Ledenbetrokkenheid bepaalt de coöperatieve strategie
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Coöperaties meten al tijdenlang de tevredenheid van hun leden. Maar
niet hoe betrokken die leden zijn. Toch heeft dat belangrijke gevolgen
voor de strategische mogelijkheden van de coöperatie. Linda de Bie en
Trienke Elshof hebben de ledenbetrokkenheid bij FrieslandCampina in
kaart gebracht.
Linda de Bie is coöperatiedeskundige bij de
Nationale Coöperatieve Raad voor de Land- en
Tuinbouw. Trienke Elshof is melkveehouder in
Friesland en daarnaast onder andere voormalig
districtsraadslid van FrieslandCampina,
bestuurder bij LTO Weststellingwerf en
algemeen bestuurslid van het Wetterskip
Fryslân. Als onderdeel van hun opleiding
MBA Food and Finance hebben ze zich
gebogen over de betrokkenheid van leden bij
FrieslandCampina.
„Het is een belangrijk onderwerp”, vindt De
Bie. „Theoretisch gezien hebben coöperaties
hogere kosten door het democratische
proces. Het organiseren van vergaderingen
bijvoorbeeld kost geld. Om dat te compenseren
moet een coöperatie iets mogelijk maken dat
er niet op de vrije markt is of meer kunnen
leveren dan een normaal bedrijf. En of dat lukt,
hangt af van hoe de leden zich willen inzetten.
Daar komt de ledenbinding met de coöperatie
om de hoek kijken.”

Vier soorten betrokkenheid
Maar niet elke binding is hetzelfde. In
hun onderzoek ontdekten Elshof en De
Bie dat er vier verschillende manieren
bestaan waarop een lid zich verbonden
voelt met zijn coöperatie. Als eerste is
daar de calculatieve verbondenheid. „Dat
is eigenlijk de basis van de coöperatie”,
vertelt Elshof. „Hier gaat het erom wat je
terugkrijgt voor je lidmaatschap.” Ze legt
uit dat dit van oudsher de bestaansreden
is voor coöperaties; boeren zagen in dat
ze door samen te werken meer winst
konden maken of lagere kosten hadden.
„Maar wat je terugkrijgt, is niet enkel
gedefinieerd in termen van geld”, vindt De
Bie. „Lidmaatschap geeft je ook toegang tot
informatie, kennis en een netwerk. Dat valt
ook onder dit soort verbondenheid.”
Dan is er de affectieve verbondenheid. „De
zachte kant van calculatief”, stelt Elshof.
„Daarbij identificeer je je met de coöperatie.
Je bent trots om er deel van uit te maken, je
voelt je er thuis. Het is je club, zogezegd.”
Een derde vorm is normatieve
verbondenheid. Lidmaatschap is een kwestie
van normen en waarden in deze vorm, vertelt
De Bie. „Bijvoorbeeld zaken die men van
thuis uit heeft meegekregen. Mensen die
lid zijn omdat dat altijd al zo was, omdat de
vader al lid was, en zo.”
„En tot slot is daar de imperatieve
verbondenheid”, maakt Elshof het rijtje af.
„Dan ben je lid omdat je ervaart dat het niet
anders kan. Je zit vast aan de coöperatie

− bijvoorbeeld financieel, of omdat er geen
andere partijen zijn.”
Deze vier soorten verbondenheid bepalen
of leden zich meer willen inzetten voor hun
coöperatie. Leden met vooral een imperatieve
of calculatieve verbondenheid zullen niet
snel een stapje meer zetten, terwijl affectieve
of normatieve verbondenheid leden wel
stimuleert om extra inspanningen te verrichten
voor de coöperatie. „Kijk bijvoorbeeld
naar het programma Foqus Planet van
FrieslandCampina”, zegt De Bie. „Daarmee
geeft FrieslandCampina, namens zijn leden,
een antwoord op de vraag van de samenleving
voor een meer duurzame en diervriendelijke
agrosector. Op termijn profiteren alle leden
daarvan, maar het bedrijf heeft nu de hulp
van de leden nodig.” En dan zijn het juist de
leden die zich extra willen inspannen, die dit
doen. Leden die enkel calculatief betrokken
zijn, zullen het eerder als onnodig extra werk
zien. „En zo zie je dat de betrokkenheid van de
leden een verschil kan maken in de strategie
die een coöperatie kan uitvoeren.”
„Coöperaties meten wel al jarenlang
tevredenheid of loyaliteit van hun leden”,
stelt Elshof, „maar hebben nog nooit gekeken
naar ledenbetrokkenheid en het type
betrokkenheid. En naar de factoren die dit
beïnvloeden. Terwijl dat wel bepaalt welke
strategische mogelijkheden de organisatie
heeft.”

