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Corona, het kwam uit het niets. En wat is er 

sinds maart van dit jaar niet allemaal gebeurt. 

Privé, op ons werk, overal. En voor ons, 

werkzaam in de verenigingswereld, al helemaal. 

De wereld veranderde voor onze leden, voor 

onze vereniging zelf en voor het eigen werk als 

bestuurder of verenigingsprofessional. Als we 

later op onze loopbaan terugkijken, zullen we 

het nog vaak over het voorjaar van 2020 

hebben. Maar nu hebben we daar nog helemaal 

geen tijd voor, want er moet zoveel gebeuren. 

Maar dat kan ook. Het zijn spannende tijden. 

Het zijn kansrijke tijden. Voor veel verenigingen 

waarschijnlijk een periode van extra grote 

betekenis. Daarom leggen wij de focus van dit E-

book op de unieke kansen die corona nu biedt 

voor verenigingen en verenigingsprofessionals.

In dit E-book zetten wij 25 kansen uiteen, 

verdeeld over vijf hoofdthema’s. Kansen die 

uniek zijn door corona en/of kansen waar nu 

juist dankzij corona een gewenste of lang 

gekoesterde versnelling op kan plaatsvinden.

Inleiding

Business secrets revealed

Het gevoel van ‘eindelijk kunnen we deze kans 

of dit idee nu vol aanpakken binnen onze 

vereniging’. Of een eerder ingezette verandering 

nu ook afmaken. Laat je inspireren door onze 

voorbeelden en ideeën en pak eruit en gebruik 

wat je wilt.

Onze voorbeelden zijn bedoeld als luchtige 

beschouwingen in deze voor ons allemaal 

uitdagende en soms zware corona tijd. 

Tegelijkertijd zijn deze voorbeelden en is dit E-

book bedoeld als een ‘’boek met een open 

eind’’. Het is ook een oproep aan jullie als lezers 

om zelf een hoofdstuk toe te voegen met 

inspiratie voor anderen. Dit boek wordt 

daarmee een platform voor alle verenigingen 

post-corona. Een platform die voor ons 

allemaal bereikbaar en aan te vullen is via de 

website van DNA.

Want juist samen zorgen we voor nog een 

krachtigere verenigingswereld, tijdens en ook 

na deze coronatijd!

 

Door Mathieu Daalder
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DE VERENIGING IN EN VOORBIJ CORONA
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Weinig verenigingen zullen in 2020 realiseren 

wat zij zich in het jaarplan hadden 

voorgenomen. Hoeveel bijeenkomsten zijn er 

niet geschrapt? Hoezeer is de focus in de lobby 

niet verschoven? En er zal geen lid zijn die 

daarover gaat zeuren. Mits de vereniging op 

andere manieren haar meerwaarde heeft laten 

zien.

Nu komen de maanden waarin de plannen voor 

2021 gemaakt worden. Waarbij zich de vraag 

gaat voordoen of de meerjarenstrategie 

hiervoor nog voldoende basis biedt. Is de 

onderliggende missie nog voldoende actueel 

om als vereniging aansprekend en relevant te 

blijven? Daar hoort de vraag bij of de branche of 

beroepsgroep structureel door de Coronacrisis 

veranderd is. Hetzelfde geldt voor de 

belangrijkste stakeholders van de vereniging en 

haar leden.

1. Wat doen we nu eerst?

Business secrets revealed

Wanneer die veranderingen groot en 

fundamenteel zijn, ligt het voor de hand om als 

vereniging de strategie te herijken. Of zelfs 

grondig te herzien. Neem daar als het even kan 

de tijd voor. En maak daarvoor dus ruimte in 

het jaarplan voor 2021. Ruimte voor 

bijeenkomsten, onderzoek en discussie in het 

bestuur. Dat heeft als voordeel dat gaandeweg 

ook meer duidelijkheid zal komen over de 

blijvende effecten van de Coronacrisis. Het 

biedt een kapstok voor zinvolle gesprekken met 

leden en stakeholders. Het geeft energie en het 

verbindt.

De rest van het jaarplan voor 2021 is dan snel 

gevuld met de going concern activiteiten, de 

krenten die in 2020 zijn blijven liggen, maar nog 

wel relevant zijn en de vrije ruimte die de 

vereniging nodig heeft om effectief in te 

kunnen spelen op onvoorziene, urgente 

ontwikkelingen.

 

Door Tim van der Rijken
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Bij meerdere verenigingen wordt steeds vaker 

de vraag gesteld: ‘In hoeverre zijn wij een bedrijf 

en in hoeverre zijn wij een vereniging?’ Immers, 

diverse activiteiten worden met winstoogmerk 

aangepakt en budgetten zijn navenant. Wat 

doet dat in de verbinding tussen je leden en je 

rol als vereniging? Met dit boeiende vraagstuk 

houden we ons binnen de BOVAG al langer 

bezig en door corona is dit nog meer naar voren 

gekomen. Onze vereniging heeft heel bewust de 

afslag naar het ondernemerschap genomen. Wij 

willen onze leden veel meer helpen in hun 

primaire proces en doen dat op ondernemende 

wijze, zoals met ons platform ViaBOVAG.nl. Aan 

de andere kant zijn wij toch ook nog de 

klassieke brancheorganisatie die twee cao’s 

afsluit, aan belangenbehartiging doet, helpt bij 

wet- en regelgeving en lobbyt in Den Haag en 

Brussel. En in de coronatijd hebben wij heel veel 

aandacht geschonken aan de diverse 

coronaregelingen.  

2. Eigenaarschap binnen de vereniging 

Business secrets revealed

De toekomst van de BOVAG zit echter in het 

toevoegen van waarde in het primaire proces 

van onze leden. Wij hebben een sterk merk dat 

bij veel consumenten bekend is. We hebben 

een sterk netwerk van bedrijven. Beide zijn erg 

belangrijk. Om meer toe te kunnen voegen in 

het primaire proces van je leden is wat ons 

betreft een beweging van eigenaarschap naar 

aandeelhouderschap essentieel.

 

 Een goed ander voorbeeld is de NVM. De NVM 

doet dit door hun leden, makelaars en hun 

kantoren, als het ware in een coöperatie te 

trekken en ze op die manier aandeelhouder te 

maken van de vereniging. Op die manier is er 

naast ledenbinding ook ruimte voor 

ondernemen met je leden en samenwerken aan 

hele cruciale dienstverlening. De grote leden 

helpen de kleine leden met hun 

professionaliteit en kwaliteit en dragen dat ook 

samen uit. 

Door Peter Niesink
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De NVM is een heel mooi voorbeeld van een 

ondernemersvereniging; een 

brancheorganisatie die zich ontwikkelt rondom 

het thema van eigenaarschap naar 

ondernemerschap. 

Maar let wel op, dit voorbeeld is niet voor elke 

brancheorganisatie van toepassing. Je moet als 

vereniging goed kijken in welke sector je zit. 

Past dit in je sector? Neem je eigen historie 

hierin mee. Waar kom je vandaan en welke 

toekomst past bij jouw brancheorganisatie. 

Zorg er ook voor dat je tevens de klassieke 

brancheorganisatie blijft die de lobby doet, de 

belangenbehartiging en de cao’s. 

Business secrets revealed

Als je teveel een onderneming wordt en teveel 

onderdeel wordt van het primaire proces van je 

leden, dan kun je de fundamentele taken als 

vereniging niet meer goed en zonder 

belangenverstrengeling uitvoeren. 

