunnen die

pelijke verslaggeving?

het coöperatief model mooi omdat je daarin een

principes ondersteunend zijn bij de vaststelling

“In Nederland is een aantal jaren geleden een

permanente natuurlijke dialoog voert met stake-

van strategie, beleid en doelstellingen.

richtlijn voor de controle van een maatschappe-

holders, die hun eigen belangen, maar ook de bre-

Ik wijs ook op het Global Reporting Initiative

lijk jaarverslag opgesteld. Maar ook vanuit de in-

Het Global Reporting Initiative is een inter-

De eerste versie van de GRI-richtlijnen ver-

Langs deze lijnen wordt informatie verschaft

dere maatschappelijke relevantie daarin betrekken.

(GRI) (zie kader op pagina 19) dat wel het meest

ternationale federatie van accountants bestaan

nationale organisatie die richtlijnen voor

scheen in 2000. Sindsdien zijn door de jaren

over vraagpunten op het gebied van economie,

In mijn ogen kun je de coöperatie ook wel als

gevolgde raamwerk voor maatschappelijke ver-

richtlijnen voor onder andere de controle van

duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Zij wil

heen ingrijpende verbeteringen aangebracht,

milieu en sociale aspecten van producten en

branche-organisatie van vaak kleine onderne-

slaggeving is en behulpzaam kan zijn wanneer je

CO2-emissies. Ook hebben we accountants ‘in

bereiken dat die verslagen goed vergelijkbaar

die zijn vormgegeven in de GRI-G3. Op dit

diensten. Voor elk van de drie bestaan weer

mingen zien. Zij brengen het behartigen van hun

een verslag maakt. De indicatoren vormen straks

business’, die bijvoorbeeld als CFO of als control-

worden, net zoals financiële verslagen dat

moment kan worden gesteld dat de GRI-G3

toegespitste indicatoren (kernindicatoren en

belangen, bijvoorbeeld de productafzet of ge-

ook de input voor geïntegreerde verslaggeving.

ler een belangrijke rol spelen voor wat betreft de

doorgaans zijn. Zo wordt de duurzame ont-

een bijdetijdse richtlijn voor de jaarlijkse

aanvullende indicatoren).

meenschappelijke inkoop, bij de coöperatie on-

Er zijn overigens heel veel ondersteunende in-

inbedding in de kernprocessen en in de manage-

wikkeling van de organisatie-activiteiten

duurzaamheidsverslaggeving is. Het GRI-G3-

De informatie in de verslaggeving over een on-

der. Zo hebben zij een eenduidige gezamenlijke

strumenten en codes die vooral op de algemene

mentinformatie. Dat is van belang voor de transi-

transparant en kan een breed publiek daar-

verslaggevingsraamwerk geeft antwoord op

derneming strekt zich overigens ook uit over

strategie. Een vennootschap heeft vaak veel aan-

jaarverslaggeving zijn gericht. Maar voor de

tiefase waarin wij nu zitten.”

van kennisnemen.

twee hoofdvragen: Wat moet er in het verslag

leveranciers en afnemers in de productieketen.

deelhouders die niet per definitie een gezamenlijke

MVO-verslaggeving wil ik ook nog wel de OE-

komen (inhoud en afbakening) en hoe moet

Het GRI heeft haar internationale secretari-

strategie hebben, maar wel een financieel belang.”

SO-richtlijnen noemen als door de aangesloten

Heeft u nog tips voor coöperaties?

Het GRI richt zich op de samenwerking bin-

er gerapporteerd worden (kwaliteit)?

aat gevestigd in Amsterdam. De keuze viel op

overheden onderschreven normen voor maat-

“Ik zou zeggen: focus op relevantie en durf te kie-

nen een omvangrijk netwerk van deskundi-

schappelijk verantwoord ondernemen.”

