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Samengevat
Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht
als publiek-privaat samenwerkingsverband in
het landelijk gebied van de Gelderse Vallei,
Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. Binnen deze
veelzijdige regio is O-gen uitgegroeid tot een
belangrijk vehikel voor gebiedsontwikkeling. Het
aantal leden groeit, de zichtbaarheid in het
gebied neemt toe en krachtenbundeling leidt tot
concrete projectresultaten. In de komende jaren

wil O-gen doorgroeien naar een ondernemende
coöperatie die werkt aan een vitaal en krachtig
landelijk gebied met behoud van eigen identiteit
voor de leden. Samen sterk ondernemen is de
koers naar 2020: een ontwikkelvisie waarin het
verbinden van leden de basiskracht is waaruit
nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden
gestimuleerd, gerealiseerd en ondersteund. Het
doel is een coöperatie van, voor en met leden,
waarin een nieuw en duurzaam verdienmodel
gerealiseerd wordt. Dit is dé voedingsbodem
voor een succesvolle gebiedscoöperatie.
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Ontstaan
O-gen komt voort uit de Stichting Vernieuwing
Gelderse Vallei (SVGV) en de Programmabureau
Heel de Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. De
coöperatie heeft hierdoor jarenlange ervaring
met gebiedsontwikkeling in de regio Gelderse
Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

Samen sterk
Gebiedscoöperatie O-gen is in 2014 opgericht
vanuit een trend en wens van organisaties en
ondernemers om zelf initiatieven te ontplooien
en projecten uit te voeren. Samen met
overheden en gebiedspartners werkt O-gen aan
plannen en projecten die bijdragen aan de
ontwikkeling van het landelijk gebied.
Bijvoorbeeld de aanleg van wandel- en
fietspaden, ontwikkeling van nieuwe natuur,

snel internet in het buitengebied en nieuwe
perspectieven voor agrarische ondernemers.
Samen leren, samen ambities stellen, samen
besluiten nemen en vooral samen doen is het
uitgangspunt. Deze werkvorm is nieuw en uniek
in Nederland. O-gen is een onderneming met
een achterban in de vorm van leden. Dit zijn
bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen,
natuur-, milieu- en landbouworganisaties,
terreinbeheerders,
kennisinstellingen,
landgoedeigenaren, ondernemers, boeren en
particulieren. O-gen heeft ruim 250 leden.
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+
Leden

Gebiedscoöperatie?
De coöperatie werkt vanuit twee oogpunten:
het belang van de leden en van het werkgebied.
Leden zijn lid vanuit een welgemeend eigen
belang. Zij voelen zich betrokken bij het gebied,
willen eigen ambities realiseren en zoeken naar
‘partners in crime’. O-gen verbindt de leden met
elkaar via excursies, bijeenkomsten en een

+

Gebied

ledenplatform (leden.o-gen.nl), biedt een groot
en divers netwerk, deelt kennis en ervaringen
en ondersteunt leden in het realiseren van hun
ambities. Leden werken onder deze vlag samen
aan een gemeenschappelijke doel: een krachtig
en vitaal landelijk gebied. O-gen brengt
gebiedspartners uit alle gelederen aan één tafel
en verbindt het eigen belang van leden aan
gezamenlijke doelen. Op deze manier creëert
coöperatief werken voordeel voor het
individuele lid én voor het gebied. Dit brengt
gebiedsontwikkeling naar een nieuw niveau.
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Gebiedsprogramma
De inhoudelijke doelstellingen zijn vastgelegd in
het Gebiedsprogramma 2016 – 2020. Hierin richt
O-gen zich op vijf speerpunten: integrale
gebiedsopgaven, realiseren van natuuropgaven,
verbinding van stad en land, transitie van de
landbouw en versterking van de economie.

Krachtig en
vitaal gebied
Het is de missie van O-gen om overheid,
onderwijs en (maatschappelijk) ondernemen te
verbinden en samenwerking te organiseren.
Deze sectoren zijn ieder vertegenwoordigd in
ons netwerk en respectievelijk onderverdeeld in
publieke leden, maatschappelijke leden en
gebiedsleden. Samen met deze partijen werkt

