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Vanaf 2018 stelt NCR
een derde release van
het ledenbetrokkenheidsonderzoek ter
beschikking van haar
leden.
Het onderzoek geeft een beeld van
de drijfveren van de leden van een
coöperatie.

BELANG LEDENBETROKKENHEID
Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf;
Hoe betrokkener de leden van de vereniging op het bedrijf, hoe bloeiender
de coöperatie;
Economische en maatschappelijke ontwikkelingen stellen het coöperatieve
bedrijf voor nieuwe uitdagingen;
Het intrinsieke potentieel, de kracht en macht van leden, kan een
onderscheidend voordeel zijn. Mits goed onderhouden en strategisch ingezet.

Op basis van de onderzoeksresultaten
kan een coöperatie een gericht beleid
ontwikkelen om de betrokkenheid van
leden te vergroten.

VERNIEUWDE VRAGENLIJST
DIRECTE RESULTATEN
In het voorjaar van 2018 stelt NCR een nieuwe release van het Leden
betrokkenheidsonderzoek beschikbaar. Na aanvullende studie is in
samenwerking met Wageningen UR en bureau Motivaction een vernieuwde
vragenlijst opgesteld. Deze is middels logaritmes zodanig vormgegeven
dat elke respondent direct een profiel van de eigen betrokkenheid ontvangt.
Ook de totaalresultaten worden automatisch gegenereerd ten behoeve van
de deelnemende coöperatie.
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ONDERLINGE VERHOUDINGEN

AFNEMENDE

In het coöperatieve bedrijf wil je succesvol meters maken. Alles wat voor
de bedrijfsvoering van een kapitaalsvennootschap geldt, lijkt ook geschikt
te zijn voor de coöperatieve onderneming. Oppervlakkig gezien is dat zo.
Ondernemen is immers ondernemen. Het coöperatieve ondernemen
vraagt echter andere perspectieven. Die beginnen bij de belangen van leden.
De coöperatie is een vereniging met een bedrijf ten behoeve van haar leden.
Een lid heeft VIER RELATIES met zijn coöperatie:

2

INVESTERING
Een lid investeert
in zijn coöperatie
middels geld, tijd
en inzet.

1

DOEL
Een lid onderschrijft
de visie waarop de
coöperatie is gebaseerd
en de missie die die
coöperatie zichzelf
heeft gesteld.

3

TRANSACTIE
Een lid doet
zaken met zijn
coöperatie.

4

INVLOED &
ZEGGENSCHAP
Een lid is medeeigenaar van de
coöperatie en draagt
bij in de besturing
ervan.

Het bijzondere van de coöperatieve onderneming is dat deze vier relaties
met elkaar verweven zijn. De mate waarin leden bereid zijn zich actief op
te stellen in deze relaties is natuurlijk verschillend. Maar de gewenste mate
van bereidheid is beïnvloedbaar.
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BETROKKENHEID
Als een coöperatie jong of klein
is, zien we per definitie een hoge
betrokkenheid. Naarmate de
coöperatie ouder en groter wordt, zijn
er talloze redenen waarom leden niet
vooraan staan. Een coöperatie moet
hier eigenlijk wel werk van maken
want het feit dat de rechtspersoon
eigendom is van die leden maakt
hem onderscheidend ten opzichte van
andere rechtspersonen. Bovendien
laat een coöperatie veel kansen liggen
wanneer geen gebruik wordt gemaakt
van het latente ledenpotentieel.
Maar hoe activeer je een afnemende
betrokkenheid? Welke leden zijn wel,
welke minder bereid om iets voor de
coöperatie te betekenen? Waar ligt
dat aan? Op welke wijze kun je welke
groepen aanspreken?
Een gedegen ledenbetrokkenheids
onderzoek biedt een goede basis om
vanuit te vertrekken.

