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Als charitatieve of culturele organisatie, branche-
vereniging, welzijnsorganisatie, onderzoeksinstituut, 
sportbond, koepelorganisatie of zelfstandig 
bestuursorgaan is relevantie urgenter dan ooit. 
Zien (potentiële) stakeholders het nut en de 
noodzaak van uw activiteiten? Krijgen ze voldoende 
inzicht in de resultaten van de organisatie? En 
betrekt u ze genoeg bij het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven en toekomstplannen?

Bij BDO zijn we ervan overtuigd dat maatschappelijke 
relevantie de sleutel is tot uw succes. Want 
wanneer u aansluiting vindt bij de mensen van wie 
u het moet hebben, komen de resultaten vanzelf. 
Onze specialisten in het publieke domein helpen u 
hier graag bij, met scherpe adviezen en praktische 
oplossingen. Zo krijgt uw organisatie nieuwe 
perspectieven. 

Voor maatschappelijke  
organisaties is relevant zijn 
urgenter dan ooit
Het is een uitdagende tijd voor maatschappelijke organisaties. De samenleving 
individualiseert. Leden en donateurs worden kritischer en hun loyaliteit is minder 
vanzelfsprekend. En de overheid richt zich meer en meer op haar kerntaken. 
Hierdoor drogen traditionele inkomstenbronnen zoals contributies, giften en 
subsidies op.



Maatschappelijke organisaties zijn vaak te veel intern gericht. De meeste van deze 
organisaties komen uit een tijd waarin ze volop konden leunen op de overheid, waar 
een lidmaatschap of donatie meer vanzelfsprekend was en marktontwikkelingen 
overzichtelijker waren. De buitenwereld was van ondergeschikt belang als het 
ging om het realiseren van strategische doelen. Dat ligt nu volkomen anders.  
De eerste stap naar meer maatschappelijke relevantie is dan ook om de focus  
te verleggen van inside-out naar outside-in denken én doen.

Hoogste tijd voor outside-in 
denken en handelen

56% 20% 68%

weet niet hoe belangrijk 
hun stakeholders zijn voor 

de organisatie*

heeft een strategie  
die niet aansluit op  

stakeholdersbehoeften*

toetst niet of on-
voldoende of stakeholders  

tevreden zijn*

*Blijkt uit onderzoek van BDO onder maatschappelijke organisaties (2016)
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Branchetrends

Stakeholders  
worden veeleisender

Leden, donateurs en consumenten in 
het algemeen worden kritischer en 
veeleisender. Met de komst van internet 
en social media is informatie toeganke-
lijker geworden dan ooit. Die openheid 
verwachten ze ook van u. (Potentiële) 
stakeholders willen exact weten waar hun 
geld naartoe gaat en wat ermee bereikt 
wordt. Daarom committeren mensen 
zich ook steeds minder als lid voor het 
leven aan een organisatie of vereniging, 
maar geven ze liever geld aan concrete, 
relevante doelen. Dit vraagt om heldere 
en transparante communicatie.

Veranderende  
(fiscale) spelregels

Nieuwe wetgeving, strengere governance-
codes en complexere fiscale regels en 
verdienmodellen stellen steeds hogere 
eisen aan de taken en bedrijfsvoering van 
maatschappelijke organisaties. Bijvoor-
beeld op het gebied van financieel beheer, 
verslaglegging, doelmatigheid, bestuur 
en toezicht. Feit is dat u steeds meer moet 
doen met minder middelen. De kunst is 
om efficiënter en bedrijfsmatiger te 
werken zónder uit het oog te verliezen 
waar u het voor doet. Sterker nog: wij 
geloven dat ondernemersmentaliteit uw 
maatschappelijke relevantie juist kan 
vergroten. En daarmee richt je je gelijk 
op de belangrijkste stakeholders.