Stuurmanskunst hierin is vereist! Maar los van 

deze kanttekening, blijft staan: dit is een 

prachtige periode om het eigenaarschap van je 

leden te vergroten.
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De afgelopen jaren stonden vaak in het teken 

van angst voor de globalisering, de te grote 

wereld. Corona heeft die angst even van tafel 

geveegd en nu is er de angst voor het kleine, het 

onzichtbare. Iedereen moet daar grotendeels 

thuis, in de privésituatie, mee omgaan. Langer 

en meer alleen dus dan wij mensen makkelijk of 

prettig vinden. En al is de intelligente lockdown 

voorbij, het gewone werk wil maar niet gewoon 

worden en we moeten langer dan gedacht 

afstand houden. Kinderen en mensen met een 

beperking kunnen er letterlijk en figuurlijk met 

hun verstand niet bij. Maar ook volwassenen 

hebben moeite om zich aan te passen. Wat doe 

je dan? Je gaat op zoek naar verklaringen en je 

zoekt steun. Niet alleen voor praktische zaken, 

maar juist ook voor bemoediging en zingeving. 

Sommigen weten dan als vanzelf de weg naar 

hun vereniging te vinden, maar de meesten 

weten niet direct waar ze met hun vragen naar 

toe moeten en raken geïsoleerd of 

gedesillusioneerd.

Deze auteur is naast zijn werk als 

verenigingsprofessional ook tot stadsdichter 

van Gouda gekozen. Dat gebeurde op 7 maart 

en de week daarna kwam de lockdown.

3. Bezinning 

Business secrets revealed

Vanaf het begin kreeg ik het beeld dat het werk 

van verenigingen en hun vrijwilligers – en 

hopelijk de gedichten die mijn collega’s en ik 

gingen maken - het gat opvulden dat werk, 

politiek en de reguliere instellingen in die 

eerste fase niet konden vullen. In het zicht van 

een tweede golf verandert die behoefte wel, 

maar is er niet minder om geworden. Er komt 

wel iets bij: de behoefte aan een heldere koers 

die uit die bezinning voortkomt. 

Kunnen verenigingen in de behoefte aan 

bezinning een nieuwe toekomst halen? Dat kan 

zeker, vooral als verenigingen niet alleen maar 

functioneel blijven acteren, maar snappen dat 

de behoeften van de leden verder gaan. Dus 

poets de oude maatschappelijke opdracht van 

de verenigingen weer op. Denk na over de eigen 

doelstelling en laat je inspireren door nieuwe 

en oude leden om weer zin aan en zin in de 

vereniging te geven. Het oude gezegd luidt: 

leden sluiten zich aan voor het IKKE en blijven 

vanwege het WIJ. Als je als vereniging wilt 

voorkomen dat leden na de crisis weer 

opzeggen, bedenk dan dat in die bezinning ook 

de sleutel ligt tot dat WIJ.

Door Peter Noordhoek
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De coronatijd biedt naast veel problemen een 

unieke kans. Meer thuiswerken bijvoorbeeld 

heeft voordelen. Medewerkers kunnen zich 

beter concentreren, de productiviteit is hoger en 

er is minder reistijd. Als je die voordelen 

blijvend wil maken, moet je aan de bak.

Om iedereen in de organisatie mee te krijgen, 

zijn veranderingen in houding en gedrag nodig. 

Medewerkers hebben de voordelen van 

thuiswerken ervaren, maar die voordelen moet 

je wel borgen. Het benoemen ervan gaat je 

daarbij helpen. Leg nadruk op het feit dat je niet 

meer in de file hoeft te staan en minder uur per 

dag kwijt bent aan reizen.

 

Van belang daarbij is leiderschap. Dat betekent 

aangeven wat de nieuwe richtlijn gaat worden. 

In welke mate werken we als vereniging vanuit 

huis en wat doen we op kantoor? Je zult meer 

gaan sturen op resultaat dan op aanwezig zijn. 

Dat betekent vertrouwen geven en duidelijke 

afspraken maken.

4. Thuiswerken

Business secrets revealed

En welke consequenties heeft dat verder? Moet 

je een thuiswerkplek volledig faciliteren? Doet 

iedereen mee? Hoe voorkom je dat er een 

ongezonde situatie ontstaat: te veel 

thuiswerken en te weinig op kantoor zijn? Want 

sommige onderwerpen hebben echt baat bij 

‘live’. Niet iedereen zal daar even goed mee om 

kunnen gaan. Dat is een aandachtspunt.

 

Zie de huidige situatie als een kans. Zorg wel 

voor leiderschap en duidelijkheid zodat je het 

maximale bereikt. 

Door Daan Hoogendijk
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Onze overheid stelt dat bepaalde processen zo 

essentieel zijn voor de Nederlandse 

samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige 

maatschappelijke ontwrichting leidt en een 

bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. 

Deze processen vormen de Nederlandse vitale 

infrastructuur. Elektriciteit, toegang tot internet, 

drinkwater en betalingsverkeer zijn 

voorbeelden van vitale processen.

Als iets heel duidelijk is geworden tijdens deze 

coronacrisis, is het dat verenigingen ook 

onderdeel zijn van onze vitale infrastructuur. Dit 

hebben we vanuit onze verenigingswereld al 

vaker aangegeven, alleen werd het lange tijd 

niet door anderen zo gezien of ervaren.

De coronacrisis heeft ons en vooral anderen 

laten zien wat voor een waardevol en fijnmazig 

netwerk verenigingen vertegenwoordigen en 

verbinden. Waar we dit voorheen wel aangaven 

vanuit de verenigingswereld, wordt het nu door 

anderen gezegd en beaamd. Dit is iets heel 

belangrijks en positiefs om ook in de toekomst, 

na corona, vast te houden als verenigingen.

5. Vitale infrastructuur 

Business secrets revealed

De verenigingswereld draagt in deze 

coronaperiode enorm bij aan maatschappelijke 

verbinding via alle achterbannen die zij samen 

vertegenwoordigen. Oplossingsgericht, 

ondernemend, gezamenlijk en met het blik op 

de toekomst. 

Nu is er nog steeds crisis, maar ook in positieve 

tijden en voor het samen verder versterken van 

Nederland zijn verenigingen en hun leden nu 

en in de toekomst duidelijk van vitaal belang! 

Laten we dat als verenigingswereld gezamenlijk 

nu blijven uitdragen en erop acteren, WIJ doen 

er samen toe!

Door Mathieu Daalder
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De coronacrisis heeft ons het belang van een 

goede hygiëne geleerd. Ook zijn veel besturen – 

bewust of noodgedwongen – tijdelijk op meer 

afstand komen te staan. Nu de vergaderingen 

zich heel langzaam weer van het web naar de 

vergaderzalen verplaatsen, is het tijd om te 

evalueren. Hoe hebben bestuurders het 

besturen in crisistijd ervaren? Wat wil men 

daarvan meenemen naar ‘het nieuwe normaal’? 

Welke spanningen zijn ontstaan of uitvergroot 

die nodig opgelost moeten worden? Zijn er 

aanpassingen in de governance of de 

bemensing daarvan nodig (gebleken)?

Deze zelfevaluatie is een belangrijke bouwsteen 

van ‘bestuurlijke hygiëne’. De aandacht 

daarvoor zal, wanneer het Wetsvoorstel bestuur 

en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking 

treedt, ongetwijfeld toenemen. Het wettelijk 

kader voor verenigingen wordt dan meer 

gelijkgetrokken met dat voor vennootschappen.