TEVREDEN, LOYAAL,
BETROKKEN
Een succesvolle coöperatieve
onderneming kenmerkt zich door
gezonde bedrijfsresultaten én een
vitale vereniging. Deze twee aspecten
zijn onlosmakelijk met elkaar verweven
en beïnvloeden elkaar. Vitaliteit van
de vereniging uit zich bij leden op
drie niveaus:
Ledentevredenheid: een waardevol
startpunt maar niet zo dynamisch;
Ledenloyaliteit: gaat verder dan
tevredenheid en uit zich met name in
de transactierelatie;
Ledenbetrokkenheid: de bereidheid
van leden om op één of andere wijze
bij te dragen aan de coöperatie.

METEN OP ZES DIMENSIES
Het nieuwe NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is gebaseerd op 6 dimensies:
Imperatief, Normatief, Calculatief, Affectief, Vertrouwen en Reputatie.

Affectieve
betrokkenheid

Calculatieve
betrokkenheid

Normatieve
betrokkenheid

Vertrouwen

Imperatieve
betrokkenheid

Reputatie

Vier van deze dimensies kenden we uit de eerdere onderzoeksopzet.
Dit zijn de dimensies Imperatief, Normatief, Calculatief en Affectief.
Na aanvullende studie zijn deze dimensies geherdefinieerd. Ook is nadere
studie gemaakt van de determinanten die deze dimensies bepalen.
Daarom zijn de vragenlijsten opnieuw geformuleerd.
In de praktijk bleken de genoemde vier dimensies nog niet voldoende om
zinvolle uitspraken te kunnen doen over de betrokkenheid van leden bij
hun coöperatie. De hypothese dat ook Reputatie (een beeld in en van de
buitenwereld) en Vertrouwen (een innerlijk individueel gevoel) een grote
invloed hebben op ledenbetrokkenheid, is in pilotonderzoek bevestigd.

NCR Onderzoek Ledenbetrokkenheid 2018 – 3e vernieuwde versie

ONDERZOEK EN STRATEGIE IN VIJF FASEN

RESULTATEN

Het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek begint met een intake-gesprek
en bestaat uit vijf onderdelen. Vier onderzoeksstappen en het laatste
onderdeel is een workshop gericht op een voor de betreffende coöperatie
geschikte coöperatiestrategie. Na stap 3 vindt een presentatie van de online
onderzoeksresultaten plaats.

Bij deelname aan het vernieuwde
NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek
ontvangt men:

Het Onderzoek wordt gezien als middel om tot een samenhangend geheel
van de juiste interventies te komen. Alles gericht op een vitale vereniging en
een succesvol bedrijf.

DE 5 ELEMENTEN:
1. Een online vragenlijst aan leden van uw coöperatie (groep L)
2. Een online vragenlijst aan bestuurders, toezichthouders en senior
management (groep C)
3. Verwerking van de resultaten van groep L en van groep C plus
een gap-analyse daartussen
4.	(Optioneel) Een verdiepende focusgroepdiscussie met 8 à 10 leden,
5.	(Optioneel) Een strategiesessie om de ledenbetrokkenheid bij
uw coöperatie te vergroten.

	
VOOR DEELNAME AAN HET ONDERZOEK;
	
VOOR MEER INFORMATIE;
	
VOOR EEN OP MAAT GEMAAKT ONTWERP

VAN HET DOORLOOPPROCES;

	
VOOR EEN INZICHT IN DE INVESTERING UWERZIJDS,
Neem contact op met:
onderzoek@cooperatie.nl of bel met 030 – 284 04 90
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Individuele rapportages per deel
nemend lid,
	
Een rapportage van de
totaalresultaten van alle leden,
	
Een gap-analyse tussen de
ledenresultaten (groep L) en de
resultaten van de groep bestuurders,
toezichthouders en senior
management (groep C),
	
Een verslag van de verdiepende
focusgroep-bijeenkomst,
	
Aanbevelingen ter verbetering van
de ledenbetrokkenheid,
	
Indien mogelijk een benchmark
met vergelijkbare coöperatie

CONTACT
NCR
De Poort 40
3991 DV Houten
TELEFOON 030 - 284 04 90
EMAIL
ncr@cooperatie.nl
WEBSITE
www.cooperatie.nl
TWITTER
@NCR_Coop
ADRES
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