zen. Kijk kritisch naar de strategie, waar sta je als

gen vanuit alle groepen van belanghebben-

Het GRI-G3 verslaggevingsraamwerk kent de

duurzaamheidsverslaglegging

coöperatie voor, wat wil je bereiken? En ontwik-

den en stuurt op een consensusgericht

volgende elementen:

woord ondernemen sterk ondersteunt, maar

- Richtlijnen voor maatschappelijke

ook omdat Amsterdam de vestigingsplaats is

Heeft de NCR-code in dit opzicht een

GRI: Global Reporting Initiative

die stad omdat de Nederlandse overheid
en

verant-

Coöperaties hebben nog wel eens de

slaggeving bij vennootschappelijke ondernemin-

aanvullend effect?

houding dat zij door hun onderne-

gen en bij coöperaties. Daaruit kwam geen

“De bestuurlijke code geeft algemene ankers en

Kan MVO Nederland coöperaties op het

kel op basis van de strategie en het beleid presta-

overleg. GRI is op dit moment de referentie-

mingsvorm, met daarin een permanen-

significant verschil naar voren. Bedenk wel dat

uitgangspunten. Die versterken elkaar onderling.

gebied van de maatschappelijke ver-

tie-indicatoren. Ga daarover in dialoog met de

standaard op het vlak van duurzaamheids-

te dialoog met de leden als stakehol-

zeker grote beursgenoteerde ondernemingen

De verslaggeving is een resultante van wat in on-

slaggeving ondersteunen?

leden en andere stakeholders. Ga dus niet, zoals

verslaggeving. De richtlijnen zijn tot stand

- Indicatorprotocollen.

internationale financiële instellingen. Ook

ders, als vanzelf een goede duurzame

proactief een krachtige positie willen innemen

derneming speelt. Dus indirect heeft de code ze-

“Dat is inderdaad een onderdeel van haar activi-

je nog veelal ziet, uit van bestaande verslagge-

gebracht door stakeholders zoals ngo’s en

- Aanvullende sectorspecifieke richtlijnen.

Greenpeace en Amnesty International zijn er

strategie volgen.

op duurzaamheidsgebied. En zeker in de onder-

ker effect op het maatschappelijk gedrag van de

teiten. MVO Nederland organiseerde onlangs

vingsstandaarden, maar redeneer vanuit je eigen

universiteiten.

- Technische protocollen.

gehuisvest.

“In mijn tijd bij de Erasmus Universiteit heb ik

nemingswereld van continentaal Europa wordt al

coöperatie.

een masterclass over verslaggeving. En natuurlijk

coöperatie, haar belangen en die van haar leden

een groep studenten eens een vergelijkend on-

veel sterker dan vroeger een natuurlijke dialoog

Maar naast de bestuurlijke code bestaan er nog

stimuleert MVO Nederland ook de dialoog over

en kijk dan pas in de verslaggevingsstandaarden

derzoek laten doen naar de maatschappelijke ver-

gevoerd, waarbij de aandeelhoudersbelangen niet

diverse andere codes, ook mondiaal, zoals de UN

alle aspecten van haar werkveld.”

welke indicatoren voor jou relevant zijn.”
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Windunie
Windunie is een coöperatie van 250 ondernemers.
De coöperatie is opgericht in 2001 om windmoleneigenaren te verenigen; de coöperatie behartigt de
belangen van haar leden op de stroommarkt, bij lokale en landelijke overheden en biedt ondersteuning bij opschaling en ontwikkeling van windener-

De toekomst van windenergie en de rol van coöperaties

‘Er zit verandering in de lucht’

verschuiving naar lokale duurzaamheidsinitiatie-

genoeg oplevert, laten commerciële bedrijven het

ven; lokaal opgewekte en afgenomen stroom.

vallen voor niet-duurzame energieprojecten.

Deze initiatieven dragen bij aan een positievere
houding van burgers en een groter maatschappe-

De leden van Windunie zijn voorname-

gieprojecten. Het is de

lijk besef van het belang van duurzame energie.”

lijk windmoleneigenaren. Wat is de

grootste producent van

Wat dat betreft zitten Windunie en Zeeuwind op

toegevoegde waarde van de coöpera-

financieel. De Stimulering Duurzame Energie

één lijn. Trees Janssens: “Windenergie blijft

tieve ondernemingsvorm voor onder-

(SDE) subsidie van de overheid is bijvoorbeeld

groeien en doorontwikkelen. De groene energie-

nemers in windenergie?