Er komen strengere regels voor 

belangenverstrengeling en een wettelijke 

grondslag voor toezichthoudende organen. 

6. Hygiënisch besturen 

Business secrets revealed

Verenigingen hoeven deze wetswijziging niet af 

te wachten, maar doen er verstandig aan zich 

nu al te beraden op de wijze hoe zij hun bestuur 

hygiënisch willen houden.

Natuurlijk bestaat daarvoor geen ‘one size fits 

all’-aanpak. De inrichting en uitvoering van de 

governance is afhankelijk van 

verenigingsspecifieke kenmerken als cultuur, 

activiteitenmix, beschikbare capaciteit en 

ontwikkelingsfase. Toch zijn er wel veel 

generieke uitgangspunten waar ook 

verenigingen hun voordeel mee kunnen doen. 

Deze zijn vastgelegd in diverse governance 

codes, bijvoorbeeld voor goede doelen, 

onderwijsinstellingen of pensioenfondsen. Een 

governance code voor branche- en 

beroepsorganisaties bestaat (nog?) niet, dus 

het zeker zinvol om inspiratie op te doen bij de 

codes voor andere maatschappelijke sectoren. 

De bestuurlijke zelfevaluatie zul je dan 

bijvoorbeeld in elke code terugvinden.

Door Tim van der Rijken
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Corona heeft een forse schok gegeven aan ons 

rechtssysteem. Het is dubbel: aan de ene kant 

wordt een groot beroep gedaan op het gezond 

verstand (intelligente lockdown) en aan de 

andere kant is er een grote roep om krachtige 

noodmaatregelen. Dat brengt ook onzekerheid 

met zich mee. Ook voor verenigingen. Wat 

verwacht de overheid nu eigenlijk? Er is grote 

behoefte om weer terug te gaan naar het 

‘normaal’ van vroeger, maar dat blijft riskant.

Verwacht mag worden dat de overheid aan de 

ene kant steeds meer verantwoordelijkheden 

aan de maatschappelijke partners wil geven in 

het kader van zelfregulering en aan de andere 

kant minder ruimte wil geven vanwege het 

risico op incidenten en schandalen.

Bij sommige verenigingen zie je daarom nu al 

dat de overheid de normen stelt, dat inspecties 

de controles doen, accreditatieinstellingen de 

opleidingen bepalen en accountants alle cijfers 

meermaals controleren – en dat dan toch over 

zelfregulering wordt gesproken, c.q. de 

vereniging verantwoordelijk wordt gemaakt. 

7. Nieuwe vormen van zelfregulering 

Business secrets revealed

De kans voor de vereniging ligt nu in het idee 

om van de zelfregulering van de vereniging ook 

weer echt zelfregulering te maken.

Begin bij je doelstelling. Heb je dat nog niet 

gedaan, werk dat uit in de code voor de leden. 

Ga daarna door al je normen, wetten en regels 

heen en vraag je bij alles af: waar hebben we 

zelf nog invloed op? Kijk er ook doorheen op 

basis van de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen (WBTR) en maak jezelf als 

(leden van de) vereniging dan werkelijk tot 

regisseur van je eigen regulering. 

Door de schok van corona aan ons 

rechtssysteem is dit DE tijd om als vereniging 

aan de slag te gaan om regisseur te zijn en te 

blijven van je eigen regulering.

Door Peter Noordhoek
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LEDENFOCUS:
 

BINDING, WERVING  EN MEER
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Uit de vorige crisis bleek dat veel bedrijven zich 

op zo’n moment aanmelden als lid van een 

vereniging. Wat weinigen weten, is dat ruim 80% 

van deze leden zich na 9 maanden weer 

afmeldt.  Dat kan nu opnieuw gebeuren. Het is 

dus zaak om ervoor te zorgen dat deze nieuwe 

leden permanente leden worden.

De reden van afmelding ligt vaak in het feit dat 

ze uitsluitend kwamen omdat ze het gevoel 

hadden dat ze anders iets misten in de tijd van 

de crisis. Het is zaak om deze nieuwe leden te 

laten zien wat de vereniging allemaal nog meer 

voor hen kan betekenen, ook los en na welke 

crisis dan ook. De belangrijkste facetten hierbij 

zijn persoonlijk contact, persoonlijk contact en 

persoonlijk contact. Face-to-face contact via een 

online meeting is leuk, maar beter is natuurlijk 

persoonlijk bezoek. 

8. Nieuwe leden in tijden van crisis 

Business secrets revealed

Nodig deze nieuwe leden, uiteraard rekening 

houdend met de dan geldende corona 

maatregelen, bijvoorbeeld uit voor een 

bijeenkomst van de vereniging en zorg er dan 

voor dat ze zich zeer welkom voelen door de 

persoonlijke ontvangst. En om ervoor te zorgen 

dat ze echt contact leggen met andere leden 

van de vereniging. Dit is van cruciaal belang. 

Zodra ze zich hechten aan de andere leden of er 

waardevolle gesprekken mee voeren, stijgt in 

hun gevoel de blijvende waarde van de 

vereniging.

In de gesprekken geef je hun de kans om ze de 

voordelen te laten proeven. Jij kunt dan 

luisteren naar hun uitdaging en meedenken 

over een oplossing. Juist op het moment dat 

alles weer ‘normaal’ lijkt te worden en de 

economie zich herstelt, is het belangrijk om als 

vereniging alert te zijn en de nieuwe leden een 

reden te geven om te blijven.

Door Daan Hoogendijk
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Het allermooiste voor je vereniging is dat je 

leden heel erg affectief betrokken zijn, dus echte 

binding voelen. Hoe mooi is het om te horen dat 

iemand lid is en dat zijn vader/moeder en soms 

opa/oma ook al lid waren van je vereniging. 

Maar waar veel verenigingen mee te maken 

hebben, is de beweging van affectieve naar 

calculatieve betrokkenheid. Gelijk de 

maatschappelijke trend naar individualisme. 

Dat wordt steeds sterker. Dat is iets waar je als 

vereniging rekening mee moet houden en in 

mee zult moeten gaan. Je moet als vereniging 

dus blijven uitleggen en bewijzen wat de 

toegevoegde waarde is. Wat biedt het 

lidmaatschap? Dit kun je doen door 

bijvoorbeeld het spreekwoordelijke 

kassabonnetje te maken: een overzicht van de 

kosten én de voordelen, zoals de kortingen waar 

een lid recht op heeft.

9. Affectieve en calculatieve betrokkenheid  

Business secrets revealed

De coronacrisis laat wederom zien hoe 

belangrijk ook de affectieve betrokkenheid is. 

De crisis leert ons als verenigingen dat mensen 

überhaupt - maar zeker in tijden van crisis - 

elkaar ‘affectief’ opzoeken om samen sterker te 

staan en meer verwant te zijn. Het zijn van een 

club met een clubhuis is belangrijker dan ooit 

tevoren. Dit moeten we als verenigingswereld 

koesteren met elkaar. Tegelijkertijd leert corona 

ons om de juiste balans tussen affectieve en 

calculatieve betrokkenheid voor nu en altijd 

vast te houden met elkaar. Corona geeft ons 

binnen onze eigen verenigingen concrete 

handvatten om op terug te pakken. In de trant 

van ‘weet je nu hoe we dat samendeden tijdens 

corona?’. Een positieve terugkijk op de 

coronaperiode en een fundament voor de 

toekomst van de verenigingswereld. Leg 

verantwoording af over je inzet, de contributie 

en de voordelen van het lidmaatschap, maar 

besteed nog meer tijd aan het zijn van een club! 

