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Even voorstellen

Petra van de Goorbergh

Carmen de Jonge

In 2002 in verenigingswereld 

terechtgekomen. Nu vooral gericht 

op  issuemanagement & 

stakeholdervalue en ontwikkeling en 

van nieuwe ecosystemen en 

communities

In 2000 verenigingsvak ingerold via 

lobby & belangenbehartiging       

gericht op arbeidsmarkt

Focus op netwerk, positionering en 

PA/PR



Wat is de rode draad van vandaag?

• Focus op issuemanagement en alliantievorming

• Praktijkvoorbeeld

• Vertaalslag naar eigen context

• Aanreiken van kennis, tools, ervaring en praktische tips



Strategisch issuemanagement

Budget

KostenActie
Beoogde

Meerwaarde
Onderwerp

EffectActieOnderwerp

Wat zijn de issues van 

leden die er echt toe 

doen? © BrancheWerk

Hoe doen jullie dit?



Waar liggen je leden wakker van?

• Wat zijn de ‘peins-punten’ van de leden (recent ledenonderzoek)?

• Wat is de ‘TOB 3’?
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Wat verwacht men van jouw vereniging?

• Wat zijn de ‘peinspunten’ van de leden?

• Wat is de ‘TOB 3’?

• Hoe kan de vereniging ontzorgen met Top 3?

• Welke oplossing biedt het collectief?

• Welke diensten biedt het collectief?



Vereniging 1.0 Vereniging 2.0 Vereniging 3.0                

Focus: de verenigingsorganisatie Focus: de leden Focus: de sector, markt, 

samenleving

Belangrijkste taak: 

belangenbehartiging 

Belangrijkste taak: 

belangenbehartiging en

dienstverlening

Belangrijkste taak:

Ontwikkeling van de branche/beroep 

en innovatie / vernieuwing van de 

sector

Verdienmodel: contributies Verdienmodel: contributies en 

diensten

Hybride verdienmodel: contributie, 

retributies en projectfinanciering

Slogan: Ondersteuning van het 

collectief

Slogan: Van aanbodgericht naar 

vraaggericht

Slogan: voortrekkersrol in de 

vernieuwing van de 

branche/beroepsgroep

Instrumentarium:

Vergaderingen en 

netwerkfuncties

Instrumentarium:

Ledenonderzoek, sociale media

Instrumentarium:

Cocreatie met stakeholders

Profiel bestuur: voortrekkers van 

het collectief

Profiel bestuur: goede

afspiegeling leden

Profiel bestuur: innovators

Afbouw bestuurslagen – opbouw 

inhoudelijke ontmoeting

Rol bureau: secretariaatsvoering Rol bureau: beleidsvoorbereiding 

en dienstverlening

Rol bureau: verbinden met leden en 

maatschappij

Verenigingen  in transitie



Gemeenschappelijke antenne

‘Beter richten en meer ontvangen’
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Issues? Welke antennes?

• Naar de leden luisteren

• Alert zijn op zwakke signalen van leden

• Vinger aan de pols in politieke arena

• Kranten en sociale media monitoren

• Internet en andere relevante media afstruinen

• Relevante bijeenkomsten bijwonen

• Specialisten/experts inhuren (trendwatchers, toekomsttafels met 

stakeholders, etc)

• Veel intern overleg en een cultuur van dialoog

Collectieve alertheid:

1. breder kijken, 

2. eerder zien, 

3. sneller handelen en 

4. actiever leren. 



Fasering van issues

Beïnvloeding specifiek issue

Looptijd onderwerp

Kansen benutten? Schade beperken?

ontstaan

maatschappelijke druk

meningsvorming

politieke gevolgen?

Issues kunnen 

zeer divers 

verloop tonen

handhaving



Looptijd van een issue

Gefaseerde aanpak vereniging

COMMUNICATIE

BELEID | GEDRAG

Start issue/crisis



Agenderen binnen de vereniging

• Issue voor een lid, ledengroep of voor de gehele vereniging?

• Interne beleidsaanknopingspunten

• Consistent agenderen en leden verbinden

• Intern: Wat is het verbindende beleid?

Hoe brengen wij die verbinding tot stand?
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Positioneren buiten de vereniging

• Reputatiemanagement

• Proactief op kernrisico’s

• Reputatievet opbouwen

• Reputatie beschermen

• Stakeholders voor issue: analyse

• Positie en position paper

• Externe communicatie: plan



Communicatieplan voor issue

• Doelstelling

• Doelgroepen

• Boodschap

• Boodschapper

• Mediakeuze

• Actie(s)

• Timing, herhaling, kosten

Wat wil je bereiken?