O-gen aan een krachtig en vitaal landelijk
gebied om in te wonen, te werken en te
ondernemen. De werkwijze is gebiedsgericht:
ontwikkeling in het gebied begint bij de ideeën
en ambities van de leden. O-gen haalt ideeën en
initiatieven uit het gebied op en ontwikkelt deze
door naar bijvoorbeeld uitvoeringsprojecten.
Alles passend binnen de wensen, dynamiek en
trends van het buitengebied. Het uiteindelijk
doel is het realiseren van zichtbare resultaten.
Het blijft niet bij woorden, want doen staat
centraal: samen maken we het gebied.
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Doe-het-zelfmaatschappij
O-gen speelt in op de trend van de doe-het-zelfmaatschappij. De benodigde kennis, draagvlak
en drive voor ontwikkeling ligt bij inwoners en
ondernemers in het gebied zelf. Als coöperatie
zetten we gebiedspartijen aan het roer voor
ontwikkeling. Het is de taak van de overheid om
ondernemerschap te stimuleren, te faciliteren

en het gebied vertrouwen te geven. Deze visie
sluit aan bij een tijd van zelf doen en bereid voor
op een toekomst waarin overheidsmiddelen
steeds verder zullen teruglopen. Juist in deze
tijd moeten doelen, geldstromen, ideeën en
enthousiasme op een slimme manier aan
elkaar gekoppeld worden om plannen en
projecten ook daadwerkelijk tot uitvoering te
krijgen. Dit vraagt om samenwerking en
solidariteit tussen alle leden. De overheid doet
hierin mee: bijvoorbeeld als opdrachtgever of
als uitvoeringspartner.
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Samen

Efficiënt

Bouwen op
commitment
O-gen werkt vanuit vier kernwaarden: samen,
efficiënt, betrokken en energiek! De coöperatie
zoekt naar gedeelde belangen en ambities. Hier
komen samenwerkingsverbanden uit voort die
zich manifesteren in het ontwikkelen, uitvoeren
en behalen van zichtbare resultaten. Door deze
samenwerking ontstaan efficiëntie voordelen:

Betrokken

Energiek

projecten zijn bijvoorbeeld doelgerichter,
goedkoper en komen verder. Dit vraagt om
betrokkenheid en commitment van de leden.
Het is belangrijk dat leden zich betrokken
voelen bij hun omgeving en passie hebben voor
de regio. O-gen bouwt op het commitment en
de energie van de leden. Waar energie zit gaan
we samen aan de slag. Vanuit een
gebiedsperspectief signaleert de coöperatie
overkoepelende trends, informeert en
enthousiasmeert leden om samen te werken
aan gebiedsontwikkeling in de regio.
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Samen sterk
ondernemen
In de komende jaren wil O-gen uitgroeien tot
een ondernemende coöperatie die werkt aan
de ontwikkeling van een vitaal en krachtig
landelijk gebied en tegelijkertijd meerwaarde
creëert voor de leden. Kansen op ontwikkeling
blijven veelal onbenut door gebrek aan kapitaal
en capaciteit. O-gen wil vernieuwende ideeën

en initiatieven in het gebied in coöperatief
verband op gang brengen en daarmee kansen
op gebiedsontwikkeling benutten. Samen sterk
ondernemen wordt de koers richting 2020: een
ontwikkelvisie waarin het verbinden van leden
de basiskracht vormt waaruit nieuwe
ontwikkelingen en innovaties in het werkgebied
worden gestimuleerd, gerealiseerd en
ondersteund. Met deze visie willen we
ondernemerschap in het gebied stimuleren,
faciliteren en het coöperatie potentieel
waarmaken: van, voor en met leden.
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Verbinden

Verantwoordelijkheid coöperatie

Verantwoordelijkheid individuele lid

Ontwikkelen

Uitvoeren

Leden aan zet
O-gen werkt in vier fasen aan de ontwikkeling
van het landelijk gebied, door te: verbinden,
ontwikkelen, uitvoeren en behouden. Het
verbinden van mensen en organisaties vormt
de basis voor samenwerking en ontwikkeling.
Hier komen ideeën, netwerk, capaciteit en
kapitaal uit voort. In de ontwikkelfase neemt
O-gen het voortouw om initiatieven aan te
jagen, in coöperatief verband (al dan niet

Behouden

financieel) op gang te brengen en te vertalen
naar uitvoeringsprojecten. Leden worden
gestimuleerd om ontwikkelde ideeën zoveel
mogelijk zelf uit te voeren. Op deze manier
draagt een lid verantwoordelijkheid over zijn of
haar eigen ambities: de leden zijn aan zet. De
coöperatie ondersteunt projectuitvoering en
het behoud van behaalde resultaten vanuit een
professionele dienstverlening. Dit zorgt ervoor
dat beoogde resultaten bereikt worden, niet
naar de achtergrond verdwijnen en inspireren
tot nieuwe initiatieven.
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Verbinden






Door mensen en organisaties bij elkaar te
brengen, kennis te delen en ervaringen uit
te wisselen, willen we inzet en middelen
(zoals financiering) voor ontwikkeling
organiseren.
Hier zijn leden voor nodig die: ideeën
aanleveren, betrokken zijn, meepraten,
meedenken, meedoen en bereid zijn om
in de coöperatie te investeren.
Actief en betrokken lidmaatschap wordt
gestimuleerd en gestuurd vanuit een
kernorganisatie.

