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T O O L B O X

Ledenorganisaties als  
Open Empowered Community
David Nassen • coördinator BSAE • david@bsae.be

Als ledenorganisatie ook in de toekomst relevant blijven? Oriënteer je dan als een sterke, open en 
verbonden community, stelt Marc Mestdagh. Leden hebben in zo’n community een centrale plaats. 
En je moet de verbindende kracht tussen de leden, tussen de professionals in de organisatie en de 
leden; en met externe actoren optimaal benutten. Dit vanuit een sterke collectieve ambitie: een Open 
Empowered Community.

Logic of influence – Logic of member-
ship
Is dat nu zo bijzonder en anders voor een 
ledenorganisatie, dan voor een bedrijf of 
een overheidsorganisatie? Toch wel. Demo-
cratische ledenorganisaties, waar we bij 
BSAE de focus op leggen, zijn organisaties 
waar de ‘begunstigden’ van de vereniging, 
óók de ‘eigenaars’ zijn van de organisatie. 
De leden, de deelnemers, de doelgroep, het 
werkveld, … zijn ook de bestuurders of de 
Algemene Vergadering van de organisatie. 
En daarbij: deze leden kiezen er vrijwillig 
voor om samen, collectief dingen te doen, 
die ze alleen niet kunnen.
Als verenigingsmanager, verenigingsprofes-
sional of directeur, coördinator of professio-
nal in een ledenorganisatie, sectorfederatie, 
beroepsvereniging, platform of community 
is het cruciaal deze ‘eigenschappen’ helder 
in het achterhoofd te hebben.
Diverse modellen en onderzoek onderbouw-
en dit ‘verenigingsmanagement’. Er spelen 

2 dominante logica’s : logic of membership  
en de logic of influence¹. Professionals 
in ledenorganisaties opereren tussen het 
binden en bedienen van de achterban en het 
beïnvloeden en positioneren in de omge-
ving. Deze twee logica’s versterken elkaar. 
Hoe beter je de achterban kan organiseren, 
hoe sterker de invloed die je kan uitoefenen. 
Hoe succesvoller de beïnvloeding van de 
omgeving, hoe beter in staat de achterban te 
organiseren.
De taken en de functies van ledenorgani-
saties worden gevat in verschillende (vaak 
Nederlandse) modellen. Het Propellor-
model van Tack² is dé basisklassieker: de 
organisatie laat 3 bladen van een propellor 
draaien: collectief organiseren, strategisch 
positioneren en individueel positioneren. 
Ook het Strategisch Functiemodel³ 
biedt een waardevol kader met 5 functies 
waarmee ledenorganisaties hun doelen ver-
vullen: ontwikkeling, lobby, afspraken, dien-
sten en zingeving. Het functiemodel laat 

ook toe naar activiteiten van verenigingen te 
kijken en door de functie ‘zingeving’ wordt 
een waardecomponent toegevoegd om een 
gezamenlijk referentiekader uit te bouwen 
met leden.