Door Peter Niesink
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Tijdens het begin van de coronacrisis stond de 

hele vereniging op scherp. Voor iedereen was de 

missie helder: leden door de crisis heen helpen. 

Afdelingsmuurtjes verdwenen. 

Bureaumedewerkers waren creatief en werkten 

samen en liepen de benen uit hun lijf. Na de 

crisis, wanneer dat ook zal zijn, is het zaak die 

bezieling vast te houden.

Laten we ontrafelen waar die motivatie van 

verenigingsprofessionals tijdens deze en iedere 

andere crisis vandaan komt, zodat we weten 

hoe we daar ná de crisis op in kunnen spelen:

- Er is een duidelijk gezamenlijk doel, waarvoor 

iedereen zich verantwoordelijk voelt.

- Verenigingsprofessionals hebben vaak de 

eigenschap dienstbaar te zijn. Tijdens een crisis 

vervagen kaders en krijgen medewerkers (meer) 

de vrije hand om leden te helpen.

- Er heerst creativiteit en daadkracht om nieuwe 

diensten en projecten op te pakken.

10. Als een vis in het water 

Business secrets revealed

- Er is veel meer persoonlijk contact met leden. 

Ook door medewerkers die normaal niet veel 

tijd aan ledencontact besteden.

- Er komt regelmatig feedback van leden door 

opiniepeilingen ten behoeve van 

standpuntbepalingen en enquêtes op nieuwe 

diensten. Deze feedback geeft 

verenigingsprofessionals het gevoel te weten 

waarvoor ze werken en maakt het mogelijk 

successen te vieren.

Laten we als verenigingsprofessionals 

bovenstaande punten vasthouden. In tijden 

van crisis en daarna. Gewoon altijd! 

Door Frank Koreman
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Nederland telde voordat corona toesloeg al 

meer dan een miljoen zelfstandigen. Met de 

economische crisis er achteraan, worden dat er 

waarschijnlijk nog meer. En ondertussen wordt 

van veel medewerkers van bedrijven verwacht 

dat ze, al thuiswerkend, zich ook meer gaan 

opstellen als een soort zelfstandige. Dit staat 

allemaal haaks op de wens van de wetgever om 

vaste banen weer aantrekkelijker te maken. De 

realiteit is dat economie, internet en het 

coronavirus ervoor zorgen dat de trend richting 

zelfstandig werken en ondernemen doorgaat. 

Tegelijk draagt dat er ook toe bij dat al deze 

semi-zelfstandigen zich op menig moment 

eenzaam en kwetsbaar zullen voelen.

De meest logische manier om daar wat aan te 

doen is: VERENIGEN. In zekere zin is corona de 

hefboom waardoor verenigingen weer een 

nieuwe, sterkere positie gaan krijgen. 

11. Een peloton voor de eenzame fietsers  

Business secrets revealed

Juist de trend richting verzelfstandiging zorgt 

voor een grotere behoefte aan collectieven en 

de grote bedrijven kunnen daar niet in 

voorzien. Verenigingen wel! Dat betekent meer 

dan lobbyen. Voor groei van de vereniging is 

het nodig opnieuw te doordenken waar de 

meerwaarde voor zelfstandigen ligt en daarop 

in te spelen door het ‘organiseren van 

betrokkenheid’. Dus niet alleen de leden kennis 

laten maken met de vereniging, maar ook met 

elkaar, door bijvoorbeeld intervisie en 

intercollegiale toetsing.

De verdere ‘verzelfstandiging’ van 

medewerkers zal de behoefte aan verenigen 

groter en groter maken. Pak deze mooie 

uitdaging als vereniging op!

Door Peter Noordhoek
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Verenigingen die voor corona al aandacht 

hadden en een proactieve rol oppakten in het 

primaire proces van hun leden, deden het 

relatief goed. Ze werden door hun leden gezien 

als een goede, daadkrachtige en waardevolle 

vereniging.

Corona heeft aangetoond dat leden nog meer 

dan daarvoor de expertise van hun vereniging 

opzochten om ze te helpen bij hun primaire 

proces, juist door en in deze corona-tijd. Leden 

gingen op zoek naar een onafhankelijk 

kennisinstituut en namen daarvoor graag en 

veelvuldig contact op met hun eigen vereniging. 

Denk aan voorbeelden in de horeca of de 

vrijetijdssector. Hoe richt ik mijn restaurant of 

terras in? Hoe vertaal ik de maatregelen van het 

RIVM naar mijn eigen camping of jachthaven? 

Vragen die ondernemers hadden en waarvoor 

ze de deskundigheid van hun vertrouwde 

vereniging opzochten.

12. Het primaire proces van je leden 

Business secrets revealed

Dit is een duidelijke trendbreuk met de tijd voor 

corona. Leden verwachten juist nu 

ondersteuning, duidelijkheid, handvatten en 

daadkracht van hun vereniging op hun eigen 

primaire proces.

Dit is absoluut iets om vast te blijven houden 

voor verenigingen en zelf op door te bouwen. 

De meerwaarde voor je leden kan en moet je 

als vereniging uitbouwen door meer en meer 

praktisch te ondersteunen op het primaire 

proces van je leden.

 

Voor veel verenigingen was dit voor corona een 

‘no-go’. Er is nu een grote roep vanuit de leden 

om juist door te pakken. Go-go-go op het 

praktisch ondersteunen en er zijn met je 

deskundigheid vanuit de vereniging op het 

primaire proces van je leden!

Door Mathieu Daalder
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Er is een enorm potentieel aan leden voor 

branche- en beroepsverenigingen waar nu nog 

niemand naar omziet. Dat gaat over de mensen 

die nu menen dat een vereniging niets voor ze is 

omdat ze geen geld voor contributie zouden 

hebben, het van huis uit niet gewend zijn om 

zich aan te sluiten of gewoon niet weten hoe 

onze samenleving werkt en hoe belangrijk 

verenigingslidmaatschap daarin is. Denk aan de 

kleine garagehouder of winkelier, het 

schoonmaakbedrijfje, de reparateurs aan huis. 

Ze hebben een vak, maar bedrijven het niet als 

een vak of professie. Daaronder zitten veel 

mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, 

maar zeker niet alleen.

De afstand tussen deze groep ‘werkende armen’ 

en de ‘normale’ verenigingen kan groot zijn, tot 

en met valse concurrentie. De achterliggende 

problematiek wordt door corona alleen maar 

scherper.

13. Nieuwe ledengroepen  

Business secrets revealed

Toch is er reden om die afstand te overbruggen. 

Voor verenigingen om aan hun ledenbestand te 

werken en om hun maatschappelijke rol op te 

pakken. Ook de overheid heeft hier een taak en 

belang bij, maar eigenlijk zou het alles dat met 

vakmanschap te maken heeft aan de 

verenigingen over moeten laten. De SER werkt 

op dit moment aan een advies over de relatie 

tussen ‘werkende armen’ en verenigingen. 

Onderdeel daarvan kan zijn dat de overheid 

lidmaatschapskosten aan verenigingen gaat 

vergoeden. Maar ook als dat niet zo is, zouden 

met name brancheverenigingen hier een kans 

en opdracht in kunnen zien.

