Theo Spierings, CEO Fonterra:

ʻWij zijn groeidenkers,
geen quotafilosofenʼ
Met 37 procent van de exportmarkt is de Nieuw-Zeelandse
zuivelcoöperatie Fonterra de grootste zuivelexporteur wereldwijd.
Maar de ambities gaan verder met als inzet meer groei met behoud van
de boerenmacht. Aan het hoofd van de dagelijkse organisatie staat de
Nederlandse zuiveldeskundige Theo Spierings.
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Fonterra

In Nieuw-Zeeland is er geen persoon die de
naam Fonterra niet kent. Fonterra is NieuwZeeland en Nieuw-Zeeland is Fonterra, want
dit is een zuivelland bij uitstek met een hoog
surplus aan melkproductie dat in melkpoeder
en boter de grenzen overgaat of liever gezegd
het eiland verlaat. Overal in het landelijk
gebied zijn grote melkveebedrijven gevestigd
met gemiddeld 390 melkkoeien. Met 10.500
melkveehouders en 90 procent van de
nationale zuivelproductie van 19 miljard liter in
handen (2,5 miljoen ton producten), is Fonterra
niet alleen de grootste zuivelonderneming,
maar ook de belangrijkste exporteur van
zuivel en zelfs grootste exporteur van NieuwZeeland. Melk is bovendien de voornaamste
inkomstenbron van het land, gevolgd door
toerisme en rund- en lamsvlees.
Iedere Nieuw-Zeelander is daarom begaan met
het wel en wee van Fonterra en iedereen kent
de grote man van de coöperatie. „Theo
Spierings? Really nice guy”, luidt het
unanieme antwoord van de man
in de straat. En een ieder
die hem ooit heeft
ontmoet,
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beaamt het Nieuw-Zeelandse oordeel. Voor de
toenmalige voorzitter van Fonterra, Sir Henry
van der Heyden, was de persoonlijkheid van
Theo Spierings een van de redenen om hem
naar Nieuw-Zeeland te halen, maar ook zijn
ervaring in de zuivelwereld.
„Ik heb 23 jaar bij Friesland Foods gewerkt”,
vertelt Theo Spierings op zijn kantoor in het
hoofdgebouw van Fonterra aan de Princes
Street in Auckland. „Na de fusie met Campina
besloot ik mijn eigen bedrijf op te richten.
Ik ging onder meer voor Fonterra in China
werken en ze vroegen mij vorig jaar een CV op
te sturen. Ik werd op 3 juni uitgenodigd voor
een kop kofﬁe in Auckland en op 18 juni werd
ik aangesteld om de nieuwe CEO van Fonterra
te worden. De chemie was er en ik had
mijzelf natuurlijk goed voorbereid. Het was
onverwachts en fantastisch dat er zo’n match
onderling was. In feite is dit mijn tweede baan
en ik heb hiervoor niet eens gesolliciteerd.”

Grote veranderingen
Spierings kwam vorig jaar bij Fonterra net
op het moment dat er grote veranderingen
in de coöperatie waren doorgevoerd. Een
van de grootste veranderingen
was het opzetten
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van het zogenoemde Shareholders Fund.
„De coöperatie Fonterra is in handen van
boerenleden”, legt Spierings uit. „Per kilo
melkbestanddelen vet en eiwit hebben ze
één aandeel. Groeit hun melkproductie
met 5 procent, dan moeten ze 5 procent
aandelen kopen. In het verleden was het zo
dat de boeren hun aandelen alleen konden
verkopen aan Fonterra. Doordat Fonterra de
aandelen moest kopen, vloeide er kapitaal
uit de coöperatie en had het geen solide
ﬁnanciële basis. Door het opzetten van een
Shareholders Fund kunnen boerenleden nu
hun aandelen aan dit fonds verkopen. Het
fonds is beursgenoteerd bij de NSX en ASX
en boeren ontvangen de beursprijs voor hun
aandeel. Investeerders van buitenaf kunnen
nu ook aandelen kopen van Fonterra via
het Shareholders Fund. Ze hebben alleen
een economisch recht en krijgen dividend
uitgekeerd, maar geen zeggenschap in de
coöperatie. Dat blijft puur in handen van de
boerenleden.”
„Op deze manier vloeit er geen kapitaal
uit de coöperatie, kunnen we investeerders
van buitenaf aantrekken en bij groei van de
coöperatie ook kapitaal aantrekken, maar blijft
de macht van de coöperatie in boerenhanden.
De boeren kunnen daarnaast hun aandelen
X
tijdelijk verkopen als zij geld
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nodig hebben, na bijvoorbeeld een slecht
productiejaar. Later kunnen ze dit weer
terugkopen. Boeren kunnen onder de regels
van Trading Among Farmers ook hun aandelen
onderling verhandelen zonder tussenkomst van
Fonterra. Het fonds zorgt voor transparantie en
meer ﬁnanciële slagkracht van de coöperatie,
met behoud van de boerenzeggenschap.
Met deze strategie zijn wij op dit moment de
modernste coöperatie ter wereld en lopen we
zeker tien jaar vooruit.”
Met de introductie van het Shareholders Fund
wilde Fonterra 525 miljoen Nieuw-Zeelandse
dollars (315 miljoen euro) aan aandelen op
de markt zetten, maar die aandelen moeten
vooral van de boerenleden komen in ruil voor
kapitaal. Tot nu toe is nog slechts een gedeelte
van deze aandelen door boeren van de hand
gedaan, maar het aantal geïnteresseerde
investeerders om aandelen te kopen is groot.
Mocht het aantal boerenaandelen te laag
liggen, dan zal Fonterra extra aandelen
uitgeven om het fonds tot 525 miljoen NZdollar aan te vullen. „Het fonds zal nooit
groter zijn dan 20 procent van de waarde
van Fonterra. Het streven is tussen de 7 en 12
procent. Nu ligt het op 5 procent, maar door
de heftige droogte op dit moment zullen
melkveehouders niet hun productie halen
en hun aandelen voor kapitaal inwisselen,
waardoor het fonds groter wordt.”

