
22 |VM DECEMBER 2018

06 TRENDS

tekst Agnes Zandvliet en Dick Krikke
Modellen kunnen je helpen om een frisse blik 
te krijgen op de dagelijkse werkelijkheid.

We zijn allemaal op zoek naar modellen en ‘brillen’ die ons 
kunnen helpen om in een veranderende omgeving een be-
stendige toekomst te creëren voor onze vereniging. Agnes 
Zandvliet voegt daar een waardevolle ‘bedrijfskundige bril’ 
aan toe die zij heeft getoetst aan de verenigingspraktijk in 
haar MBA MeesterWerk over de Vereniging van de toekomst. 
In de bedrijfskunde kijk je naar de business maar ook naar 
de zachte waarden. Dat doe je ook voor je vereniging. Waar 
geloof je als vereniging echt in? Wat is de ziel van je vereni-
ging, welke passie deel je? Wat is het antwoord op je why-
vraag? Wat maakt je echt onderscheidend? Hoe maak of 
houd je je vereniging financieel gezond?

Nieuwe kansen | De bedrijfskundige bril levert interessante 
nieuwe inzichten op over het strategisch fundament dat voor 
elke vereniging anders is. Om het fundament zo scherp mo-
gelijk te krijgen, kun je gaan werken met een externe analyse 
die bestaat uit een macro-, meso- en micro-analyse. Beperkte 
tijd, geld en energie maken dat je keuzen moet maken. Wat 
kun je loslaten? In welke nieuwe kracht, middelen of tools 

moet je absoluut investeren? Daarna kun je interne analyses 
doen. Hoe meer collega’s en leden je betrekt bij deze analy-
ses en processen, deze keuzen, hoe sterker je fundament, je 
toekomst als vereniging zal worden. 

Van buiten naar binnen |  We leven in een VUCA-wereld: vo-
latile, uncertain, complex en ambigious. Wat levert dat voor 
kansen en bedreigingen op voor je vereniging? Alleen al sa-
men hier het gesprek over voeren kan nieuwe ideeën gene-
reren en nieuwe energie en passie brengen. Bij een externe 
analyse kijk je naar die trends, ontwikkelingen en relaties 
buiten de vereniging die invloed uitoefenen op de manier van 
werken en het kiezen van een strategie. Het DESTEMP-mo-
del is een goede manier om trends voor een vereniging in 
kaart te brengen en te ordenen. DESTEMP staat voor demo-
grafische, economische, sociaal/culturele, technologische, 
ecologische, markt- en politiek/juridische factoren. De ‘m’ 
van markt wordt in deze analyse nog weleens vergeten en 
dat is juist een heel belangrijke. Globalisering heeft van de 
wereld één grote markt gemaakt. Die markt wisten we via de 

FRISSE BLIK OP DE 
TOEKOMST VAN DE 
VERENIGING
Relevante modellen uit de bedrijfskunde bij elkaar 
om een bestendige toekomst te creëren in een 
veranderende omgeving. 
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VAN DE KAARS



24 |VM DECEMBER 2018

Europese Unie – onze ‘Europese Vereniging’ – goed te orde-
nen en uit te nutten. Door de Brexit krijgt de ordening en lo-
yaliteit die we zo goed kennen uit de verenigingswereld een 
gevoelige knauw.

Druk op lidmaatschap | De externe analyse kun je natuurlijk 
ook klein en compact maken: het lidmaatschap van vereni-
gingen komt om de volgende redenen onder druk te staan 
(volgens De Barn):
•  Kritische leden – Mensen in onze maatschappij worden 

steeds mondiger. Combineer dat met dat mensen kriti-
scher kijken naar hun uitgaven en dan zie je dat besturen 
van verenigingen een pittige uitdaging te pakken hebben. 

•  De gemiddelde leeftijd van leden van verenigingen neemt 
exponentieel toe. Daarmee komt de toekomst van de ver-
eniging in het geding.

•  Tijd wordt kostbaarder. Als leden bereid zijn zich voor 
hun vereniging in te zetten, dan willen ze dat gerichter en 
korter doen. 

Hoe ga je, rekening houdend met deze ‘druk’, ervoor zorgen 
dat je aantrekkelijk blijft voor nieuwe en bestaande leden?