Door Peter Noordhoek
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Het gevoel van eigenaarschap wordt versterkt 

als je wordt herkend en erkend als lid van de 

vereniging. Als je zoals BOVAG 8400 leden hebt, 

is het natuurlijk heel lastig om ieder lid 

individueel te kennen. Onze leden verwachten 

dat echter wel. Wij hebben als BOVAG ons 

systeem inmiddels zo ingericht dat herkenning 

op individueel lidniveau plaats kan vinden. Als 

een lid ons belt, dan kunnen we direct het 

betreffende dossier digitaal openen. Onze 

adviseur heeft dan meteen een overzicht van 

wat er aan contacten is geweest en wat er zoal 

de laatste tijd bij dit lid heeft afgespeeld. 

Doordat we met dit systeem werken, geeft dat 

een veel persoonlijkere benadering. Iedereen 

die een lid aan de telefoon heeft gehad of heeft 

bezocht, verwerkt dat in het systeem. Zo blijft 

het systeem altijd up-to-date. Alle contacten 

worden er dus in verwerkt. Dat is een taak voor 

en van iedereen. We geven hier intern continu 

aandacht aan en herhalen het. Alleen dan heeft 

het zin en meerwaarde.

14. Meer BI 

Business secrets revealed

Je leden die op events komen, die je site 

bezoeken of de nieuwsbrief openen: dat is 

allemaal waardevolle data die je kunt 

verzamelen. Het interessante van deze data is 

om te kijken wie nu die 5 tot 10% vormen die 

helemaal niets met je nieuwsbrieven doet en 

waar je helemaal niets van hoort. Deze 

informatie kun en moet je in een dashboard 

stoppen.

De BOVAG gebruikt juist de huidige coronatijd 

om deze dashboards versneld te bouwen om 

alle data per afdeling, per ledengroep en per 

individu te weten. Eigenlijk weten we allemaal 

het belang en de meerwaarde van goede data 

over je branche, beroep, je leden enz. Te vaak 

hebben we dit wel gezegd, maar er niks mee 

gedaan. De automatische focus door deze 

coronatijd op (nog) meer digitaal heeft ons in 

laten inzien dat juist nu investeren in 

waardevolle data en dashboards van grote 

meerwaarde zal zijn om als vereniging onze 

toegevoegde waarde voor onze leden blijvend 

te kunnen waarmaken.

Door Peter Niesink
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Hoeveel leden worden geraakt door corona? 

Welke impact heeft corona op de toekomst van 

onze vereniging? Hoe zijn de vooruitzichten 

voor de leden en voor de vereniging? Met 

hoeveel leden hebben we sinds corona contact 

gehad? Hoeveel leden lezen onze 

informatieberichten over corona? Welk 

percentage van de leden wordt niet bereikt met 

nieuwsbrieven, (persoonlijk) contact of 

ondersteuning op afstand? Welke leden zijn dat 

en kunnen we die op een andere manier 

bereiken?

Een greep uit de vele vragen die op dit moment 

bij verenigingsprofessionals spelen en waarop 

naar antwoorden wordt gezocht. Allemaal 

vragen gericht op het goed ‘vinger aan de pols 

houden’ bij de leden van de vereniging. In 

toenemende mate vinden verenigingen 

antwoorden op vragen via dashboards, 

managementinformatie of met een mooi woord 

business (of beter verenigings-) intelligence (BI 

of VI).

Dashboards geven binnen verenigingen 

regelmatig dezelfde reacties

15. Vinger aan de pols

Business secrets revealed

Eerst een beetje terughoudendheid en na het 

bespreken van de eerste dashboards een golf 

van enthousiasme en veel nieuwe inzichten in 

de vereniging en de leden. Vervolgens wordt er 

systematisch en cyclisch gewerkt en volgt er 

een gefundeerde groei aan inzichten en kennis.

Verenigingen hebben een schat aan informatie 

in huis. Er is veel inzicht te krijgen met al de 

aanwezige informatie over relaties, 

lidmaatschappen, contacten, nieuwsbrieven, 

website bezoeken enz. De data zijn dus al 

aanwezig en met de juiste weergaves in 

dashboards krijg je nieuwe inzichten.

Meer en beter sturen op data via 

‘Verenigingsintelligence’ is voor, tijdens en na 

corona gewoon een heel goed idee. Pak het nu 

op als vereniging, dan heb je op ieder moment 

de gevraagde en gewenste data beschikbaar 

om actief mee naar buiten te treden en 

proactief op te acteren in het belang van je 

leden, de branche of de beroepsgroep die je 

vertegenwoordigt. 

Door Antoon Scheffers
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Data, data, data. De schreeuw om data vanuit 

verenigingen was nooit zo groot als nu. 

Overheden, Ministeries, het OMT, de lokale 

politiek, de media... allemaal wilden ze van de 

branche- en beroepsverenigingen data krijgen 

om er beleidskeuzes mee te maken, om 

waardevolle en goed onderbouwde inhoud te 

geven aan berichtgeving. En men kwam 

hiervoor juist bewust uit bij de vereniging, 

omdat we als verenigingswereld door anderen 

steeds meer en meer graag gezien worden als 

het kennisinstituut van de branche of het 

beroep. 

 

In veel gevallen werd dus bewust aangeklopt bij 

verenigingen. Hebben jullie gegevens over 

hoeveel procent van jullie ondernemers worden 

geraakt door X, of hebben jullie data over de 

kosten die nu gemaakt moeten worden voor Y? 

En zo hebben we waarschijnlijk allemaal wel 

een ervaring of verhaal over de grote behoefte 

aan branche- en beroepsdata vanuit de centrale 

en onafhankelijke spil van de vereniging.

16. De vereniging als het kennisinstituut  

Business secrets revealed

Sommigen konden veel data delen met de 

buitenwereld, anderen bouwden dit heel snel 

op en weer anderen hebben dat op dit moment 

nog steeds niet op orde. Voor allemaal geldt: 

het beschikken over goede data biedt een 

prachtige kans voor verenigingen. Het is een 

‘must’ om dit nu voor altijd goed op orde te 

hebben. De kracht en waarde van branche- en 

beroepsbrede respectievelijk branche- en 

beroepsspecifieke data zullen alleen maar 

toenemen de komende jaren. Het is nu de tijd 

om dit als vereniging op orde te brengen en te 

houden. Om jezelf als vereniging voor eens en 

voor altijd ook als het kennisinstituut van jouw 

branche of beroepsgroep te positioneren.

 

Aan de slag ermee!

Door Mathieu Daalder
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In de eerste weken van corona vielen alle 

bestuursvergaderingen, ledenbijeenkomsten in 

één klap weg. Echter, binnen twee dagen was de 

BOVAG operationeel om digitaal te gaan en 

zodoende al haar taken als vereniging uit te 

blijven voeren. Wat vroeg dit nu allemaal van 

een verenigingsprofessional, om het contact 

richting je leden en al het andere 

verenigingswerk goed te blijven doen? Het is 

goed je daarin te verdiepen.

Investeer erin om het verenigingswerk virtueel 

door te laten gaan zodat je ook het contact met 

je leden kunt blijven doen. Wat wij zagen 

gebeuren in de eerste periode van corona was 

heel veel digitaal 1-op-1 contact tussen het 

BOVAG-bureau en onze leden. Onze collega’s 

hebben letterlijk onze leden geholpen met het 

meer en meer digitaal inrichten van allerlei 

(verenigings)processen. Bijvoorbeeld het 

installeren van Teams. In welke situatie je ook 

terecht komt, blijf altijd heel dienstverlenend 

naar je leden toe. 