Ontwikkelen


O-genfonds?
Het O-genfonds wordt
opgestart vanuit eigen
middelen, aangevuld
met afdracht vanuit
uitvoering en behoud.





In de ontwikkelfase willen we kansrijke
ideeën en innovaties aanjagen, selecteren
en, mede met inzet van het O-genfonds,
vertalen naar uitvoeringsprojecten.
Innovatiemakelaars staan aan de lat
voor nieuwe ontwikkelingen en vormen
onze springplank naar het gebied.
Met het op te richten O-genfonds willen
we kansrijke initiatieven voorfinancieren,
zodat het in vervolgfasen makkelijker
wordt om kapitaal aan te trekken.

Uitvoeren






O-gen wil leden zoveel mogelijk in staat
stellen om zelf, of in samenwerking met
andere leden, ontwikkelde ideeën uit te
voeren.
Leden kunnen gebruik maken van onze
kennis, expertise en netwerk, verzameld in
een professionele organisatiekracht.
Met deze organisatiekracht kan O-gen ook
zelf projecten uitvoeren.
Vanuit projecten vindt afdracht naar het
O-genfonds
plaats
om
nieuwe
ontwikkelingen mogelijk te maken.

Behouden






Succesvolle resultaten dragen bij aan onze
missie en laten zien dat coöperatief
werken loont. We willen resultaten
continuïteit bieden zodat ze blijvend
waarde creëren voor leden en het gebied.
We ondersteunen leden bij het kiezen van
de juiste organisatievorm en bieden
structurele dienstverlening vanuit onze
organisatiekracht.
Ook hier vindt afdracht aan het
O-genfonds
plaats
om
nieuwe
ontwikkeling te financieren.

O-genfonds

Kernorganisatie
(verbinden)

Innovatiemakelaars
(ontwikkelen)

Organisatie
O-gen heeft werkcapaciteit nodig om haar
kerntaken en rollen te vervullen. Binnen de
coöperatie
is
een
kernorganisatie
verantwoordelijk voor het verbinden van het
netwerk, delen van kennis, stimuleren van
actief, betrokken lidmaatschap en vergroten
van de zichtbaarheid en naamsbekendheid. De
kernorganisatie werkt nauwgezet samen met
innovatiemakelaars. De innovatiemakelaars

Flexibele schil

Organisatiekracht
(uitvoeren en
behouden)

zorgen voor versnelling in de ontwikkelfase. Zij
hebben oog voor de ambities van de leden,
koppelen deze aan bestaande initiatieven of
vertalen ze door naar uitvoeringsprojecten.
Professionele krachten ondersteunen de leden
bij de uitvoering van projecten en bij het
vasthouden van bereikte resultaten. Afhankelijk
van de omvang en looptijd van het project
worden deskundigen ingehuurd. Met deze
flexibele schil bouwen we een netwerk met
diversiteit, expertise en betrokkenheid in het
gebied.

Eigen middelen +
financiële leden

Contributies +
Provincies

Contributies +
subsidies +
dienstverlening

Duurzaam
verdienmodel
Elk onderdeel van de werkorganisatie kent zijn
eigen verdienmodel. De kernorganisatie wordt
gefinancierd uit lidmaatschapscontributies,
gesteund door bijdragen van de provincies
Gelderland en Utrecht. De innovatiemakelaars
worden betaald uit lidmaatschapscontributies,

Bemiddelingfee +
dienstverlening

gerichte subsidies, betaalde dienstverlening
en/of aangevuld vanuit het O-genfonds. De
organisatiekracht draait met name op betaalde
dienstverlening, gefinancierd uit projecten zelf.
Vanuit uitvoeringsprojecten wordt 8%
afgedragen aan het O-genfonds. Hierdoor
draagt succesvolle uitvoering bij aan nieuwe
ontwikkelingen en innovaties in het gebied.
Daarmee is de cirkel rond en is er sprake van
een duurzaam verdienmodel, gericht op
continue ontwikkeling, uitvoering en resultaat.
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