cruciaal voor succes. Daar is Rense van Dijk het

bron wordt door onderzoek en dankzij het succes

“Samen kun je actief zijn in de groothandel van

mee eens: “We hebben inderdaad een langdurig

op grotere schaal van buurlanden steeds efficiën-

energie”, legt Rense van Dijk uit. Zo kun je gro-

stabiel stelsel nodig om duurzame energieopwek-

ter. Zeeuwind heeft ook ambitie voor de toe-

tere volumes stroom op een betere manier in de

king te stimuleren. Nu verandert het subsidiestel-

komst. In 2020 verwachten wij 2.500 leden te

markt verkopen. Onlangs bewezen we dit nog

sel te vaak.”

hebben, 1.000 meer dan nu. We zijn bezig met de

met de Windunie Tender: we bundelden een gro-

Trees Janssens noemt nog een andere belangrijke

ontwikkeling van een groot windpark, Windpark

te hoeveelheid stroom en hebben dit op de markt

voorwaarde: “Daarbij moet het principe gehan-

Krammer, en verwachten in de toekomst nog

aangeboden aan energiebedrijven en grootver-

teerd worden van de ‘vervuiler betaalt’; afnemers

meer windparken op te zetten.”

bruikers.” En Van Dijk stipt nog een ander posi-

windenergie in Nederland. Windunie levert
elektriciteit aan 250.000
huishoudens.

Duurzame energiebronnen hebben de toekomst. Dat blijkt uit de
ambitieuze plannen van de Europese Unie; in 2020 moet het aandeel
hernieuwbare energie in ons land 10% zijn gestegen ten opzichte van
2012. Een grote rol is daarbij weggelegd voor windenergie. Windenergie
coöperaties kunnen hierbij van belang zijn. Directeur Trees Janssens van
Zeeuwind en directeur Rense van Dijk van Windunie delen hun visie.

Zeeuwind

In 1990 namen hernieuwbare energiebronnen

In 2020 moet 14% van het Nederlandse

van fossiele energie moeten de werkelijke prijs

Van de 13 Nederlandse windcoöperaties is

nog een aandeel van 1 procent in beslag, terwijl

energiegebruik uit duurzame bronnen

betalen, dus de vervuiling meegerekend.”

Zeeuwind de een na grootste met ruim 1500 leden.

het CBS voor 2011 een stijging naar 4,2 procent

komen. Is dat haalbaar?

Zeeuwind is 25 jaar geleden opgericht uit idealis-

rapporteerde. Windenergie levert 20 procent

Rense van Dijk: “Ja, dat is haalbaar maar dan

Een belangrijk aandeel van hernieuw-

tisch oogpunt: de coöperatie wil de uitstoot van

daarvan. Concreet zijn dat ongeveer 2.000 wind-

moet er wel serieus werk worden gemaakt van

broeikasgassen verminderen en een alternatief bie-

turbines die samen meer dan 3.300 GWh elektri-

opwekkingsmogelijkheden. Niet alleen wind-

den voor de eindige voorraad fossiele brandstoffen.

citeit opwekken; dit is voldoende om jaarlijks 1,2

Het merendeel van de leden is particulier. Naast

miljoen huishoudens te voorzien van elektrici-

windenergie op land zet Zeeuwind zich ook in voor
windenergie op zee en het

tief punt van coöperatief ondernemen aan: “De
Zeeuwind is een coöperatie van voor-

coöperatie heeft kennis in huis van onderhoud,

namelijk particulieren. Wat is de toe-

verzekeringen en performance management

gevoegde waarde van de coöperatieve

waarmee we de prestaties van de windturbines

bare energie wordt geleverd door

ondernemingsvorm voor particulie-

van de leden kunnen optimaliseren. Een onder-

wind. Hoe verwacht u dat windenergie

ren die windenergie willen?

nemer kan dergelijke dingen niet eenvoudig al-

samenwerken. De politiek moet bepalen: ‘Willen

ten van lokaal opgewekte duurzame energie

energie, ook zonne-energie en andere energie-

en uw windenergiecoöperaties zich

Trees Janssens: “Deze vorm leent zich bij uitstek

leen.”

