
 
 

NCR (de Nationale Coöperatieve Raad) 

 

NCR is het “Huis van de coöperatie”. Het centrum van het debat over coöperatief ondernemen in 

Nederland. De plek waar visievorming en inspiratie plaatsvindt en waar coöperaties elkaar 

ontmoeten en van elkaar leren. Als coöperatief kenniscentrum, platform en belangenbehartiger richt 

de dienstverlening zich op de collectieve coöperatieve sector en op individuele coöperaties.  

 

Het netwerk is de kracht, zowel in Nederland als internationaal. Van coöperaties in diverse sectoren 

tot universiteiten en (internationale) koepelorganisaties zoals International Co-operative Alliance 

(ICA). Door de unieke kennis en contacten worden nieuwe ideeën ontwikkeld over coöperatief 

ondernemen. 

 

Kennis en onderzoek 

NCR ontwikkelt en verzamelt kennis en informatie over coöperatief ondernemen en publiceert dit op 

het platform www.cooperatie.nl. Ook door NCR uitgevoerd of geïnitieerd onderzoek wordt op dit 

platform gepubliceerd. Leden van NCR kunnen via een account inloggen op het platform en deze 

kennis tot zich nemen. Energie Samen en de bij Energie Samen aangesloten coöperaties kunnen een 

account aanmaken voor het platform en zodoende kennis nemen van deze informatie. 

Ook de artikelen van het kwartaalvakblad Coöperatie worden op dit platform gepubliceerd. De 

hardcopy van dit magazine kan door Energie Samen kosteloos ontvangen worden. 

 

Opleiding: 

NCR biedt diverse opleidingen aan. Op de website www.cooperatie.nl/academie worden de diverse 

opleidingen weergegeven. De leden van Energie Samen kunnen onder de lidmaatschapscondities 

deelnemen aan de verschillende opleidingen.  

De afgelopen jaren zijn verschillende basiscursussen in samenwerking met Hier Opgewekt 

georganiseerd, specifiek gericht op energiecoöperaties. Een dergelijke opzet zouden we voor de 

komende periode ook kunnen ontwikkelen. Overigens zijn we doende met het opzetten van een      

e-learning module van de basiscursus. Dat zou aangevuld kunnen worden met maatwerk voor 

energiecoöperaties. 

 

Begeleiding & Advies 

NCR biedt individuele coöperaties ondersteuning bij vraagstukken op coöperatief vlak, zoals 

financiering, governance, juridische zaken of ledenzaken. Energie Samen en de bij hen aangesloten 

coöperaties kunnen hier volgens ons ledentarief gebruik van maken. 

 

Bijeenkomsten 

NCR organiseert regelmatig bijeenkomsten (zoals symposia) voor haar leden. Energie Samen wordt 

hiervoor uitgenodigd. Daarnaast beschikt NCR over een vergaderlocatie bij het kantoor in Houten. 

Hiervan kan Energie Samen kosteloos gebruik maken, uiteraard mits beschikbaar. 

http://www.cooperatie.nl/
http://www.cooperatie.nl/academie