Toenemende focus op 
cultuur en bestuur

Als maatschappelijke organisatie ligt u 
meer dan ooit onder het vergrootglas. 
Via internet en social media vinden 
ervaringen en meningen razendsnel hun 
weg. De publieke opinie die hierop volgt, 
is van grote invloed op uw reputatie  
en tegelijk lastig te beteugelen. Het is  
dan ook belangrijk om serieus werk te 
maken van gedrag, cultuur, integriteit en 
behoorlijk bestuur. Ook om de stap te 
maken naar een professionelere, dienst-
verlenende organisatie. BDO helpt u  
hier graag bij met de juiste expertise  
en tools.

De overheid  
trekt zich terug

De politieke realiteit dwingt maatschap-
pelijke organisaties meer en meer op 
eigen benen te staan. Financiering vanuit 
de overheid richt zich steeds meer op 
de kerntaken en dus moeten overige 
activiteiten op andere wijze worden 
gefinancierd. De uitdaging is om nieuwe 
manieren te vinden om uw doelen te 
verwezenlijken. Een heldere positionering, 
nieuwe verdienmodellen, andere samen-
werkingsvormen... er zijn mogelijkheden 
te over. Eén ding is zeker: Uw bestaans-
recht ligt in de buitenwereld. 



BDO helpt u relevant  
en in control te blijven  
in een snel veranderende 
maatschappij

Ken uw stakeholders!
Door veranderende verdienmodellen en de transitie 
in het sociaal domein, veranderen uw stakeholders 
van aard en omvang. Het is zaak om goed in beeld 
te krijgen wie ze zijn en wat ze drijft. Hoeveel invloed 
hebben leden, donateurs, subsidiegevers, toezicht-
houders of media eigenlijk op uw organisatie?  
Wat zijn hun behoeften als het gaat om commit-
ment of informatieverstrekking? Hoe vertaalt u 

deze behoeften naar de missie en strategie van  
uw organisatie? Bij BDO maken we graag samen 
met u werk van stakeholdermanagement om te 
zorgen dat de juiste mensen en de juiste middelen 
voor de juiste stakeholders worden ingezet.  
Dit doen we onder andere aan de hand van sector- 
analyses, tevredenheidsonderzoeken en de  
BDO Relevantiescan.

Hoe wórdt u meer relevant voor de buitenwereld? Wat betekent outside-in 
denken en doen in de praktijk? En hoe helpt dit u om meer grip te krijgen op de 
ontwikkelingen in uw branche? De specialisten van BDO weten hoe u als maat-
schappelijke organisatie de uitdagingen van vandaag ombuigt naar nieuwe 
perspectieven voor de toekomst. Deze kennis en ervaring delen wij graag met u.

TivoliVredenburg
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Maak uw resultaten meetbaar 
en inzichtelijk
Cruciaal is dat uw stakeholders nut en noodzaak 
inzien van wat u doet en wat u van ze vraagt. 
Relevant zijn betekent immers ook dat u helderheid 
kunt geven over het effect van alle financiële 
bijdragen. Tevens moet uw verslaglegging in veel 
gevallen voldoen aan steeds strengere regels. Dit 
vraagt om een andere, meer toekomstbestendige 
bedrijfsvoering. De specialisten van BDO helpen u 
bij het maken van die transitie en putten daarbij uit 
jarenlange ervaring in de maatschappelijke sector.

Onderzoek nieuwe inkomsten-
stromen en verdienmodellen
Verdienmodellen zijn aan verandering onderhevig. 
Dit betekent dat uw organisatie meer als een 
onderneming moet opereren. Waar ligt de vraag? 
Wat is de behoefte? En hoe kunt u uw activiteiten 
daar optimaal op afstemmen? Vraag bijvoorbeeld 
niet om een contributie voor uw organisatie, maar 
voor concrete, toetsbare projecten, producten of 
diensten. Benut alternatieve financieringsbronnen 
en actuele subsidiemogelijkheden. En maak gebruik 
van de nieuwste online tools en social media.  
Bij BDO zijn we u op al deze vlakken graag van 
dienst.

