
A Participatory Economy 

Ed Mayo 

 
 

 
Growing the co-operative 
economy in the UK 
 
Ed Mayo 
@edmayo1 
#coops 



Het toonaangevende retailmagazine in het 
Verenigd Koninkrijk zet Mayo als No1 

Even voorstellen … 
 

 
 



Toen ik de universiteit verliet, maakte ik deel uit van het team 
dat het Fairtrade Mark startte. 
 
 
 
 
Ik had toen de kans om de New Economics Foundation, een 
bekroonde denktank, te leiden over een spannende periode 
van 1992 - 2003. 
 
 
Ik heb geholpen bij het starten van coöperatieve bedrijven en 
werk sinds 2009 bij Co-ops UK.  
 
Ik schrijf graag als een manier om uit te werken wat ik wel 
weet.  
 
Mijn twee recente boeken gaan over waarden in het 
bedrijfsleven (Routledge) en over een korte geschiedenis van 
samenwerking en wederkerigheid (gratis te downloaden). 
 
 
 
  

Even voorstellen … (2)  
 
 
 



 
 

VK context 
 

“Let us together set our sights on a Britain: — where three 
out of four families own their home; — where owning 

shares is as common as having a car” 
 

Margaret Thatcher  
October 1985 

 



Het resultaat 



 
 
 

 
 

“The trouble with the rat race is that even if 
you win, you’re still a rat.”  
 

Lily Tomlin 



Het pleidooi voor werkerscoöperaties 
Mijn baas komt in een Lamborghini aan en ik zei 'dat is een 
geweldige auto'.  

Hij antwoordde: "Als je zo hard werkt als je kunt en alle uren die 
je kunt werken, dan kan ik volgend jaar een andere kopen.....“. 



 
“De Co-operative Union is een federatie van coöperatieve 
verenigingen in het Verenigd Koninkrijk met als doel 
propagandistisch en defensief optreden. De doelstellingen 
van de Federatie zijn: 
1. Coöperatieve verenigingen oprichten en organiseren. 
2. Verspreiding van kennis over de beginselen van 

samenwerking door middel van advies en instructie - 
literair, juridisch en commercieel.”  
 

Vandaag hebben we het over maatregelen om de 
coöperatieve sector te bevorderen, te ontwikkelen en te 
verenigen.  
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Over Co-operatives UK 



Onze missie 
de coöperatieve economie te laten 
groeien door middel van maatregelen 
om coöperaties te bevorderen, te 
ontwikkelen en te verenigen 

Onze rol 
Een netwerk voor de duizenden Britse 
coöperaties die samen 36 miljard pond 
bijdragen aan de Britse economie. 

Onze visie 
Een betere wereld opbouwen door 
samenwerking 
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Co-operatives Fortnight is de jaarlijkse sectorcampagne die wij coördineren voor 
leden en partners om het coöperatieve model te promoten. 

 

 

 

  

https://www.uk.coop/fortnight


 
 
Evaluatie van de Co-operatives Fortnight 2018 
• Bereik van meer dan 7.8 miljoen mensen (2017: 5 miljoen) 
• Tien stukken media-aandacht, waaronder The Times & The 

Scotsman 
• 185 afgevaardigden naar het Co-op Congress  
• 20 filmvertoningen van 'A Silent Transformation'.  
• Meer dan 33.000 stemmen voor Co-operative of the Year Awards 
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We verzamelen data over de coöperatieve sector en publiceren deze voor de 
media, onderzoekers en praktijkmensen. 

 

 

 

 

  

https://www.uk.coop/economy


Er zijn 
coöperaties 
in elke 
sector van 
de Britse 
economie. 

 

 

 

  





Coöperatie in eigendom van de consument, die wijnen per postorder 
levert aan de leden. Omzet van 70 miljoen pond. 210 medewerkers. 

The Wine Society – marktleider, waar leden 
eigenaars zijn 



 

Lincolnshire Co-operative – iedereen is lid 

Consumentencoöperatie in het hele graafschap Lincolnshire. 
Winkels, apotheken, begrafeniszorg, bibliotheken. 
 270.000 leden. 



 



Landbouwoutput in vergelijking met de omzet 
van de coöperatieve sector 
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Er is een geschiedenis van de Britse 
coöperatieve innovatie: 
• Eerste zelfbedieningsvoedingswinkel 
• Voedselproductie 
• Boerderijen 
• Radio's/fietsen 
• Voorafbetalingen voor begrafenissen 

Zijn coöperaties innovatief? 



… maar we zijn het vergeten! 

In 2010 in het Verenigd Koninkrijk: 

• 37% van de mensen was van mening dat coöperaties innovatief 
zijn, minder dan voor bedrijven in het algemeen 

• 40% van de mensen was van mening dat coöperaties ouderwets 
zijn, vergeleken met 19% van de grotere bedrijven  
 

• Kortom..... co-ops werden niet eens gezien als business as usual 
 



Als gevolg: de sector is het eens geworden over 
coöperatieve innovatie als strategisch thema 

Innovatie workshops 



De eerste UK Co-operative Innovation 
Prize 2012  
The Buy Better Together Challenge 



Sectoriële innovatie… 
 
Co-operative Innovation Prize 
voor lokale media 



Hulp aan 18- tot 29-jarigen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken 
door de oprichting van 
werkerscoöperaties  





Waarden als bron van innovatie 



Het resultaat?  