we dit echt?’ En als dat zo is, dan moeten ze het

moeten daar terechtkomen waar de lasten en ri-

bronnen moeten een rol spelen. Het vereist een

ontwikkelen de komende jaren?

voor windenergie omdat deze vorm van duurza-

ook faciliteren.” Rense van Dijk geeft een voor-

sico’s liggen: bij de lokale belanghebbenden. Er

teit. Bovendien bespaart windenergie ten opzich-

gezamenlijke inspanning van zowel de landelijke

Rense van Dijk: “Windenergie op land is mo-

me energie alleen rendabel te maken is op grote

Wat zijn de toekomstige uitdagingen

beeld: “Het kan misgaan en dat gebeurt ook. Nu

zit zeker verandering in de lucht, dat zie je bij-

te van bestaande energiebronnen in Nederland

als de lokale overheid, de initiatiefnemers en de

menteel de goedkoopste oplossing om te voldoen

schaal. Je kunt het niet alleen, maar het is wel be-

voor windenergie en de coöperaties?

bijvoorbeeld in de provincie Noord-Holland. Lo-

voorbeeld aan alle lokale initiatieven. Als de ver-

gebruik van zonne-ener-

580 ton CO2 per miljoen opgewekte kWh. Steeds

ontwikkelaars.”

aan de Europese richtlijn voor 2020. Daardoor is

langrijk dat de coöperatie van mensen zelf is en

Janssens: “Het krijgen van ruimte. We willen als

kale overheden gaan daar dwars voor het lande-

anderingen doorzetten, kan dit leiden tot een

gie

getijde-energie.

meer ondernemers en particulieren zien de voor-

Trees Janssens is zelfs van mening dat meer dan

het van doorslaggevend belang. Windunie ver-

niet van grote energiebedrijven; particulieren

coöperatie windenergie graag verder ontwikke-

lijke beleid liggen waardoor ondernemen in

vernieuwing van het energiestelsel. Een uitda-

Zeeuwind levert groene

delen van windenergie en verzamelen zich in

de doelstelling realiseerbaar is. “Er moet vol-

wacht de komende jaren veel nieuwe windmo-

voelen zich betrokken bij de duurzame doelstel-

len, maar dan moeten we daar wel de ruimte voor

windenergie onmogelijk wordt gemaakt.”

ging ja, maar ook een kans die we niet aan ons

stroom aan 24.000 huis-

windenergiecoöperaties.

doende ruimte worden gegeven, planologisch en

lenparken te kunnen bouwen. We zien ook een

ling, commerciële bedrijven niet. Als wind niet

krijgen. En alle instanties moeten daarvoor goed

Maar er zijn ook kansen. Rense van Dijk: “De lus-

voorbij moeten laten gaan.”

en

houdens.
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Liesbeth van der Kruit van Achmea:

‘De gedrevenheid om het maatschappelijk
netjes te doen is bij ons erg aanwezig’
In juni 2012 was verzekeraar Achmea koploper in de NCR Coöperatie Top 100. Met 6.900.000 klantleden is
het bedrijf de grootste coöperatie van Nederland. Hoewel Achmea strikt genomen geen coöperatie is, is de
verzekeraar zijn coöperatieve roots aan het herontdekken. Liesbeth van der Kruit legt uit wat de begrippen
coöperatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de verzekeraar betekenen.

mige beleggingen uit, zoals in tabak, kernwapens

Duurzaam verzekeren

Inmiddels hebben andere Nederlandse verzeke-

en notoire schenders van mensenrechten. Maar

Als enige Nederlandse verzekeringsmaatschappij

ringsmaatschappijen als Aegon, Delta Loyd en

het is belangrijker en effectiever dat je invloed

heeft Achmea de afgelopen drie jaar meegedraaid

Zwitserleven ook hun handtekening gezet onder

hebt op het gedrag van bedrijven dan dat je straf-

in de Insurance Group van de UNEP FI. Deze In-

de principes. Van der Kruit: “Vervolgens moeten

fen uitdeelt. Bij Achmea noemen we dit ‘enhan-

surance Group heeft de PSI (Principles for Sus-

we die principes vertalen naar praktisch beleid.

ced engagement’. Daarbij gaan we over specifieke

tainable Insurance) opgesteld: een soort normen-

Ze sluiten mooi aan bij het MVO-beleid van

thema’s zoals bijvoorbeeld fraude, dierproeven

kader voor duurzaam verzekeren. Van der Kruit:

Achmea, maar er zitten ook een paar dingen in

en kinderarbeid in gesprek met ondernemers.