Cyclisch proces | Het helpt als je ontwikkelingen rond vereni-
gingen niet langer ziet als een lineair proces – ‘onze impact 
moet steeds groter worden’ – maar als een cyclisch proces. 
Dat geeft rust en je leert te navigeren op de wind van externe 
veranderingen. Het zijn immers niet de sterkste verenigingen 
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NVO2, 
NSCU en 
NOBTRA

Leden en doelgroepen van verenigingen veranderen, 
maar hoe leden veranderen is per vereniging verschil-

lend. In het werkveld van Dick Krikke (directeur NVO2) 
valt op dat steeds meer mensen zich L&D’er (learning & 

development’er) gaan noemen. Denk bijvoorbeeld aan 
leidinggevenden en scrummasters. Andere verenigingen 
krijgen wellicht ook te maken met ‘beroeps- of branche-

vervaging’ en met andere beroepsgroepen (of robots) die 
het vak ‘kapen’? Wat doe je vervolgens als vereniging? 

Ga je je leden beschermen en het beroep of de branche 
afschermen? Of ga je waarderend werken en je doelgroep 

juist verbreden? Nodig je de nieuwkomers van harte uit 
of juist niet? Iedere vereniging heeft haar eigen antwoord 

op deze vragen, passend bij de context, de professie, het 
type mensen en de cultuur.

Figuur 1. Ontwikkelingsfasen branche- en beroepsverenigingen



VM | DECEMBER 2018  25

die overleven, maar de verenigingen die het best inspelen op de 
VUCA-wereld, aldus vrij naar Darwin. Figuur 1 geeft weer hoe 
het cyclische verenigingsproces eruit kan zien voor branche- 
en beroepsverenigingen. Raadpleeg het MeesterWerk van 
Agnes Zandvliet voor een uitgebreid uitgewerkt overall ont-
wikkelingsfasenmodel.

Einde van het polderen | Veranderingen zijn een constan-
te, dat lezen we elke dag in de krant en dat laat ook het vijf 
krachtenmodel van Porter zien. De dynamiek in de maat-
schappij en economie werd de afgelopen decennia vele ma-
len groter. Zo steeg bijvoorbeeld de totale omzet van web-
winkels in 2018 met 13% in vergelijking met het jaar ervoor. 
De brancheorganisatie thuiswinkel.org vaart er wel bij. Wat 
gaan de meer traditionele winkeliersverenigingen nu doen?
Daarnaast kantelt, aldus Jan Rotmans “de samenleving en lo-
pen oude, verticale instituties op hun einde, ontstaan nieuwe 
horizontale verbanden en zal het poldermodel verdwijnen”. 
Dat maakt, aldus Rotmans, dat de macht en invloed van bran-
cheverenigingen, die hij ziet als exponenten van het polder-
model, zullen afnemen. Klopt het wat hij zegt? Hoe ziet het 
alternatief voor polderen eruit?

Need to have | Recent heeft een grote brancheorganisatie 
een grondig visie- en verandertraject ondergaan om toe-
komstbestendig te worden en nieuwe toegevoegde waarde 
aan de leden te bieden. De belangrijkste verandering die de-
ze vereniging daarbij heeft ondergaan, is het verleggen van 
de focus naar het primaire proces van de aangesloten leden. 
Sindsdien doet ze onderzoek naar de veranderende consu-
ment en de veranderende marktomstandigheden in de aan-
gesloten sectoren. 
Op basis van deze studies heeft deze brancheorganisatie pro-
gramma’s ontwikkeld om leden te informeren over de veran-
derende omstandigheden en te inspireren tot innovatie om 
relevant te blijven voor de consument. De vereniging heeft de 
focus verlegd van de cao (verplichte zaken) naar waardetoe-
voeging (‘need tot have’).
Een andere brancheorganisatie geeft aan zich te richten op 
het belang van de hele sector, niet alleen van de leden. Samen 
werken leden en niet-leden scenario’s uit voor de toekomst. 