Transparantie

‘WE VERWACHTEN VOOR
DE KOMENDE JAREN EEN
ENORME GROEI’
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De invoering van het Shareholders Fund ging
niet zonder slag of stoot. Veel boerenleden
hadden twijfels over de noodzaak van de
grote veranderingen, maar uiteindelijk was het
overgrote deel van de leden ervan overtuigd
dat dit de weg was die Fonterra moest
inslaan. Volgens Spierings is één ding van
belang geweest om de leden te overtuigen.
„Transparantie. We moeten transparant zijn
in onze organisatie, melkprijs en ﬁnanciën.
We hebben met 90 procent van de NieuwZeelandse zuivelproductie in onze handen een
kolossale voetafdruk, waardoor iedereen in
Nieuw-Zeeland naar Fonterra kijkt en ons in de
gaten houdt.”
Juist door de transparantie, vele
informatiebijeenkomsten en een open houding
naar de leden, maar ook naar de kapitaalmarkt
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‘MET ONZE STRATEGIE ZIJN WIJ MODERNSTE
COÖPERATIE TER WERELD EN LOPEN WE
ZEKER TIEN JAAR VOORUIT’

en potentiële adverteerders toe, kon Fonterra
het Shareholders Fund oprichten. Dat de
transparantie belangrijk was, bleek ook na de
oprichting van Fonterra in 2001. Het ontstond
uit een fusie van de grootste coöperaties,
de New Zealand Dairy Group en Kiwi Cooperative Dairies, met de New Zealand Dairy
Board. Dit was een semi-overheidsorganisatie
(Landbouwschap) die gericht was om de
zuivelexport te vergroten. De megafusie, die
toen 95 procent van de zuivel in handen had,
zorgde voor de angst dat Fonterra te machtig
zou worden en een monopoliepositie zou
krijgen, waardoor ze de melkprijs en de markt
kon dicteren. Transparantie was een vereiste en
was belangrijk om de angst en bezwaren weg
te nemen.
Er zijn inmiddels vele onderzoeken en
rapporten van de Dira (Dairy Industry
Restructuring Act) geweest die Fonterra en
haar melkprijs hebben doorgelicht. Spierings:
„De melkprijs moet 100 procent transparant
zijn. Dat moet volgens regels van Dira, maar
ook voor het aantrekken van kapitaal buiten
de landbouw. Financiële partijen willen de
echte waarde zien, anders worden de aandelen
te laag gewaardeerd.”
Maar Fonterra is niet alleen groot in eigen
land, ook op de exportmarkt is het de grootste
speler. Dat betekent invloed, maar ook hier
speelt transparantie volgens de Fonterra-man
een grote rol. „We hebben geen macht op de
wereldmarkt om de prijs te bepalen. Daarvoor
hebben we juist de Global Dairy Market
(GDT) opgezet. Dat is de wereldmarkt waar
melkpoeder en boter verhandeld worden. De
GDT is gevestigd in Boston (VS) en wordt geleid
door een onafhankelijke organisatie die de
prijzen bepaalt. Daar hebben wij geen invloed
op en de totstandkoming van de prijzen is
transparant. Ook onze melkprijs is gebaseerd
op de GDT.”