“De insteek van de principes was: hoe kunnen we

die we met elkaar wereldwijd moeten ontdekken.

Deze bedrijven krijgen drie of vier jaar de tijd om

vanuit verzekeren een bijdrage leveren aan de be-

Hoe kun je als verzekeraar in je risicobeoordeling

derd op basis van de rol die Achmea heeft: “De

te voldoen aan de eisen die we aan ze stellen. In

strijding van klimaatverandering. Later is dat

onderwerpen als klimaat of arbeidsomstandighe-

eerste rol is die van verzekeraar en belegger. Wat

dit traject zie je een enorme bereidheid om posi-

breder gedefinieerd. Zo is ook het ‘fatsoenlijk en

den een plek geven? Want we weten dat het risi-

doe je vanuit je core business met duurzaamheid?

tieve veranderingen te realiseren.”

netjes’ zaken doen met klanten opgenomen in de

co’s zijn en dat het uiteindelijk geld kost. Maar

De tweede is rol is die van werkgever en de derde

principes. Het gaat dan bijvoorbeeld om transpa-

hoe doe je dat nou? We gaan internationaal in

is die van maatschappelijke speler. Het begint bij

Dialoog

rant zijn over beloningen aan intermediairs, kos-

gesprek om een systematiek te ontwikkelen om

hoe we met onze klanten omgaan en eindigt bij

De website www.volgensnederland.nl geeft de

tenstructuren en als verzekeraar alleen verzeke-

dit te beoordelen.”

wat we terug kunnen doen voor de samenleving.”

dialoog met de klant een nieuwe impuls. Deze

ringen aanbieden die klanten echt nodig hebben.

“Verzekeren gaat bij uitstek over duurzaamheid”,

traal bij Achmea. Van der Kruit: “Achmea heeft

vers, werknemers. Dan is het logisch dat je je als

De coöperatieve traditie staat in het teken van

website faciliteert discussies over de thema’s

Kortom: het klantbelang centraal zetten. Dat is

Vruchtbare voedingsbodem

vertelt Liesbeth van der Kruit, directeur Maat-

een aantal jaren geleden gekozen voor een revita-

organisatie ook verantwoordelijk voelt voor

vooruitgang en emancipatie, zegt Van der Kruit,

werk, mobiliteit, veiligheid, pensioen en gezond-

iets waar Achmea voor staat. De PSI gaan erover

Duurzaamheid en coöperaties, het is een logische

schappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

lisering van haar coöperatieve identiteit. Dit be-

nieuwe vraagstukken die leven in de samenle-

daarom wil Achmea graag een rol spelen in het

heid. Van der Kruit: “Tijdens de Conventie van

dat je de goede dingen wilt verzekeren, maar

combinatie stelt Van der Kruit. “Als coöperatie zit

van Achmea. “In essentie gaat het bij verzekeren

tekent dat we uitgebreid gesproken hebben over

ving. Sterker nog, omdat we geworteld zijn in de

waarmaken van positieve veranderingen. “Daar-

Achlum in 2011 hebben we de grote maatschap-

vooral dat je positieve ontwikkelingen wilt sti-

het een beetje in je genen dat je extra oog hebt

namelijk om het veiligstellen van een toekomst

de manier waarop we die coöperatieve achter-

samenleving vinden wij dat we hier een tandje

over willen wij graag met onze klanten en andere

pelijke thema’s waar we als verzekeraar mee te

muleren.” Dat gaat van klimaat- en milieuvraag-

voor belangen die niet direct het meeste opleve-

voor iedereen. Daarnaast is verzekeren een geor-

grond en traditie op een moderne manier weer

harder moeten lopen. Dat is niet altijd makkelijk.