Nieuwe paradigma’s | Het paradigma van veel verenigingen 
lijkt dat ze geen ‘ondernemer’ hoeven te zijn. Soms zeggen 
directeuren van verenigingen zelfs dat ze door hun leden als 
‘stoffig’ worden ervaren. Hoe mooi zou het zijn als vereni-
gingen samen met hun leden kunnen ondernemen. Natuur-
lijk wel op voorwaarde dat dat juridisch en fiscaal goed af-
gehecht kan worden. Op die manier worden verenigingen 
aantrekkelijker voor leden: als je het goed aanpakt levert het 
lidmaatschap direct ‘nieuwe handel’ op voor leden.

Fundamentele sterkten | Het is heel waardevol met leden de 
fundamentele sterkten te gaan (onder)zoeken. Fundamente-
le sterkten zijn die sterke punten die:
•  waarde hebben of leveren voor klanten (‘value’);

JONGE LEDEN 
EN MEER 
REURING
Dick Krikke is sinds 1 april 2017 directeur van 
NVO2, het netwerk voor en door hrd-professi-
onals van de toekomst. Samen met het bestuur 
besloot hij veel vaker bijeenkomsten voor klei-
nere groepen leden te organiseren. De meeste 
hrd-professionals zijn vernieuwers, dus hij zit 
vrijwel nooit verlegen om sprekers die een goed, 
innovatief verhaal kunnen vertellen. Daarnaast 
wil NVO2 meer jonge leden bereiken en aantrek-
ken en die vind je op hogescholen en universi-
teiten. Daar is Krikke dus vaak te vinden en met 
succes: steeds meer jonge hrd’ers worden lid van 
NVO2.

ONDER-
NEMER-
SCHAP
De thema’s ‘Ondernemerschap en verdienmodel-
len’ staan regelmatig op de bestuursagenda van 
NVO2. Blijft het aantal leden x contributie de basis 
voor de begroting? Of ga je samen op zoek naar 
nieuwe verdienmodellen? 
Een aanverwant thema is: hoe ga je ervoor zorgen 
dat professionals waarde ervaren in het NVO2-net-
werk? NVO2 doet dit vooral door te verbinden en 
leden de mogelijkheid te geven te laten zien welke 
waarde ze toevoegen in de leer- en ontwikkel-
markt. NVO2 biedt dus een podium aan de aange-
sloten professionals. Dit geeft hen nieuwe kansen 
en (verdien)mogelijkheden. Enige tijd geleden gaf 
een trainer gratis een korte workshop. Kort daarna 
verkocht zij een aantal betaalde tweedaagse trai-
ningen.
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•  onderscheidend zijn in de markt, ofwel: hier doet de orga-
nisatie iets wat concurrenten niet doen of kunnen (‘rare’);

•  in de tijd houdbaar, ofwel: het is niet eenvoudig voor een 
concurrent om dit na te maken of te kopiëren (‘imitabili-
ty’);

•  het is organisatorisch ingebed, ofwel: de organisatie heeft 
het in processen en werkwijzen geborgd en kan er dus 
(redelijk) zeker van zijn dat dit sterke punt altijd wordt 
geleverd aan klanten (‘organizational’).

Verenigingspower | Voor drie grote brancheorganisaties on-
derzocht Agnes Zandvliet de meest krachtige, vernieuwende 
sterkten. Daar kwam onder andere het volgende uit:
•  nieuwe besluitvormingsmodellen die meer en sneller 

ruimte bieden voor innovatie;
•  frequent ledenbezoek en relatiedagen;
•  garanties en codes die direct gunstige omzet- en/of prijsef-

fecten hebben voor leden;
•  een excellente gids zijn in kansen (innovaties) en bedrei-

gingen;
•  veel kennis van leden via business intelligence (BI) en 

een geavanceerd CRM: als je weet wat leden willen, kun 
je daar sneller en beter op in spelen;

•  trendwatcher worden en deze inzichten met leden en 
eventueel niet-leden delen helpt enorm in het onderne-
merschap.