Krijg grip op compliance-  
en risicomanagement
Wanneer u als organisatie met vertrouwelijke 
gegevens werkt, heeft u te maken met risico’s op 
het gebied van cybersecurity en privacy. Onze 
specialisten ondersteunen u bij het minimaliseren 
van deze risico’s. Ook reputatiemanagement,  
het implementeren van procedures en richtlijnen, 
en soft controls spelen hierbij een rol. Daarnaast 
helpen onze adviseurs u bij het voorkomen van 
fiscale verrassingen op het gebied van btw, vennoot-
schaps- en loonbelasting en bij juridische issues 
in de sfeer van (bestuurders)aansprakelijkheid en de 
rechtmatigheid van geleverde diensten. Tot slot is 
het belangrijk de onzekerheid rondom uw inkomsten 
zo goed mogelijk op te vangen met een meer 
flexibel exploitatiemodel. BDO adviseert u hierbij.

Versterk het verandervermogen 
van uw organisatie
Het outside-in denken en vooral doen, gaat niet 
vanzelf. Dit vraagt om een ander type organisatie. 
Met een structuur én een cultuur die ingericht zijn op 
verandering en beweeglijkheid. Meer projectgestuurd 
en resultaatgedreven. En met intrinsiek gemotiveerde 
medewerkers. Dat betekent soms dat er harde keuzes 
gemaakt moeten worden in de bezetting. En dat er 
meer geïnvesteerd moet worden in goed personeel 
en in bestuurders die de daadkracht hebben om de 
verandering in gang te zetten. Onze specialisten op 
het gebied van verandermanagement kunnen u ook 
hier bij ondersteunen.

Foto: OBA De Hallen



Stakeholdermanagement 
Ondersteuning bij het optimaliseren en toetsen van de relevantie van uw 
organisatie voor uw doelgroepen. Onder andere met behulp van een 
impactmeting en de BDO Relevantiescan: een online onderzoek van 10 
minuten op basis waarvan u een rapportage en heldere adviezen ontvangt.

Cultuur- en procesoptimalisatie
Advies en praktische oplossingen om uw organisatie te helpen bij de 
omslag naar een meer wendbare, slagvaardige en efficiënte bedrijfsvoering. 
Change management, businesscases, formuleren en sturen op kpi’s, en soft 
controls om de verandering ook vanuit menselijk gedrag te sturen.

Bemiddeling met overheidsinstanties
Bemiddeling met de Belastingdienst over fiscale kwesties rondom vennoot-
schapsbelasting, btw en loonheffingen. BDO kan als gesprekspartner 
ondersteunen bij (potentiële) subsidieverstrekkers, regelgevende instanties 
zoals ministeries en branche- en koepelorganisaties. Dit kan zowel met uw 
eigen contactpersonen of via het uitgebreide netwerk van BDO. 

Strategie en risicomanagement
Ondersteuning bij het opstellen van een toekomstbestendige organisatie- 
strategie. Risicomanagement op het gebied van goed bestuur, reputatie en 
aansprakelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Compliance onderzoek en juridische advisering
Onze juridische specialisten zorgen dat uw organisatie en uw geleverde 
diensten altijd compliant zijn aan de continu veranderende wet- en 
regelgeving. 

Onze dienstverlening  
voor maatschappelijke  
organisaties
BDO heeft alle diensten in huis om maatschappelijke organisaties oplossingen te 
bieden voor elk denkbaar vraagstuk. De specialisten van de branchegroep 
Maatschappelijke Organisaties zijn hierbij uw eerste aanspreekpunt. Zij bekijken 
welke specialist(en) het beste passen bij uw uitdaging en kunnen hierbij een 
beroep doen op de kennis en ervaring van al onze Lines of Service:

AUDIT & ASSURANCE

BELASTINGADVIES

ADVISORY

ACCOUNTANCY & BEDRIJFSADVIES

BDO branchespecialisten 
adviseren en ondersteunen 
u graag bij vraagstukken 
op het gebied van:

