


Directeur branchevereniging:

innovatieve grensverleggende meestermanager 

die voortdurend danst op een slappe koord?



Verenigingsman



Ambities?



Critical friends





Welke kenmerken
heeft een effectieve
directeur van een
brancheorganisatie? 

Wat komt het eerste
bij je op?
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Conceptueel kader



Herkenbaar?



Veldonderzoek
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Categorisering 

naar thema’s



Leiderschap

 Persoonlijk leiderschap en communicatie: 
veruit belangrijkste bouwstenen

 = stevige persoonlijkheid die dicht bij 
zichzelf staat

 Delegeren en loslaten

 Tembaar ego

 Houdbaarheid ifv organisatie?

 Vloeibaar en lening = adaptief 
denkvermogen

 Gave des onderscheids

 Betrokkenheid: op de barricades staan / 
affectieve betrokkenheid



Communicatie

 Spreekbuis namens branche

 Tegelijkertijd: rol voorzitter hierin?

 Contact met leden en stakeholders

 Draagvlak bij achterban, maar ook 

omgaan met tegengestelde belangen

 Spanningsveld: vereniging met 

tegengestelde standpunten?

 Levellen = spreken dezelfde taal



Vereniging

 Bestuurszaken en agenda

 Leden zijn de baas

 Geen professionele bestuurders

 Meerdere petten als directeur / paraplufuncties

 Wet en regelgeving

 Tandem met voorzitter: strategische keuze

 Kennis van verenigingsmanagement (anticyclisch, 
cultuur op bureau, ,…)

 Aandacht voor heel veel belangen

 Creëren van toegevoegde waarde voor leden 
(logic of membership)

 Invloed hebben (logic of influence)



Strategie

 Patronen ontdekken en plannen 

maken

 Strategie = echt rol van directeur

 Complexe en veranderende omgeving

 Sector-ordenend denkniveau

 Maatschappelijke relevantie aan 

business



Werkorganisatie

 Personeelsbeleid (ontwikkeling, inhuren)

 Inspelen op pieken / waan van de dag

 Fun / leuk vinden

 Type medewerker bij brancheorganisatie

 Rust in de tent bewaren

 Bedrijfsvoering 



Inhoud

 Kennis van dossiers

 Maar vooral ook leunen op anderen

 Onderzoek laten uitvoeren

 Dichtbij de materie staan – relatie rol 

spreekbuis / media



Grootte werkorganisatie

 Groot = meer invloed, maar ook meer 

tegengestelde belangen

 Groot = respondenten vaker niet uit de 

branche / kennis van verenigingen 

doorslaggevender

 Tegenstelling? Of hebben van beide?

 Klein = meer taal van de ondernemer. 

Groter: key-accounts en key-stakeholders

 Klein: meer ad hoc / snel schakelen

 Groot: personeelsbeleid en ontwikkeling. 

Klein: inhuren expertise





Geïntegreerd 

leiderschaps-

model



Geïntegreerd leiderschapsmodel

Inhoud

Werkorganisat
ie

Strategie

Vereniging

Communicatie

Persoonlijk leiderschap



Impact op rol directeur

Leiderschap

Communicatie

Verenigingsmanagement

Strategie

Werkorganisatie

Inhoud

Grootte 
werkorganisatie

Dynamiek in 
bestuur/vereniging

Aanwezige 
competenties 
in organisatie

MarktErvaring in 
verenigingen

Type 
achterban

Rol 
voorzitter



Wat nu als vereniging?

 Profiel opstellen?

 Check persoonlijke ontwikkeling?

 Doelstelling / strategie van vereniging?

 Profiel van de voorzitter?

 Aanwezige competenties in vereniging?

 Toepassing op model?

 Gave des onderscheids / persoonlijk leiderschap

 Adaptief denkvermogen / lenig 

 Tembaar ego / vereniging 

 Economische kijk op sector / waarde toevoegen

 Sector ordenend denkniveau / conceptueel

 Breed repertoire / van alle markten thuis