17. Gaan we definitief naar virtueel?

Business secrets revealed

Dit alles neemt niet weg dat leden het vaak ook 

weer fijn vonden dat accountadviseurs weer 

live bij ze langskwamen. Op die manier voelen 

onze leden de betrokkenheid nog weer extra. 

Accountadviseurs zijn bij ons de mensen die bij 

leden langsgaan om te vragen hoe het gaat en 

wat er speelt.

 

Een stuk van de digitale of virtuele wereld die 

door corona extra is ingericht zal zeker blijvend 

zijn, maar we merken wel dat onze leden en wij 

een goede balans tussen live en digitaal het 

prettigst vinden. Een deel zal digitaal blijven, 

ook na corona, een deel zal altijd live en 

persoonlijk zijn. De echte fysieke ontmoeting 

blijft toch het fundament van onze mooie 

verenigingswereld. 

Door Peter Niesink
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Verenigingen zijn bij uitstek netwerkorganisaties 

met vele contacten met leden, stakeholders en 

nog veel meer andere partijen. Het 

communiceren met vele belanghebbenden zit 

verenigingen in het bloed. Om iedereen juist en 

adequaat te kunnen informeren worden al deze 

relaties en alle contacten vastgelegd in een 

relatiebeheersysteem (CRM).

Met het goed vastleggen van de besproken 

onderwerpen ontstaat inzicht in wat de leden 

bezighoudt en waar ze behoefte aan hebben. 

Een goed CRM maakt het ook mogelijk leden en 

stakeholders automatisch op de hoogte te 

houden en te voorzien van de juiste informatie.

18. Relatie beheer nu meer dan ooit

Business secrets revealed

Een goed gevuld, onderhouden en accuraat 

CRM is voor verenigingen dus een belangrijk 

stuk gereedschap. Dat is nu belangrijker dan 

ooit.

Gebruik intern binnen je vereniging de huidige 

coronacrisis als positief vliegwiel om het 

huidige CRM-systeem op en top bij te houden 

en verder aan te vullen. Daar zal je nu en in de 

toekomst veel plezier aan gaan beleven! 

Door Antoon Scheffers
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We kennen de kreten allemaal. Ja-ja, 

belangenbehartiging is iets dat automatisch 

onderdeel is van de vereniging. Het is onderdeel 

van het lidmaatschap. Maar wat krijg ik als lid 

nu echt zichtbaar en voelbaar voor de 

contributie die ik ieder jaar afdraag?

 

Corona heeft (opnieuw) de kracht van goede 

belangenbehartiging aangetoond. Dat gebeurd 

vake in tijden van crisis. Laten zien dat we 

samen en georganiseerd meer voor elkaar 

krijgen dan alleen, de kracht van verenigd zijn!

Tegelijkertijd zagen we ook verenigingen die 

behoorlijk moesten bijschakelen om de 

belangen van hun leden in relatie tot de 

gevolgen van corona goed en stevig te 

behartigen. Corona toont aan dat het belangrijk 

is en blijft om te blijven investeren in goede 

belangenbehartiging, zowel qua inhoud als qua 

netwerk als qua mensen. Belangenbehartiging 

‘doe je er niet zomaar even bij’ als vereniging. 

Het is core business, het is zeer relevant, te allen 

tijde en zeker in tijden van crisis. Een duidelijke 

en blijvende revival van belangenbehartiging 

door verenigingen.

19. Revival van belangenbehartiging

Business secrets revealed

Het maatschappelijk middenveld, de polder, 

heeft weer aan aanzien en belang gewonnen 

door de huidige coronacrisis. De 

maatschappelijke meerwaarde van 

gemeenschappen zoals verenigingen wordt 

steeds beter aantoonbaar gemaakt. Zo is het 

bijvoorbeeld ondenkbaar dat de doelstellingen 

op het gebied van duurzaamheid van de 

Verenigde Naties gehaald kunnen worden 

zonder de inzet van verenigingen. Gebruik deze 

kans goed als vereniging. Blijf jezelf op de kaart 

zetten of gebruik nu het momentum om dat te 

doen. Investeer als vereniging en blijf dat doen 

om voor je leden mee te blijven spelen op 

‘Champions League belangenbehartiging 

niveau’.

Door Mathieu Daalder
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We hebben als Nederlanders allemaal in het 

hoofd zitten dat ‘verantwoordelijkheden zo laag 

mogelijk moeten worden gelegd’. Daar zit je het 

dichtst bij klant en burger en daar heb je de 

ruimte om op je eigen wijze eigenwijs te zijn. Zet 

mensen in hun kracht en je hebt de meeste kans 

dat er iets goeds gebeurt. Voor de afstemming 

kan je nog altijd naar je vereniging gaan. Verder 

dan afstemming moet je natuurlijk niet gaan.

 

Dat gaat op zolang de situatie min of meer 

normaal is. Een crisis als het coronavirus laat 

zien dat er soms een hele harde noodzaak is om 

‘op te schalen’ en de regie op een hoger 

(overheids)niveau te beleggen. De praktijk van 

dat opschalen in deze crisis legt bloot dat er niet 

altijd het juiste niveau te vinden is waar de 

verantwoordelijkheid belegd kan worden en dat 

overheden overweldigd kunnen raken door wat 

er op hen afkomt.

20. Opschalen is een verenigingswoord

Business secrets revealed

Het meest schrijnende voorbeeld daarvan is de 

ouderenzorg geweest, waarbij signalen over 

wat er gebeurde in de verpleeghuizen niet 

doorkwamen, mede door de afwijkende manier 

waarop het veld georganiseerd is ten opzichte 

van de curatieve zorg. Een situatie waarin 

opeens heel veel verantwoordelijkheid bij de 

vereniging komt te liggen, waarbij het nog maar 

de vraag is of het mandaat van de leden er op 

zo’n moment is. Tijdens de crisis zelf wordt dat 

deel opgelost, maar na afloop moeten wel de 

lessen worden geleerd.

Twee lessen zijn dan belangrijk: 

1.Eigenlijk moeten er altijd scenario’s 

klaarliggen voor het opschalen bij een crisis.

2.De rol van verenigingen is daarbij net zo 

onmisbaar als die van overheden. Sterker nog: 

als de vereniging en haar leden goed weten op 

te schalen, kan de rol van overheden kleiner 

blijven.

Dus: opschalen is een verenigingswoord.

Door Peter Noordhoek
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Tijdens corona is de rol van een 

belangenbehartiger natuurlijk erg belangrijk. 

Een individueel lid zag ineens weer het nut van 

verenigen: samen sterk. En ook de overheid 

nam verenigingen serieus. Met hen werd 

regelmatig gesproken over de impact van 

maatregelen op de branche of het beroep. 

Verenigingen communiceerden goed en vaak 

over hun lobby-inspanningen. En dat werd 

graag gelezen. Of die inspanningen nu 

uiteindelijk effect sorteerden, of niet.

Sommige verenigingen gingen nog een stapje 

verder in het vergroten van hun zichtbaarheid. 

Zij belden leden die nog geen contact hadden 

gehad met de servicedesk persoonlijk op om 

proactief hulp te bieden bij de 

steunmaatregelen.

