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Koningspaar en burgers vóór burgercoöperatie
Burgercoöperaties die maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Ze zijn een
belangrijke pijler in de overstap van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.
Vanuit dat principe werkt De Coöperatieve Samenleving aan coöperaties van
ondernemers en burgers. Deze gebiedsgerichte coöperaties zijn een sleutel voor wat er
mist in het gangbare publiek-private samenspel. Op woensdag 10 oktober sprak het
koningspaar haar steun uit: burgercoöperaties zijn nodig om maatschappelijke
opgaven op te pakken.
Op 10 oktober vierde het koningspaar de 200e geboortedag van Wilhelm Friedrich Raiffeisen,
grondlegger van de coöperatieve boerenleenbanken, tijdens een feestelijke lunch in de
Staatskanzlei te Mainz. Deelnemer in de Nederlandse delegatie Onno van Bekkum,
coöperatiedeskundige en secretaris van De Coöperatieve Samenleving, een landelijke
coöperatie van gebiedsgerichte coöperaties, en zelf ook lokaal actief in de Bommelerwaard:
“Wat was dit een opsteker: hoe hartelijk en hartstochtelijk de koningin zich verbonden toont
aan burgerinitiatief. Ze is hier landelijk en ook internationaal echt veel mee bezig. Ik had
gewoon het geluk aan haar lunchtafel te mogen zitten. We spraken anderhalf uur over de
overstap van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving en hoe de burgercoöperatie
instrumenteel kan zijn bij tal van maatschappelijke vraagstukken. Van de zorg voor ouderen
tot het klimaat. En hoe je als jonge coöperatie professionaliseert en je activiteiten financiert,
zo dat het inclusief wordt. Als burgerinitiatief heb je met alle systeemweerstanden het echt
niet altijd gemakkelijk. Dat de koning en de koningin zich hier dan zó positief over uitspreken,
is een enorme opsteker.”
Tijdens zijn lunchtoespraak sprak Koning Willem Alexander over Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
de grondlegger van onder meer de boerenleenbanken - in Nederland nu de Rabobank: ”In
een tijd dat de kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar leek, bood hij gewone mensen de
hoop, de moed en de middelen om zich aan de armoede te ontworstelen. Niet door
liefdadigheid, maar door hen in staat te stellen hun krachten te bundelen en zichzelf te
helpen.”
De woorden van de koning echoën zijn eerste Troonrede van 2013. Hij sprak toen: “Het is
onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en
zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de
overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar
zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”
Van Bekkum: “De participatiesamenleving is sindsdien een toverwoord geworden voor van
alles waar het oude systeem moeite mee heeft. Maar we weten nog steeds niet wat zo’n
samenleving inhoudt, hoe we het gaan doen en financieren samen. Ofwel de gedachte van
Raiffeisen passend maken in deze tijd voor de grote maatschappelijke opgaven waar we voor
staan. Het is leren en opstaan, letterlijk bouwen aan iets nieuws. Wij zien in het coöperatief
organiseren van bewoners en ondernemers in het gebied de sleutel voor wat er mist in het

gangbare publiek-private samenspel, namelijk de gestructureerde publiek burgerlijk private
gebiedssamenwerking. Want alles moet ergens gebeuren: in het gebied, daar ontstaat de
schade én de oplossing. Dan moeten we dus als de wiedeweerga aan de slag en die
gebiedscoöperatie stevig op de rails zetten. Want de verergerende klimaatproblematiek
dendert voort, de klok tikt. De Rijn die, zoals de koning noemde, Duitsland en Nederland
verbindt, is nu 200 jaar de bakermat van het Rijnlandse, coöperatieve denken. Als we
maatschappelijke opgaven coöperatief kunnen verbinden aan gebiedseconomie, dan ontstaat
die participatiesamenleving vanzelf. In het belang van iedereen. En met de Omgevingswet
erbij die ook helemaal uitgaat van die participatieve aanpak, kan het dan heel snel gaan.”
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