• In het Verenigd Koninkrijk is de publieke perceptie van coöperaties 
als vernieuwers sinds 2010 met 16 procentpunten gestegen. 

• Coöperaties worden beoordeeld als innovatiever dan reguliere 
bedrijven 



Robin Murray over co-op innovatie en groei 

• Virale samenwerking, zoals gezondheidscoöperaties in Japan 
• “Creative instruction”, misschien aangewakkerd door dreiging of 

crisis, zoals consumentencoöperaties in Finland 
• Met organische groei - een coöperatieve multiplier, zoals sociale 

coöperaties in Italië  
• Naarmate de aantallen groeien, neemt de complexiteit van het 

systeem toe, zoals coöperaties in het Baskenland in Spanje. 
• "Deze coöperatieve netwerken hebben een manier gevonden 

om via dergelijke samenwerkingsverbanden voldoende 
schaalvoordelen en specialisatie te bereiken zonder de kwaliteit 
van de relaties die aan de basis liggen van het coöperatieve 
voordeel te ondermijnen". 



Factoren achter de groei van de bredere sociale 
economie ... 

Social 
Economy 

New social 
movements 

Erosion of 
the welfare 

state 

New 
technology 

Intractable 
problems 



 
 

Samen met onze leden werken we aan 
innovatie en groei en hebben we een Britse 
National Co-operative Development Strategy 
ontwikkeld..... 



 



  
 
 



ENGAGEMENT 

Launch of National Co-operative 
Development Strategy.  

First people sign up to educate 
business networks and advisers on 
the co-operative option. 

ECONOMIC IMPACT ENTERPRISE DEVELOPMENT 

First new initiatives get going that are 
co-created by co-operatives and 
partners alongside this strategy.  

ENGAGEMENT ECONOMIC IMPACT ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Backing from the major 
professional associations 
for the co-operative 
option.  

A pilot ‘Replication Lab’ 
is under way with 
evidence of early 
impact and learning.  

Action plans are in 
place for work on 
freelancer  
co-operatives, social 
care and platform  
co-operatives.  

Collaborative 
agreements with key 
partners working 
alongside the co-
operative sector. 

Pilot service in 
place to support 
co-op-to-co-op 
trading.  

Guidance in place 
for narrative 
reporting by  
co-operatives on 
their impact.  

ENGAGEMENT ECONOMIC IMPACT ENTERPRISE DEVELOPMENT 

50% increase in public 
perception of  
co-operatives as modern and 
innovative.  

Triple the rate of  
co-operative start-ups 
and conversions. 

Evidence in place of positive social and 
environmental impact (such as the engagement 
and dignity of people working as freelancers or 
people as social care users).  

ENGAGEMENT ECONOMIC IMPACT 

One pound in ten (10% of the UK economy GDP) is 
generated by participative businesses such as co-
operative and mutual enterprise. 

Five out of ten people (50% of the UK 
population) benefit from co-operative or 
mutual enterprises as a member. 

One in four members 
of Co-operatives UK 
register some form of 
action in line with the 
strategy 



"Er zijn aanwijzingen dat het coöperatieve model gepaard 
gaat met economische en sociale voordelen, zoals meer 

arbeidsvreugde en welzijn, minder loonongelijkheid en een 
hogere mate van betrokkenheid en productiviteit.” 

.” 

IPPR Commission on Economic Justice 

 

 

 

  

“Er bestaat een Europees model van economische ontwikkeling 
en het is de co-ops en de sociale economie.” 

Meeting EU Vice-President, Commissioner Katainen 

 

 

 

 

  

Hoe kan de omvang van de coöperatieve sector worden 
verdubbeld, in opdracht van de New Economics 
Foundation door de Coöperatieve Partij voor de 
oppositiepartij Labour Party 

 

 

  

Nationaal beleid ten tijde van Brexit 



Dit jaar organiseerden we Unfound, 's werelds eerste versnellerprogramma voor 
'platform co-ops'. 

 

 

  

http://unfound.coop/




 

Community shares 



In de Schotse Hooglanden brengt een co-op 
hoop naar een achtergelaten stad.  

“Thee, Ferintosh! O sadly lost! Scotland lament frae coast to coast!”  

Rabbie Burns on Dingwall distillery closure 

Glenwyvis Distillery brengt de whiskyproductie terug naar de stad Dingwall, 
Schotland, bijna een eeuw na de sluiting van de laatste distilleerderij, en draagt 
op zijn beurt weer bij aan het herstel van een stad die de economie had 
achtergelaten.  



 
 

Conclusie 



 







Aanmelden voor e-mail nieuwsbrieven www.uk.coop   

Like us on Facebook @CooperativesUK 

Follow us on Twitter @CooperativesUK 

 
 

Blijf in contact! 

http://www.uk.coop/
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