stakeholders de verbinding zoeken door de dia-

maken hebben op de agenda gezet. Wij willen

stukken tot sociale duurzaamheid en governance.

ren in geld. Je horizon is breder en verder dan

ganiseerde vorm van solidariteit. Met elkaar de-

tot leven wekken en hoe we daar naar kunnen

Maar de intrinsieke gedrevenheid om het maat-

loog aan te gaan. Dat past ook goed bij het coöpe-

onze verantwoordelijkheid nemen, we kunnen

Van der Kruit legt uit: “Wij willen onze rol als ri-

winst. Daar komt uit voort dat bedrijven gestoeld

len we de risico’s die we alleen niet kunnen dra-

handelen. We hebben geprobeerd de kenmerken

schappelijk fatsoenlijk en netjes te doen is bij ons

ratieve gedachtegoed gebaseerd op het ‘samen sta

deze thema’s niet alleen aanpakken. Daarvoor

sicokenner en risicobeheerser inzetten om de we-

op een coöperatieve leest meer oog hebben voor

gen. Hiermee sluit verzekeren naadloos aan bij

van de coöperatie te vertalen in een hedendaags

wel heel erg aanwezig.”

je sterker’ beginsel’. We hebben net het dialoog-

willen we wel weten wat er in de samenleving

reld een stukje beter te maken. Hierbij gaat het

duurzaamheidsaspecten. Het is echter niet het

de beginselen van de coöperatieve onderne-

perspectief. Sleutelwoorden voor Achmea zijn

platform “Volgens Nederland” gelanceerd , waar-

leeft, wat mensen bezighoudt en vooral ook wat

vooral om ketenverantwoordelijkheid. Op welke

unieke domein van de coöperatie. Bedrijven als

mingsvorm: vooruitgang door samenwerking.”

hierbij solidariteit en vertrouwen.”

Positieve veranderingen

op we debat organiseren over kwesties die hoog

zij vinden. De maatschappelijke dialoog is voor

wijze kunnen we bijvoorbeeld met onze verzeke-

Unilever, Akzo Nobel en DSM zijn in hun sector

Van der Kruit. “Een bedrijf als Achmea is ont-

‘Het maatschappelijk netjes doen’ omvat volgens

op de maatschappelijke agenda staan. Ook in ons

ons essentieel. De website, en de huiskamerge-

ringen bedrijven stimuleren een beter milieube-

toonaangevend op duurzaamheidsvlak. Ik denk

Coöperatief en solidair

staan vanuit de samenleving. Boeren die elkaar

Van der Kruit een breed palet aan thema’s en is-

beleggingsbeleid is een belangrijke rol voor dia-

sprekken die we organiseren zijn een belangrijk

leid te voeren, een sociaal personeelsbeleid te re-

alleen wel dat de voedingsbodem voor duur-

De coöperatie staat sinds een paar jaar weer cen-

vonden om risico’s met elkaar te delen, werkge-

sues. Vanuit MVO-perspectief worden die bena-

loog ingeruimd. Natuurlijk sluiten wij ook som-

instrument om die dialoog te voeren.”

aliseren of de CO2-uitstoot te beperken.”

zaamheid vruchtbaarder is bij coöperaties.”

22

Coöperatie+ november 2012

Coöperatie+ november 2012

23

colofon
Coöperatie+ is een uitgave van de NCR. Deze publicatie is ook online beschikbaar via www.jaarvandecooperatie.nl
teksten: Debbie Arens, Ruud Galle, Lisa Kamphuis, Paul van Miltenburg, Karin Thomas I Fotografie: Patrick van der Sande, The Greenery, FloraHolland, Cosun, VION, Zeeuwind,
Windunie, MVO Nederland, Nationale Beeldbank, Duurzame Zuivelketen I concept en realisatie: JEEN bureau voor communicatie I Drukkerij: Drukkerij De Eendracht

NCR | Groenmarktstraat 37 3521 AV Utrecht | T 030 284 04 90 | E ncr@cooperatie.nl | I www.cooperatie.nl
www.jaarvandecooperatie.nl