Blauwe oceanen | Het boek De blauwe oceaan dat Kim en 
Mauborgne in 2007 schreven is voor veel bedrijven en ver-
enigingen nog steeds actueel. De auteurs beargumenteren 
dat concurrentiestrijd alleen nog maar leidt tot een ‘bloedi-
ge rode oceaan’ van rivalen die als haaien vechten voor een 
alsmaar krimpende winstmarge. De schrijvers pleiten voor 
het creëren of ontdekken van nieuwe, onontgonnen produc-
ten en diensten. De metafoor die ze hiervoor gebruiken zijn 
‘blauwe oceanen’. Als je een echte waarde- innovatie kunt 
realiseren, kun je zomaar tien jaar inlopen op commercië-
le concurrenten of andere verenigingen, aldus Kim en Mau-
borgne.
Natuurlijk kun je het gedachtengoed van Kim en Mauborg-
ne niet een-op-een vertalen naar verenigingen. Leden van 
verenigingen hebben soms dezelfde belangen, maar zijn ook 
vaak elkaars concurrenten. Wel delen ze regelmatig een pas-
sie, hebben bijvoorbeeld hetzelfde beroep, doen hetzelfde 
vrijwilligerswerk of werken in dezelfde branche. Toch kan 
het blauwe-oceaangedachtegoed verfrissend nieuwe inzich-
ten opleveren voor de vereniging. 

Hoe zou die blauwe oceaan er voor uw vereniging uit kunnen 
zien? Zijn de genoemde voorbeelden herkenbaar? Of hebt u 
nog veel meer andere voorbeelden en creatieve, blauwe-oce-
aanideeën? �

Agnes Zandvliet en Dick Krikke presenteerden hun blik 
op de toekomst van verenigingen tijdens de najaars-
bijeenkomst van DNA. azandvliet@leren-veranderen.nl en 
dick.krikke@nvo2.nl 

Besluitvorming 

FUSIE 
NVO2, 

NSCU EN 
NOBTRA

Hoe besluiten leden van de in dit artikel genoemde 
verenigingen mee over de voorgenomen fusie? 

De formele weg
Op de Algemene Ledenvergadering op 21 juni jl. is het 

voorgenomen fusiebesluit met de leden van de drie 
verenigingen besproken. Op donderdag 15 november 

jl. organiseerde NVO2 een online Algemene Leden-
vergadering (ALV), waarin gestemd werd over de 

voorgenomen fusie. 50% van de leden moet daarbij 
(online) aanwezig zijn. Twee derde van de aanwezige 
leden moet instemmen met het voorgenomen besluit 

om met de fusie door te kunnen gaan.
Als er op 15 november vanwege een te beperkte 

aanwezigheid niet gestemd kan worden, vindt een live 
stemming plaats op de ALV van 29 november met de 

dan aanwezige leden.

De informele weg
De verenigingen zijn alle drie intensief in gesprek 

gegaan met de doelgroep. Zowel leden als niet-leden. 
Ze hebben diverse rondetafels georganiseerd en ieder 

bestuurslid heeft het bespreekbaar gemaakt in zijn 
gesprekken met de doelgroep. Daar zat direct ook een 
extra motivatie om de fusie door te zetten. Iedereen in 
het netwerk is enthousiast over deze ontwikkeling. De 
afgelopen maanden was er ook een projectteam Kwar-
tiermakers: een team samengesteld met een vertegen-

woordiging uit alle drie de besturen. Dit team heeft 
veel voorwerk verricht om tot de formele stappen te 

kunnen komen.

mailto:azandvliet@leren-veranderen.nl
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Rode oceaan
Markt waarin verenigingen met elkaar of met bedrijven concurreren: 
‘meer van hetzelfde’

• Je concurreert met verenigingen of bedrijven die soortgelijke producten en 
    diensten aanbieden
• De nadruk ligt op het verslaan van concurrerende verenigingen of organisaties
• Je voldoet aan de bestaande vraag

Blauwe oceaan
Onontgonnen kansen voor nieuwe producten, diensten of innovaties

• Je creëert een nieuwe vereniging of biedt als bestaande vereniging verrassende 
   nieuwe producten en diensten aan
• Je doel is om de concurrentie irrelevant te maken
• Je creëert en voldoet aan een nieuwe vraag

Verenigingsrode oceanen Verenigingsblauwe oceanen

Alles voor iedereen – ‘stuck in the middle’ 
(Porter)

Focus en gericht op (quick) wins en specifieke 
doelgroepen

Polderen, vooral relationele keuzen, geen 
duidelijke strategie

Een evidence based en voldoende gedragen 
strategie

Kostenreductie-ledenvoordeel Ondernemers-ledenvoordeel

Vrij vertaald naar verenigingen