Kader voor je aanbod en relevantie
Hier gaan we aan de slag met het model van 
de Open Empowered Community van 
Marc Mestdagh. Het model biedt voor 
ledenorganisaties en community’s in België 
en Vlaanderen een handig kader om hun 
strategie uit te zetten en activiteiten te posi-
tioneren. Het model brengt zowel de rol van 
de ‘organisatie’, wat de vereniging ‘doet’, als 
de zingeving, waarde en relevantie samen. 
Vanuit een collectieve ambitie worden ener-
zijds leden intern verbonden via een aanbod 
en gedeelde kennis en anderzijds samen-
werkingsverbanden opgezet en aan lobby 
gedaan als externe verbreding. Dit wordt 
vormgegeven, georganiseerd, … door een 
faciliterende organisatie. 
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Het waarom als collectieve 
ambitie
Iedere ledenorganisatie heeft wel een missie 
en visie. Marc Mestdagh stelt 3 pijnpunten 
vast. Allereerst worden te veel pijlen gericht 
op het organiseren van de organisatie. De 
aandacht voor de missie/visie gaat naar 
zaken als aantal leden, X nieuwsbrieven, …. 
Daarbij is volgens hem de missie en visie 
essentieel om antwoorden te bieden op de 
hoe-vragen. Het helpt focussen. Maar vaak 
blijft het beperkt tot het afvinken van to do’s 
en gaat te weinig aandacht naar impact van 
acties. Tot slot wordt werken aan de missie/
visie vaak als wollig ervaren of gaat men er 
vanuit dat deze wel gekend is.
Vraag aan kernbestuurders de missie te ver-
woorden: “Wij zijn hét aanspreekpunt voor 
sector/beroep X”. Vraag aan medewerkers 
om de missie te verwoorden: “Wij zijn hét 
expertisecentrum voor sector/beroep X”. 
Vraag aan de leden om de missie te verwoor-
den: “Organisatie X is ons netwerk”. 
Omwille van bovenstaande redenen en het 
fictief voorbeeld hanteert Marc Mestdagh in 
plaats van de ‘missie van de organisatie’ het 
concept van de collectieve ambitie. Collec-
tief wil zeggen dat een ledenorganisatie er 
op de eerste plaats voor alle leden is. Maar 
ook dat iedereen die aan of binnen de orga-
nisatie werkt een gedeelde, gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid draagt. En ver-
ondersteld wordt hieraan mee te werken. 
De collectieve ambitie heeft ook de focus 
op de beoogde impact en effecten (zeker op 
maatschappelijk vlak). Ambitie heeft enigs-
zins ook een andere connotatie dan visie 
& strategie – wat zich meer in de sfeer van 
management bevindt. 
Collectieve ambitie werkt inspirerend voor 
iedereen betrokken bij de organisatie – niet 
in het minst de leden. Maar ook bij het aan-
gaan van samenwerkingsverbanden. De 
collectieve ambitie staat centraal. Op het 
model is dit geen laagje op de organisatie, 
maar de grootste gemene deler overheen de 
leden.

Herw!n - HERWIN heeft 10 
ambities om de omslag naar 
een sociaal circulaire econo-
mie te versnellen. Ontdek hun 

Theory of Change  
(www.herwin.be/manifest) 

Vlario - Zuiver Water  
(www.vlario.be) 

Travi - Train Temps (interims), Gain 
Impact  
(www.travi.be) 

Wat is jullie collectieve ambitie?

Wat is jullie visie op de toekomst 
van de sector/beroep/doelgroep 
in de brede maatschappij?

Niet 1 op 1 ‘servicen’, maar 
inzetten op collectiviteit
Tweede luik is het “Intern Verbinden”. Als 
we leden lid willen maken en vooral als lid 
willen houden, moeten we daar actief werk 
van maken. Leden kijken anders naar leden-
voordelen dan de organisatie. En hoe ver-
mijden dat de vraag naar diensten op maat 
leidt tot een klantenservice-cultuur? Dit zijn 
twee permanente uitdagingen voor ledenor-
ganisaties. Een derde is voor Marc Mestdagh 
member sourcing: hoe kunnen we de kracht 
(kennis, tijd, …) van de leden op een effici-
ente manier inzetten en ook meenemen in 
de volledige werking? 
Het Expeditieformat van Marc Mestdagh 
geeft vorm aan trajecten met leden om aan 
‘member sourcing’ te doen. Met een groep 
van gelijkgezinden, betrokken en geën-
gageerd om samen de reis aan te vatten. 