Sturen op leden
Daarbij kan een coöperatie sturen op het
soort leden dat het wil hebben. Als de
organisatie vooral werkt aan een scherpe
prijs of, zoals FrieslandCampina onlangs
heeft gedaan, de betalingswijze verandert
om de liquiditeitspositie van leden te
ondersteunen, dan wordt vooral de calculatieve
betrokkenheid van de leden aangesproken.
Bij affectieve betrokkenheid zijn vooral het
zich thuis voelen bij de coöperatie en goede
ervaringen van belang. Communicatie speelt
hierbij een belangrijke rol. „Dat moet dan wel
tweerichtingscommunicatie zijn”, meent Elshof.
„De leden moeten wel het gevoel krijgen dat
naar hen geluisterd wordt, anders bereik je
juist een tegengesteld effect.”
De vorm van beloningen speelt ook mee.
„FrieslandCampina beloont excellente leden
met een gezamenlijk dagje uit”, weet De
Bie. „Die excellente leden zijn die leden die
een stapje meer doen op het gebied van
kwaliteit. Die had de organisatie ook kunnen
belonen met een geldbedrag, maar dat is een
calculatieve beloning. Dat dagje uit versterkt

nu juist die affectieve betrokkenheid die deze
leden hebben getoond.”
Op welke manier de betrokkenheid van
coöperatie tot coöperatie, en van sector tot
sector verschilt, kunnen ze niet zeggen. „We
hebben nu nog enkel bij FrieslandCampina
gemeten”, vertelt De Bie, „maar nog niet bij
andere coöperaties. Dan wordt het moeilijk
om algemene uitspraken te doen.” En over de
resultaten van FrieslandCampina mogen ze niet
te veel zeggen, want die zijn vertrouwelijk.
Toch willen ze wel voorzichtig wat uitspraken
doen over de verschillen in betrokkenheid
bij coöperaties. Zo is de betrokkenheid bij
zuivelcoöperaties anders, omdat bedrijven
leveringsplicht hebben. Bij voedercoöperaties
speelt dat niet. Boeren zijn vrij om ook eens
voer elders te bestellen. „Maar toch zie je dat
dat weinig gebeurt”, meent Elshof. „Ik denk
dat de voeradviseur daar een rol in speelt. Die
komt regelmatig bij de ondernemer over de
vloer en creëert zo een band. Daarmee wordt
de affectieve betrokkenheid tussen de boer en
de coöperatie versterkt.”

Klein en groot
Als coöperaties groter worden, kan dat de
affectieve betrokkenheid beïnvloeden. „Bij
een kleine organisatie heb je meer contact”,
meent De Bie. „Je kunt bij wijze van spreken
de telefoon pakken en meteen de directeur
spreken, waar dat bij een groot bedrijf
veel moeilijker is. En ook de regionaliteit
is belangrijk; je gaat makkelijker naar een
ledenvergadering als de coöperatie om de hoek
zit. Bij een organisatie als Rouveen bijvoorbeeld
zal die regionale binding belangrijk zijn.”
„Bij een grote coöperatie zal het
calculatieve element meer een rol spelen”,
denkt Elshof. „Een grote schaal betekent
kostenefficiëntie.” Maar daarnaast ziet ze
affectieve betrokkenheid ook een rol spelen.
„FrieslandCampina is nu een succesvolle,
wereldwijde organisatie die mooie merken op
de markt brengt”, geeft ze als voorbeeld. „Als
boer kun je wel trots zijn om daar deel van uit
te maken.”
Het onderzoek van Elshof en De Bie is het
eerste in Nederland dat ledenbetrokkenheid
meet en kijkt op welke manier boeren bij
hun coöperatie zijn betrokken. Daarbij
hebben ze zich vooral op FrieslandCampina
geconcentreerd. „Nu willen we verder
kijken”, zegt De Bie. „We willen weten hoe
de ledenbetrokkenheid bij andere coöperaties
is en zo een algemeen beeld geven van de
betrokkenheid in Nederland. FrieslandCampina
is daarbij een eerste belangrijke stap.” 
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