En tijdens deze coronacrisis hebben veel 

verenigingen het aangedurfd bepaalde 

dienstverlening beschikbaar te stellen aan de 

héle branche. Ook aan niet-leden dus. En 

daarmee zijn deze verenigingen ook zichtbaar 

geworden voor niet-leden. 

21. Super-zichtbare verengingen 

Business secrets revealed

Een discussie die vaak gevoerd wordt bij 

verenigingen: wat is openbare content en wat is 

exclusief voor leden? Als het over 

dienstverlening gaat, zijn de meeste 

verenigingen nog strakker: ‘Wij zijn er alleen 

voor leden’. Als niet-leden niet aan de 

vereniging kunnen proeven, kunnen ze ook niet 

weten wat ze missen.

 

Voor een aantal verenigingen heeft de extra 

zichtbaarheid geleid tot ledengroei. Zijn er na 

corona ook mogelijkheden om je als vereniging 

te profileren en extra zichtbaar te zijn en te 

blijven? Het antwoord op deze vraag moet 

gewoon JA zijn! Pak dit op als vereniging!

Door Frank Koreman
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In coronatijd hebben we de neiging om heel erg 

naar binnen te kijken, naar onze eigen 

organisatie en naar onze eigen leden. In de 

tussentijd draait Europa en vooral Brussel 

gewoon door. 

Brussel is keihard bezig met het zeer ambitieuze 

plan voor digitalisering voor de komende tien 

jaar. Er wordt enorm veel geld uitgetrokken voor 

digitalisering en dit is een uitgelezen kans voor 

branches om voor eens en altijd het lobbyvizier 

niet alleen op Den Haag te richten, maar om ook 

nadrukkelijk naar Brussel te kijken. 

Ik hoor vaak dat verenigingen daar Europese 

verenigingen hebben met een beperkt aantal 

mensen en dat zij daar dan zelf 1-2-3 mensen op 

hebben gezet die dat dan namens hen doen. Ik 

ben van mening dat, gezien de verschuiving van 

macht, je veel meer aandacht moet gaan geven 

aan Europa. Ik zou zelfs adviseren om er 

taskforce op te zetten die niets anders doen dan 

Europa in de gaten houdt, contacten legt met 

Eurocommissarissen en met ambtenaren daar.

22. Europese lobby belangrijker dan ooit 

Business secrets revealed

 Dat apparaat daar is namelijk niet heel erg 

groot en ook niet heel erg ingewikkeld. Dat lijkt 

van de buitenkant wel zo, maar is dus niet zo. 

Veel minder mensen houden zich ermee bezig 

dan wij denken. 

Daarom is het zeker de moeite waard om ermee 

aan de slag te gaan. Vooral ook omdat er veel 

kansen zijn op meer subsidie. Maar ook om 

vroegtijdig meer invloed uit te oefenen op de 

regelgeving die er zonder enige twijfel aan gaat 

komen. Dus verdiep je daar eens in, kijk ernaar 

en ga ermee aan de slag. Want lobby in Brussel, 

op het vlak van digitalisering, biedt enorm veel 

kansen voor jouw leden. Doe dat ook samen 

met andere bedrijven die je kunt benaderen via 

andere nationale brancheorganisaties. Dat is 

zeker appeltje–eitje! 

Door Daan Hoogendijk
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Corona is een pandemie. Toch gaat ieder land er 

op zijn eigen manier mee om. Tijdens deze crisis 

is de aandacht van veel verenigingen dan ook 

vrijwel alleen op Nederland gericht. Protocollen 

ontwikkelen, leden informeren, lobbyen voor 

noodsteun of versoepeling van maatregelen, 

ontwikkelingen monitoren, promotiefilms 

maken. Alles om de branche of beroepsgroep 

gezond te houden, fysiek én economisch. Dat 

eerste is beter gelukt dan het tweede. De 

economische krimp is fors en over een brede 

linie. Werkloosheid loopt op en veel bedrijven 

staan er slecht voor.

Om uit de crisis te komen, kunnen we niet 

volstaan met een nationale aanpak. Het 

Europese herstelfonds van 750 miljard euro 

bevestigt dat. En zeker Nederland, met zijn 

open economie, heeft baat bij internationale 

samenwerking. Verenigingen zullen dus ook 

hun aandacht (opnieuw) moeten 

internationaliseren.

23. Europese samenwerking is een must

Business secrets revealed

 Contacten aanhalen met buitenlandse 

zusterorganisaties om te inventariseren hoe 

corona bij hen de bakens heeft verzet. Welke 

maatregelen zijn genomen en welke lessen zijn 

getrokken? Om op basis daarvan nieuwe 

lobbydoelstellingen te bepalen voor Brussel of 

om de nationale lobby te kunnen versterken 

met bewezen praktijkvoorbeelden uit het 

buitenland.

 

Dit alles kan zowel bilateraal als onder regie 

van de Europese koepel. Doordat online 

vergaderen de norm is geworden, zijn 

tijdrovende trips naar Brussel of verder veel 

minder nodig. De vrijgekomen reistijd kan dus 

besteed worden aan inhoud en relatie. En aan 

experimenteren. Probeer eens een online 

werkbezoek aan één van uw leden te 

organiseren voor Europarlementariërs. Of een 

virtuele studiereis voor uw leden langs 

vakgenoten in verschillende landen binnen of 

zelfs buiten Europa. Als fysiek reizen geen 

beperking – of kostenpost – meer is, zijn de 

mogelijkheden grenzeloos.

Door Tim van der Rijken
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In Europa is de Green Deal aangenomen. Met de 

Green Deal gaat - naast digitalisering - Europa 

echt vol aan de slag. Natuurlijk is corona daar 

tussendoor gekomen, dus is er een soort 

coronafonds. Maar de Green Deal gaat niet weg. 

Je ziet in alles wat Brussel doet, dat het 

klimaatthema boven aan de lijst staat. Dat wil 

zeggen dat het enorm veel invloed gaat hebben 

op je leden.  

 

Uiteindelijk bereikt Europese regelgeving via de 

Nederlandse overheid de Nederlandse 

bedrijven. Maar dan is het vaak in de zin van 

wetgeving die opgevolgd moet gaan worden. 

Terwijl er nog best volop kansen zijn om mee te 

doen in het lobbyspel. Er zijn nog volop kansen 

om de miljarden aan subsidies die er nog gaan 

komen, ook voor jouw leden in te zetten.  

24. De Green Deal start nu 

Business secrets revealed

 Want de Green Deal is vaak niet alleen iets van 

technische innovatie maar het geeft ook heel 

vaak kansen op internationale samenwerking. 

En zeker voor leden van branche- en 

beroepsorganisaties gaat de Green Deal links- 

of rechtsom heel veel kansen bevatten. Dus 

verdiep je daar goed in, zorg dat je daar de 

mensen voor hebt die precies weten wat daar 

gaat spelen zodat je je daarop kunt 

voorbereiden. De Green Deal komt eraan of je 

dat nu leuk vindt of niet.

Door Daan Hoogendijk
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Verenigingen groot en klein: kijk of je baat hebt 

bij samenwerking.

De enorme drukte door corona heeft een stevige 

impact op verenigingsbureaus van grote en 

kleine verenigingen. Belangenbehartiging en 

ledeninformatie draaien op volle toeren.  Het is 

duidelijk dat van medewerkers alles wordt 

gevraagd om hun vaardigheden op deze 

gebieden in te zetten. Omdat hun bord zo vol 

ligt met corona, is er weinig tijd voor andere 

werkzaamheden.