Werken rond een specifieke uitdaging (col-
lectieve ambitie). De bestemming is inspi-
rerend en richtinggevend. De reis of  het 
traject, grotendeels bepaald door de deelne-
mers zelf en waarbij het proces co-creatief 
is (inzet van de kracht/kennis van de deelne-
mers). De gids faciliteert en zorgt voor een 
veilige, inspirerende omgeving en een per-
manente betrokkenheid (o.m. door eigen en 
externe expertise in te brengen). Het resul-
taat of de  ‘outcome’ is er niet enkel voor 
de deelnemers maar voor alle leden van de 
community en de organisatie zelf.
Maar dé belangrijkste uitdaging op vlak van 
intern verbinden is : hoe overstijgen we de 
‘what’s in it for me?’ naar ‘what’s in it for 
us?’. En hoe zorgen we voor ontwikkeling 
en verankering van de community, sector, 
beroepsgroep en/of ‘professie’? Dat is com-
munity empowerment, stelt Marc Mest-
dagh. 
Ledenorganisaties kunnen voor hun leden-
binding een en ander leren van hoe ‘profes-
sies’ in mekaar zitten. Professionals hebben 
nu eenmaal een bijzondere manier waarop 
ze zich als beroepsgroep organiseren, waar-
bij het collectief belang het individuele 
overstijgt.
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Als we naar ‘professies’ kijken zien we niet 
alleen de behoefte van professionals om 
verbonden te zijn met mekaar, maar dat ze 
dat ook effectief doen via peer2peer-contac-
ten en intervisiemeetings. Het is eigen aan 
het statuut van professionals om hun pro-
fessionaliteit af te leiden uit het deel uitma-
ken van de beroepsgroep. De professionele 
identiteit wordt als het ware gedefinieerd 
door de afhankelijkheid van andere profes-
sionals en alles wat die groep bindt. Dit kan 
gaan om gezamenlijke kennis en best prac-
tices, waarden en normen, een charter, de 
manier waarop er in permanente vorming 
voorzien wordt, de manier waarop uitmun-
tendheid wordt gewaardeerd. Kortom, wat 
in de vakliteratuur als ‘Body of Knowledge’ 
wordt omschreven.

FeWeb met zijn eXperience 
Labs. Dit zijn kleine groepen 
van digitale professionals. Elke 
groep bepaalt zelf de bestem-

ming van de eXperience Lab en de weg er 
naar toe. (www.feweb.be) 

ISB coachte 5 lokale besturen om een ont-
werp op te maken van beweegvriendelijke 
publieke ruimte. Binnen dat kader werd 
een partnership aangegaan met de Vlaamse 
Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) 
(www.isbvzw.be / sportinfrastructuur / 
beweegvriendelijke ruimte).

Kwaliteitscharters van bv. de Belgische 
Verhuizers (www.cbd-bkv.be) of een tra-
ject van APB over de toekomst van het 
beroep van huisapotheker (www.apb.be) 

Hoe benutten jullie de kracht 
van de leden?

Wat is de ‘Body of Knowledge’ 
dat de (professionele) identiteit 
van jullie leden definieert?

Extern verbreden
Een organisatie is geen eiland. Denken dat 
het mogelijk is om strak binnen de eigen 
sector of het eigen beroep te blijven zonder 
rekening te houden met wat er buiten 
gebeurt is niet langer realistisch. Als leden-
organisatie is het levensnoodzakelijk om 
niet alleen over het muurtje te kijken, maar 
ook om actief en bij voorkeur proactief met 
die buitenwereld in interactie te gaan. En 
dat houdt veel meer in dan zich louter te 
richten op enkele actoren waarvan gedacht 
wordt dat die de organisatie daadwerkelijk 
vooruit zouden kunnen helpen, stelt Marc 

Mestdagh. Dit ligt in de logica van het ver-
anderende organisatiemodel van ledenor-
ganisaties (zie het schema van verenigingen 
naar verbinden).
Waar voorheen de organisatie als dusdanig 
aan zet was, zien we een wezenlijke verschui-
ving naar de centrale rol die leden spelen in 
het creëren van verbindingen tussen mekaar 
waarbij de organisatie meer de rol van faci-
litator opneemt dan vastzit in de klassieke 
command & control modus. Ledenbinding 
is geen kwestie van binding tussen de orga-
nisatie en het lid, maar van leden onder-
ling (zie rode lijnen in het schema) en van 
leden met de ‘buitenwereld’. De waarde van 
de community bestaat dan ook niet langer 
uit het samenbrengen van zoveel mogelijk 
gelijkaardige leden, maar wel uit de verbin-
dingen tussen de leden met grote diversiteit 
én tussen leden met externe actoren – wel-
iswaar geïnspireerd door een zelfde collec-
tieve ambitie. Van verenigen naar verbinden 
(4).

Vlaams Netwerk tegen 
Armoede ontwikkelde een 
coachingtraject voor bedrijven 
en werkgevers om om te gaan 

met de armoedeproblematiek (www.net-
werktegenarmoede.be) 

AXXON brengt 1 keer per jaar alle stakehol-
ders voor het beroep van kinesisten in kaart 
en werkt daarvoor met een externe specia-
list (www.axxon.be) 

NEOS, netwerk voor ondernemende senio-
ren daagt haar leden met het project NEOS 
met een hart uit om initiatieven te nemen 
rond circulaire economie, diversiteit of 
armoede. ‘Erop Uit’ : Organiseer een uit-
stap, bezoek of rondleiding rond één van de 
thema's, is een specifieke opdracht. 