Cybersecurity

Business case

Beoordeling van begrotingen

Risicomanagement

Procesoptimalisatie

Verandermanagement

Governance

Procesbegeleiding

Human Resources

Recruitment



BDO wereldwijd
Medewerkers 67.000
Kantoren 1.400
Landen 158

Meer weten?
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening voor uw organisatie?  
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.  
Maak een afspraak via bdo.nl/maatschappelijke-organisaties

Cultuur-, sport- en welzijnsorganisaties

Charitatieve organisaties

Branche-, koepel- en belangenorganisaties

Wetenschappelijke onderzoeksinstituten

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s)

Kansspelautoriteit

OBA

TivoliVredenburg

Vogelbescherming 

SNV

Paradiso

NIVEL

ActiZ

Wij bieden gespecialiseerde  
diensten aan:

BDO werkt(e) onder andere voor:

Een landelijk netwerk met  
kennis van úw branche

BDO Nederland
Medewerkers 2.400
Kantoren 25

Maximaal rendement
Bij BDO kunnen we de verandering op gang brengen 
die nodig is om een succes te maken van uw doel-
stellingen en onze adviezen. Wij bundelen hierbij 
onze krachten door verbindingen te leggen tussen 
klanten, partners en eigen specialisten. Zo weten 
we zeker dat we alle mogelijkheden benutten om 
maximaal rendement te halen uit uw organisatie.

Menselijke factor
Wij geloven niet alleen in cijfers en procedures. 
In onze ogen schuilt het belangrijkste veranderings-
potentieel in mensen. Zowel in onze eigen adviseurs 
als in de professionals in uw organisatie. Zij zijn  
het die innovatie waarmaken. Daarom besteden 
wij veel aandacht aan cultuur, houding en gedrag.  
De menselijke factor zit vervlochten in alles wat  
we doen voor onze klanten. Daarnaast beschikken 
we over concrete instrumenten die gedrag en 
cultuur meetbaar maken. Hierdoor kunnen we een 
succesvolle implementatie van onze oplossingen 
garanderen.

Onze professionals zijn persoonlijk en gedreven in hun benadering van uw 
vraagstuk. Uiteraard denken we mee over uw strategie, maar we blinken door 
onze pragmatische insteek vooral uit in de implementatie daarvan.

Een persoonlijke
en pragmatische aanpak



nieuwe
perspectieven

bdo.nl/maatschappelijke-organisaties

In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels  
geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat klaar om het 
anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil ondernemen, moet 
zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met open vizier kijken naar  
de mogelijkheden die voor ons liggen.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze 
unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk. Persoonlijke 
dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om vanuit een 
andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste beslissingen neemt 
om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu een 
mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of internationale onderneming bent.

BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe  
kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot 
stand gekomen, maar is in algemene bewoor-
dingen gesteld en bevat alleen informatie van 
algemene aard. Deze publicatie bevat geen 
advies voor concrete situaties, zodat uitdrukke-
lijk wordt afgeraden om zonder advies van een 
deskundige op basis van de informatie in deze 
publicatie te handelen, na te laten of besluiten 
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies 
dat is toegesneden op uw concrete situatie, 
kunt u zich wenden tot BDO Accountants & 
Adviseurs of een van haar adviseurs. BDO  
Accountants & Adviseurs, de met haar gelieerde 
partijen en haar adviseurs aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg 
is van handelen, nalaten of het nemen van 
besluiten op basis van de informatie in deze 
publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter 
aanduiding van de organisatie die onder de 
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van 
de professionele dienstverlening (accountancy, 
belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is een op 
naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven 
geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt 
ter aanduiding van een aantal met elkaar in 
een groep verbonden rechtspersonen, die ieder 
afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ actief 
zijn op een bepaald terrein van de professionele 
dienstverlening (accountancy, belastingadvies 
en advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO International 
Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met 
beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit 
van het wereldwijde netwerk van juridisch 
zelfstandige organisaties die onder de naam 
‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter 
aanduiding van het BDO-netwerk en van elk 
van de BDO Member Firms.
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