Voor je leden zijn de gevolgen van corona in 

deze tijd het belangrijkste dossier. De noodzaak 

van een geolied belangenbehartigingsteam 

staat bovenaan. Meer dan ooit is het wijs om na 

te denken of samenwerking kan verlichten en 

tegelijkertijd de effectiviteit kan vergroten. Dat 

geldt ook voor post-corona.

25. Partnerships hoger op de agenda?
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 Aansluiting bij koepels als VNO-NCW en MKB 

Nederland is waardevol. Maar ook het kijken 

naar mogelijkheden voor samenwerking met 

andere verenigingen of aanpalende sectoren. 

De overheid kan immers weinig tijd en 

aandacht geven aan kleinere groepen. Als je 

meer massa hebt ben je hoorbaarder.

Ook voor andere werkzaamheden die je als 

vereniging hebt, kan samenwerken een deel 

van de oplossing zijn. We zien dat regelmatig 

gebeuren op het vlak van kennisdelen. Het is 

een eerste toenadering. Dat kan op 

bestuursniveau of op directieniveau gebeuren. 

Daarna kunnen medewerkers dat doen.

Daarnaast hebben praktische zaken als 

ledencommunicatie en ledenadministratie bij 

veel verenigingen grote overeenkomsten. 

Partnerschappen aangaan is zeker een 

overweging waard. 

Door Daan Hoogendijk
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Dit nawoord is geen standaard nawoord vol met 

dankbetuigingen en dat soort zaken. Nee, dit 

nawoord is bedoeld, net als dit E-book, als 

energieke vervolgstap.

We staan samen pas aan het begin. Dit E-book is 

een aansporing, een eerste aanzet om 

gezamenlijk en in alle openheid door te bouwen 

via een open en voor iedereen toegankelijk 

platform. 

De kracht zit in open source. Zie dit E-book als 

onze gezamenlijke ‘’Android- Bèta-Versie’’ die 

we nu kunnen aanvullen en aanscherpen. 

Permanent Bèta zou Martijn Aslander zeggen, 

iets wat wij graag volledig onderstrepen.

Nawoord
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 Daarom vind je dit E-book ook als ‘’platform’’ 

terug op de website van DNA. Gebruik deze link 

https://bit.ly/36XiR9a,  laat je triggeren door 

onze eerste bèta versie en bouw vooral daarop 

door. Geef eigen input en voorbeelden, vul aan 

en creëer daarmee nog meer waardevolle 

informatie voor je collega 

verenigingsprofessionals. 

Verenigen is een vak waarbij we elkaar 

gezamenlijk, ook in deze uitdagende 

coronatijd, blijvend versterken!

Door Mathieu Daalder
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Peter Niesink

Peter is algemeen directeur en bestuurder van BOVAG. Heeft daarvoor 15 jaar aan de beleidskant van 

de gezondheidszorg gewerkt, onder meer als directeur van de Nederlandse Vereniging voor 

Psychiatrie en op diverse dossiers bij Zorgverzekeraars Nederland.

In 2014 heeft hij samen met een aantal anderen de Nederlandse Associatie (DNA) bedacht en 

opgericht en was de eerste voorzitter van DNA.

Peter is een gedreven doortastende resultaatgerichte verenigingsdirecteur met bergen energie en 

komt snel tot resultaat. Daarbij kijkt hij naar nieuwe modellen om een vereniging 

toekomstbestendiger te maken.

Tim van der Rijken

Verenigingen lopen als een rode draad door Tims leven, zowel zakelijk als privé. Al ruim 20 jaar draagt 

hij vanuit verschillende rollen - beleidsmedewerker, onderzoeker, adviseur, directeur en voorzitter - 

bij aan de ontwikkeling van verenigingen en hun leden. Hij promoveerde in 2011 op de vraag wat 

brancheorganisaties effectief maakt.

Momenteel is Tim bestuurder en toezichthouder van verschillende organisaties in het 

maatschappelijk middenveld en draagt hij als zelfstandig adviseur en interimmanager zijn steentje bij 

aan het versterken van verenigingen.

Over de auteurs
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Peter Noordhoek

Peter Noordhoek is in 2019 in Tilburg gepromoveerd op het onderwerp ‘Trusting Associations. A 

Surgent Approach to Quality Improvement in Associations’. Onderdeel van dit onderzoek is een 

internationale verkenning naar het aantal verenigingen, hun aard en impact. Hij is 

eindverantwoordelijk voor het Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) en heeft in het bijzonder 

aandacht voor beroepsverenigingen. Naast zijn verenigingsactiviteiten is hij o.a. actief als 

stadsdichter van Gouda en geeft hij in vele landen training over campagne voeren.

Antoon Scheffers

Met een ruime ervaring in techniek en (verander)processen ondersteunt hij al vele jaren verenigingen 

om effectiever en efficiënter te gaan opereren. Door een optimale inzet van ICT en het stroomlijnen 

van processen wordt het dagelijkse werk gewoon leuker. Ook creëert hij met de juiste dashboards 

inzichten die een verdere ontwikkeling van een vereniging ondersteunen. Zijn aanpak is praktisch, 

enthousiasmerend en zeer doelgericht.

Frank Koreman

Heeft jarenlange ervaring bij een van de grootste brancheorganisaties van Nederland (Koninklijke 

Horeca Nederland) en heeft die vereniging door een diversiteit aan functies van binnen en van buiten 

leren kennen. Sindsdien is hij Versterker voor verschillende verenigingen en als partnermanager van 

IVBB continu in contact met verenigingen. 

Frank heeft bijzonder interesse in besturen, community management, en marketing van de 

vereniging. 

Over de auteurs
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Mathieu Daalder

Heeft een ruime en brede ervaring binnen de verenigingswereld. Hij is in diverse functies werkzaam 

geweest voor NOC*NSF, meerdere sportbonden en heeft als directeur De Nederlandse Associatie 

opgezet en uitgebouwd.

Mathieu heeft veel ervaring met besturen, management, accountmanagement, ledenwerving, 

ledenbinding en partnerships en krijgt en geeft energie via het behalen van concrete resultaten 

binnen de verenigingswereld.

Daan Hoogendijk

Zorgt voor de inzichten die nodig zijn om ledenorganisaties sterk te maken door het bedenken, 

opzetten en activeren van nieuwe initiatieven in de wondere wereld van verenigingen. Hij ziet de 

verenigingswereld als dynamisch steeds evoluerend speelveld waarin polderen, leden werven, leden 

behouden, verdienmodellen voor verenigingen, bestuurszaken, ondernemerschap en vooral 

innovatie als ingrediënten telkens een nieuwe mix kunnen vormen voor een betere toekomst voor 

verenigingen en hun leden. 

Door zijn aderen stroomt verwondering, een eeuwige nieuwsgierigheid aangevuld met 

verenigingsbloed. Zijn energie staat er borg voor dat adviezen worden omgezet in daden. Als 

oprichter van CCI Groep heeft hij, in de periode 1998 tot 2014 het vak geleerd, en gewerkt voor en met 

tientallen ledenorganisaties zoals ActiZ, ABU, KHN, NOC*NSF, Techniek NL, KNB, KVNR, VIG en 

Vakcentrum. Daarna actief als mede-oprichter van DNA (De Nederlandse Associatie), oprichter van 

Versterking voor Verenigingen, eerste voorzitter van de Stichting AVG voor Verenigingen en eerste 

voorzitter van de Stichting IVBB. IVBB is het Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen.
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