Doen jullie regelmatig een 
brede omgevings- en stakehol-
dersanalyse? Wat leeft in en 
rond de sector? Welke orga-
nisaties en personen hebben 
invloed en impact op de leden 
(of op hun klanten, bezoekers, 
deelnemers, …)?

Brengen jullie je leden in ver-
binding met externe actoren?

FACILITERENDE
ORGANISATIE

COLLECTIEVE
AMBITIE
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Open Empowered Community
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Groei=lineair en ifv conformeren

Verenigen: 1+1=3

Groei=exponentieel 
(Metcalfe's Law) en ifv 
divergentie

Verbinden: 1+1=11

© Marc Mestdagh



Coaching voor ondernemers: 
dé weg naar succes

Wat mag je van ons verwachten?
Onze coaches werken op individuele basis en altijd op maat van jouw specifi eke 
situatie. Tijdens het coachingtraject bekijken we je aanpak binnen je zaak en analyseren 
we waar de aandachtspunten zitten. Zo geven we je tips en tools waarmee je direct aan 
de slag kan. Het resultaat is een concreet plan waarmee je jouw zaak transformeert naar 
een constructieve en duurzame organisatie. 

Voor wie?
Zowel als zelfstandige, vrijeberoeper of 
kmo-bedrijfsleider kan je bij ons terecht 
voor een coachingtraject op maat.

Je verhaal als ondernemer telt een pak boeiende hoofdstukken. Elk nieuw 
hoofdstuk brengt andere vragen en belangrijke keuzes met zich mee. 
Wil jij zorgen dat je controle blijft houden over je zaak? En weet je niet 
altijd hoe je dit het best aanpakt? Laat je individueel begeleiden 
door een ondernemerscoach van Liantis.

Prijs?
Een coachingtraject van 4 individuele 
gesprekken kost – dankzij subsidies van de 
Vlaamse Overheid – slechts 110 euro. 
Wil je graag bijkomende coachingsessies? Dan 
maken we graag een offerte op maat voor je op.

Wil je meer weten? Contacteer ons 
via  careercoaching@liantis.be of op 
het telefoonnummer 02 250 00 50. 
Of neem een kijkje op onze website liantis.be. 

ADV_ondernemerscoaching_BSAE_210x148_0320_NL2.indd   1ADV_ondernemerscoaching_BSAE_210x148_0320_NL2.indd   1 11/03/20   14:3211/03/20   14:32

Faciliterende organisatie
De collectieve ambitie van een communi-
ty mag dan nog zo helder zijn, professio-
nele ondersteuning is levensnoodzakelijk. 
Niet alleen om deze ambitie te bewaken en 
vooral te vertalen naar een werkbare stra-
tegie. Maar ook om uitvoering te geven aan 
de acties die hieruit volgen: ledenwerking, 
belangenbehartiging, samenwerken, oplei-
dingen, ... Het bestuur en de verenigingspro-
fessionals moeten daarbij een goed geoliede 
tandem vormen.
Wat al deze uitdagingen gemeenschappelijk 
hebben, is dat de organisatie er op de eerste 
plaats moet zijn voor de leden. Als we spre-
ken over ledenbinding  wordt dikwijls ver-
wezen naar de relatie lid-organisatie met 
het oog op het behoud van het lid binnen de 
organisatie. Wat we vandaag merken  is dat 
leden zich ook meer en meer willen verbin-
den met mekaar en ook bereid zijn om daar-
aan te werken (bv. door lerende netwerken, 
projecten, …).
Als we spreken over het verbreden van de 
organisatie moeten we ons ook niet beper-
ken tot het gegeven dat de organisatie con-
tact onderhoudt of samenwerking zoekt met 
andere. Ook hier kunnen we een vertaalslag 
maken naar het verbreden van het speelveld 
van de leden: welke rol speelt de organisatie 
bij het vormgeven van de sector én de markt 
waar de leden zich in bevinden.