DCD-affaire
Dat de ogen van Nieuw-Zeeland, maar ook van
de wereld op Fonterra zijn gericht, bleek ook
uit de DCD-affaire. Er waren resten van deze
mestkatalysator in de melk gevonden. Onder
meer de media reageerden in eerste instantie
heftig op de coöperatie, omdat ze associaties
maakten met de melanine-affaire van een

paar jaar terug in China, waar Fonterra een
belangrijke speler is.
Fonterra werd zeer kritisch benaderd.
Volgens Spierings juist doordat ze zo’n grote
voetafdruk hebben. „Eigenlijk zijn we voor de
Nieuw-Zeelandse context en economie een te
groot bedrijf. Er zijn zoveel verwachtingen,
meningen en belangen. Dan kun je wel
eens in lastig vaarwater terechtkomen. De
DCD-affaire was zo’n moment. We hebben
het onderzocht en het gehalte van DCD lag
honderd keer onder de maximaal toegestane
dagelijkse hoeveelheid. Het vormde geen
voedselveiligheidsrisico, maar we hebben
wel snel en transparant gereageerd. Eerst
op overheidsniveau door met de premier te
overleggen en natuurlijk met de Chinese en
Japanse overheden. Daarna hebben we onze
klanten geïnformeerd en pas toen de media
ingelicht.”
De DCD-affaire bleek snel voorbij, mede door
het optreden van Theo Spierings in de media
en door het nemen van maatregelen. Fonterraboeren mochten voorlopig geen DCD meer
gebruiken.

Geheim achter succes
Fonterra is ontegenzeggelijk een succesvolle
en internationale coöperatie. Waar ligt
het geheim van dat succes? „Dat geheim is
eigenlijk helemaal terug te voeren op twee
dingen. Nieuw-Zeeland ligt geïsoleerd van de
rest van de wereld. Het was decennialang in
het nadeel en tijdens de crisis eind jaren tachtig
is de hele zuivelindustrie gedereguleerd.
Dat zorgde voor een versnelde ontwikkeling
van de zuivelindustrie. Melkveebedrijven
werden groter en gingen tegen lagere kosten
produceren. Ook in de fabrieken werd een
kostprijsverlaging met schaalvergroting
gerealiseerd door fusies tussen de coöperaties.
Nieuw-Zeeland had daarnaast geen grote
eigen markt en men moest nieuwe markten
ontdekken. Nieuw-Zeeland ging exporteren,
gesteund door de New Zealand Dairy Board.”
„In feite is de zuivelindustrie hier ‘getriggerd’
door armoede. Melk was een zegen en geen
last. Men wist toen al dat er in de toekomst een
melktekort zou zijn. Doordat we in het nadeel
waren, lopen we nu op de rest van de wereld
vooruit. We hadden en hebben daarvoor een

vrije markt nodig. Je moet niet willen werken
in een beschermde markt. Maar het succes van
Fonterra moet je ook in perspectief blijven
zien. Wij exporteren 22 miljard liter melk, maar
de wereldmarkt is 60 miljard liter. De totale
wereldwijde melkproductie ligt op 700 miljard
liter. We hebben dus een wereldaandeel van
‘slechts’ 3 tot 4 procent.”

Theo Spierings.

Groei
Het succes van Fonterra laat zich ook zien in
de cijfers. In 1990 had Nieuw-Zeeland een
productie van 5 miljard liter. Vergelijkbaar
met Ierland. „Nu ligt die hoeveelheid op
19,2 miljard liter, terwijl Ierland met dezelfde
potentie als Nieuw-Zeeland nog steeds op het
niveau van vroeger zit. We zijn een coöperatie
die gericht is op groei. We zijn groeidenkers en
geen quotaﬁlosofen. Vorig jaar groeide onze
productie met 10 procent. Op het Zuidereiland
werd zelfs 15 tot 20 procent gerealiseerd.”
De groei in melkproductie zal alleen maar
toenemen, want voor het eerst zit NieuwZeeland dichter tegen de grootste groeimarkt
aan dan Europa, terwijl de potentie van
het land om te produceren vele malen
groter is dan het huidige niveau. „We
verwachten voor de komende jaren een
enorme groei. We hebben daarom een heel
sterke groeistrategie, waarbij de groei van
de boerenleden centraal staat. We zullen
namelijk altijd een coöperatie blijven. We
gaan de komende tijd onze vleugels verder
in de wereld uitslaan en bruggen slaan met
onder meer melkveehouders. We zullen ons
meer richten op de consumentenmarkt met
nieuwe merken en een hogere toegevoegde
waarde. Op dit moment importeert China
veel melkpoeder, maar we gaan nog meer
investeren in China door het realiseren van
een lokale melkpoel voor UHT-producten, kaas
en room. Verder zullen we de kindervoeding
en nieuwe producten vooral in Nieuw-Zeeland
produceren. Onze export van 37 procent
in melkpoeder en boter mag echter op dit
niveau blijven. We zoeken onze groei dus
vooral in meer merkproducten wereldwijd.
Nieuw-Zeeland heeft hiervoor een heel goed
imago: puur, schoon en groen. Dat is NieuwZeeland, maar ook Fonterra. Gezonde dieren
en gezonde voeding”, aldus Theo Spierings. 
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