Bij wie?

Hoe formuleer je?

Wie is de afzender?

Via welke kanalen breng je je boodschap over?

Wat ga je concreet doen?

Randvoorwaarden en effectmeting



Wanneer wordt een issue een crisis?

Indien sprake is van een reële of acute dreiging voor de reputatie of 

continuïteit van de vereniging omdat:

• Meerdere leden zijn betrokken of

• De crisis bij een individueel lid zo groot is dat dit grote impact op de 

gehele vereniging krijgt. 

Crisisprotocol maken!

• Van signalering tot evaluatie en afronding

• Crisisteam vormen en oefenen



Strategie sectoroverstijgende issues

KostenActie
Beoogde

meerwaarde
Onderwerp

Beoogde

meerwaarde

stakeholders

ketenpartners

Gezamenlijke

actie

Innovatie

Leereffecten

Groter effect

Lagere kosten

Strategisch Issuemanagement



Samen werken voor werk is een samenwerkingsverband tussen

www.samenwerkenvoorwerk.nl

info@samenwerkenvoorwerk.nl

http://www.samenwerkenvoorwerk.nl/
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Aanleiding voor issueaanpak en alliantie (1)

• Nog altijd ruim 1,1 miljoen mensen aan de zijlijn 

• De vraag naar personeel is groter dan ooit tevoren

• De huidige doelgroep vindt niet vanzelfsprekend werk 

• Kloof tussen vraag en aanbod 
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• Kansen voor leden: toegevoegde waarde leveren met kennis 

en kunde

• Verenigingen opereren sporadisch op gemeentelijk niveau

• Leden faciliteren met positieve en offensieve benadering

Aanleiding voor issueaanpak en alliantie (2)
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Ambitie Alliantie

• Publieke private samenwerking naar duurzame en 

vernieuwende vorm 

• Inzet van ieders kwaliteit

• Programmatische aanpak om gezamenlijk passende oplossing 

te bieden 

• Voor iedereen is er een weg naar (zo regulier mogelijk) werk
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Impact van samenwerken

➢ Biedt impuls aan inclusieve arbeidsmarkt en meer (passende) banen

➢ Wisselend functionerende arbeidsmarktregio’s; samenwerking versterkt 

de kracht van regio’s

➢ Biedt een gecoördineerd treintje naar werk binnen een complexe 

arbeidsmarktinfrastructuur

➢ Het brengt kennis en kunde samen van de (regionale) arbeidsmarkt: 

sectoren, bedrijven, behoeften van werkgevers en deskundigheid op het 

gebied van loopbaan, vitaliteit, activering, scholing en opleiding.
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Samengevat
Positionering Alliantie

• Website

• Inspiratiegids aangeboden aan UWV en VNG

• Congres op 28 maart met Tamara van Ark

Arbeidsmarktregio’s

• 4 pilots rondom een concreet vraagstuk

• Delen kennis op inhoud en samenwerking

• Verbinding met Perspectief op Werk van VNO-NCW/MKB

• Gesprekken met wethouders in een aantal regio’s 

Continue meenemen in lobby in Den Haag

Organisatie

• Externe programmamanager, inzet uren van de 4 koepels, apart budget
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Stellingen

1. Samenwerken met andere partners op een issue vraagt altijd 

inschikken en inleveren. Ons eigen standpunt is uiteindelijk 

verwaterd.

2. Onze achterban wil vooral de eigen stem van de vereniging 

terug horen. 

3. Juist samenwerking met verrassende partijen geeft ons een 

steviger stem in Den Haag.



Wrap-up Issue- en alliantieaanpak hoe dan? 

(1)
• Waar liggen je leden wakker van of zouden ze wakker van moeten 

liggen?

• Wat zijn issues? Kansen, bedreigingen en mogelijkheden?

• Voor welke partijen binnen en buiten de vereniging is een issue van 

belang?

• Issue specificeren en afbakenen tot een werkbaar kader

• Stakeholderanalyse opstellen 

• Keuze voor elkaar versterkende verenigingen/partijen



Wrap up Issue- en alliantieaanpak hoe dan? 

(2)
• Aandacht voor ketens en ketenbelangen

• Starten met niet te omvangrijke kerngroep (2-6 deelnemers) en later 

uitbreiden met andere relevante belanghouders

• Werken vanuit de inhoudelijke verbinding SIG deelnemers op issue

Na kick-off:

- Praktische afspraken over financiering, afstemming/overleg, inzet van

externe en interne medewerkers




