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Inleiding 

Veel coöperaties hebben ondertussen een koninklijke onderscheiding gekregen. Het 

geeft aan dat deze ondernemingsvorm een lang leven beschoren is, zo lang als deze 

aansluit bij de behoefte van de leden maar, daar zit ook het venijn. Want vandaag de 

dag worden de verschillen tussen en daarmee de behoeften van de leden groter dan 

ooit. De onrust neemt toe en rechtszaken dreigen. Het vraagt navigatiekunst om de 

enerzijds rust onder de leden te bewaren en tegelijkertijd te blijven ontwikkelen en 

aan te passen aan de eisen van de tijd. De coöperatieve rechtsvorm is gestoeld op 

democratie en tegelijkertijd blijkt de democratie kwetsbaar. Niet alleen bij coöpera-

ties, ook in de samenleving. Het vraagt veel van leiders. Ze moeten niet alleen leiding 

kunnen geven aan een complexe onderneming, maar ook sterk zijn in het bouwen van 

draagvlak bij leden. Soms lijkt het of er een spagaat gevraagd wordt. Medewerkers die 

coöperatie of ledenrelaties in hun portefeuille hebben ervaren dit dagelijks in hun 

werkpraktijk. Onze ervaring is dat leden meestal niet zozeer gelijk willen krijgen, maar 

vooral gehoord willen worden. Het fundament dat gelegd wordt om in gesprek te blij-

ven met de leden is daarom cruciaal terwijl het niet op korte termijn laat zien wat het 

rendement van deze inspanningen is. 

  

Medewerkers die ‘de coöperatie’ in hun portefeuille hebben, ervaren aan den lijve dat 

dit een uitdagende opdracht is. Ze zouden zich zelfs een jongleur kunnen voelen.  

Zij zijn daarom vaak een duizendpoot. Ze worden geacht soepel te kunnen communi-

ceren en tijdig te kunnen signaleren wanneer het erom gaat spannen in de relatie 

tussen de organisatie en de leden en/of de ledenraad.  

  

NICE biedt medewerkers die coöperatiezaken of ledenrelaties in hun portefeuille heb-

ben middels de ‘nazomer tweedaagse Coöperatief ontmoeten – Bouwen aan vertrou-

wen’ een inspirerende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vooral nieuwe 

ideeën op te doen. Zo krijgen ze ook een indruk welke filosofie ten grondslag ligt aan 

de (bestuurs)opleidingen van NICE. Op deze wijze kan de tweedaagse een ontmoe-

tingsplatform zijn als ook een ‘look and feel’ bieden van de programma’s waaraan 

bestuurders en ledenraadsleden deelnemen. 

  

Programma inhoud  

De nazomer tweedaagse beslaat drie dagdelen: middag – avond – ochtend. Zo ont-

staat er bovendien ook informele tijd met elkaar die van onschatbare waarde is.  
 

 Bouwen aan vertrouwen: het leggen van het fundament  

 Voorbij ‘Deep democracy’; de kunst van het diep luisteren (en waarom dit zo 

belangrijk is) en de kunst van de dialoog 

 Community en verbondenheid; werken met buddy's of mentoren en het ver-

binden van medewerkers met leden 

 Nieuwe wegen naar Rome: een eigentijdse invulling van leiderschap en leden-

betrokkenheid (en waarom dit misging bij het CDA)  

 Permanent onderhoud: een goede relatie komt niet voort uit een eendags-

vlieg. 

 Een verrassende bijdrage van een ‘gewoon’ lid.  

  

De bijeenkomst wordt begeleid door Ineke Duit, zij is ook programmadirecteur van de 

bestuursopleidingen.  

  

De voorbereiding voor deze tweedaagse vergt weinig tijd. Circa een week van tevoren 

krijgen de deelnemers een voorbereidende vraag per mail toegestuurd.  

  

Deelnemersprofiel 

Managers en medewerkers die coöperatiezaken of ledenrelaties in hun porte-

feuille hebben, zich willen laten inspireren en bovendien graag ervaringen willen 

uitwisselen met collega’s. De maximale groepsgrootte is 9 deelnemers.  

  

Praktische informatie 

De tweedaagse wordt gehouden op woensdag 15 en donderdag 16 september 

2021. We starten de eerste dag om 13.30 uur en we sluiten op dag twee rond 

12.30 uur af. Er is een mogelijkheid voor een afsluitende lunch. De bijeenkomst 

vindt plaats bij Kasteel Engelenburg te Brummen.  

 

Omdat veel coöperaties bestuurders en ledenraadsleden de gelegenheid bieden 

om deel te nemen aan een van NICE’s bestuurdersopleidingen, wordt alleen een 

bijdrage aan de kosten gevraagd.  Deze bedraagt slechts € 350,00 per deelnemer 

voor deze unieke gelegenheid. Dit bedrag is exclusief btw, verblijfkosten en een 

geringe bijdrage voor literatuur. 
 

NICE is gerechtigd om PE-punten te verstrekken. Voor dit programma worden 9 

PE-punten verleend. 

  

Aanmelding 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van NICE via 

het bijgevoegde aanmeldingsformulier.  
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