Zo krijgen de concepten van verbinden en 
verbreden een waardevolle invulling vanuit 
de gedachte dat de organisatie aan de ene 
kant de ‘What’s in it for me?’ of de individu-
ele behoeften van de leden faciliteert maar 
tegelijk vorm geeft aan het grotere ‘What’s 
in it for us?’ op basis van wat die leden echt 
nodig hebben. 

Welke competenties en attitu-
des zijn bij jullie professionals 
aanwezig voor een faciliterende 
rol? Hoe worden deze ontwik-
keld?

Bij welke activiteiten evolueert 
jullie rol van organiseren naar 
faciliteren?

Meer info
Dit artikel is gebaseerd op eerder versche-
nen blogberichten van Marc Mestdagh op  
marcmestdagh.be/toolbox/. 

(1) Schmitter Ph. e.a uit The Organisation of 
Business interests (1999)

(2) Handboek Professioneel Verenigingsmanage-
ment van Peter Tack (2001) 

(3) Grensverleggende Brancheorganisaties van 
Tim van der Rijken e.a. (MKB Nederland, Beren-
schot en VNO NCW) (2014)

(4) Voorbij verenigen op naar verbinden van 
Marc Mestdagh in Community 30 (maart 2020)

BSAE Academy : samen aan de slag

Verenigingsmanagement

Proud to be Pro-sessie
Wat maakt werken als professional in een 
ledenorganisatie zo bijzonder? Welke 
mechanismen spelen bij het managen van 
een vereniging, platform of community? 
Op 1,5u krijg je de basismodellen en 
inzichten van verenigingsmanagement 
aangereikt. Met talrijke voorbeelden over 
strategie en dagelijkse werking van diverse 
sectororganisaties. 
Ook als inhouse-sessie mogelijk voor je team.

Communitybuilding

Masterclass Ledenbinding
Hoe verzoenen we de ‘What’s in it for me?’-
vraag van het lid met het collectieve belang 
dat de organisatie nastreeft? Het antwoord zit 
hem in de manier waarop we de leden binden 
en verbinden, niet enkel aan de organisatie, 
maar ook aan mekaar en aan de buitenwereld. 
Hoe je dat doet is de kern van deze sessie 
met de unieke inzichten van Marc Mestdagh. 
Een must-have.

Zuurstof voor ledenbijeenkomsten

Workshop Expeditieformat
Wil je zuurstof geven aan een groep binnen 
jouw vereniging? Zet de methodiek van 
‘Expeditie’ in. Je zet in op de kennis en kracht 
van de leden en verbindt de persoonlijke 
ambities met de wil om samen met anderen 
verschil te maken. De leden worden er beter 
van, maar ook de vereniging. Het voordeel van 
de methodiek is dat hij makkelijk toepasbaar 
is op elke bijeenkomst. In deze workshop leer 
je hoe dit format zelf in te zetten.

Meer info en actueel aanbod op www.bsae.be/academy 

Dropsolid magie: 
De fantastische dingen die wij 
met marketing + tech 
voor jou doen. Ben je benieuwd? Contacteer ons! 

�  info@dropsolid.com
� +32 9 395 02 90

�  Data- en resultaatgedreven
Van strategie tot optimalisatie houden we 

jouw business KPI’s voor ogen, om tot de 

beste digitale ervaring en resultaten te 

komen.

    Open source
Open source is de kern van onze fi losofi e. 

Het garandeert immers vrijheid én de beste 

TCO.

�  Een ervaren team
Ons team van meer dan 40 developers en 

strategen heeft jarenlange ervaring met 

complexe platformen en integraties.

�  Een nauwe samenwerking
Onze strategen, marketers en developers 

werken nauw samen met de klant. Onze 

product engineers putten uit die ervaringen 

voor het bouwen van een open platform.

�  Innovatie ten dienste van 
klanten
We innoveren met onze eigen ‘Dropsolid Ex-

perience Cloud’ dat barst van best practices 

en tools voor marketers én developers. 

Wanneer je marketing en tech slim 
combineert, kan je ongeloofl ijke 
dingen doen. ‘Dropsolid magic’, de 
magie die ervoor zorgt dat jouw 
business sneller groeit. 
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