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Expeditie 2020 – avontuurlijker dan ooit! 

13 januari 2020  

 

Op 28 januari 2020 verzorg ik voor BSAE opnieuw een workshop rond Expedities, een methodiek om 

de kracht van de collectieve intelligentie van leden in te zetten, zowel in de context van specifieke 

trajecten (bv. lerend netwerk, visievorming), maar ook best bruikbaar voor elke vergadering of 

bijeenkomst met leden. Meer hierover op deze link. Naar aanleiding van de sessies vorig jaar, de vele 

besprekingen met geïnteresseerden uit zowel de verenigingswereld als daarbuiten en de effectieve 

omzetting ervan in de praktijk voor heel wat verenigingen, heb ik nogmaals een analyse gemaakt 

van zaken waar ik tegen aan gelopen ben en die duidelijk extra aandacht vragen. In september 

maakte ik hierover trouwens al enkele bedenkingen in een artikel. 

Vier nieuwe bedenkingen 

Veilige omgeving: niet alleen moet er vertrouwen zijn onder de deelnemers en moeten zij zich 

kwetsbaar kunnen opstellen, het is minstens even belangrijk dat er een vorm van ‘gelijkwaardigheid’ 

is. De deelnemers mogen ten opzichte van mekaar niet belast zijn met externe factoren (bv. 

hiërarchische lijn, anciënniteit, klant-leveranciersafhankelijkheid enz.). Aan de andere kant moeten 

de deelnemers ook in staat zijn om op eenzelfde manier naar het proces te kijken en vooral er aan 

deel te kunnen nemen. Dezelfde taal spreken is daarbij uiteraard belangrijk, maar ook en vooral hoe 

ermee omgegaan wordt in het proces zelf. Kan iemand vanuit zijn specifieke situatie (bv. 

ervaringsdeskundige) voldoende analytisch of abstraherend denken zodat dit in het grotere verhaal 

opgenomen kan worden? Als actiepunt neem ik mee verder te bekijken hoe we deelnemers kunnen 

‘leren’ de best mogelijke deelnemer te zijn. 

https://marcmestdagh.be/2020/01/13/expeditie-2020-avontuurlijker-dan-ooit/
http://www.marcmestdagh.be/exp.
https://marcmestdagh.be/2019/09/24/lidmaatschap-als-maten-onder-mekaar/
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Expertise van deelnemers: als we ervan uitgaan dat we de collectieve intelligentie willen 

aanspreken, moeten we er ook bewust van zijn dat elke deelnemer wel eens een andere vorm van 

expertise kan hebben. Het proces van de Expeditie is er op de eerste plaats niet op uit om tot een 

‘clash’ van expertises te komen – het gaat niet om wie het slimst is, maar ook niet over hopen dat 

het louter opstapelen van kennis tot nieuwe inzichten komt. Het proces van co-creatie waarbij 

weliswaar vertrokken wordt vanuit kennis en ervaring van de deelnemers, al dan niet aangevuld met 

externe expertise, moet leiden tot ‘emergentie’, nieuwe intelligentie die niet vooraf af te leiden of te 

voorspellen is uit de individuele expertise. Als actiepunt neem ik mee dat we bij het actief peilen naar 

individuele expertise aandacht moeten hebben voor hoe expertise en kennis op mekaar inwerken 

(conflicteren, complementeren, leiden tot serendipiteit en finaal emergentie) – het is niet zomaar een 

collage maken. 

Complex proces: de zoektocht naar emergentie brengt me ook bij volgende bedenking. Het proces 

van de Expeditie is op zich complex – er is een doel vooropgesteld door de deelnemers, de gids 

begeleidt en ondersteunt, maar het ligt niet op voorhand vast hoe de reis zal verlopen. Daarenboven 

blijkt dat in sommige gevallen individuele interventies – zij het goed bedoeld – de neiging hebben 

om dichter tot het doel te komen, maar tegelijkertijd andere aspecten verstoren. Kortom: als 

iemand links aan een kop draait, is het best mogelijk dat er rechts ook iets beweegt zonder dat dit 

echt de bedoeling was. Als actiepunt neem ik mee om verder te verkennen hoe individuele interventies 

(waarbij misschien het ‘persoonlijk profijt’ iets te hard duwt) niet onnodig leiden tot het afwijken van de 

route of zelfs tot ontsporingen kunnen leiden. 

Verandering als finaliteit: Het blijft ook binnen Expedities een uitdaging: iedereen wil verandering, 

maar niemand wil veranderen. Nieuwe zaken roepen vlug angst en twijfel op. Veel trajecten breken 

af wanneer de implementatie eraan komt. Op dat moment is het zoveel makkelijker om te zeggen: 

we hebben het intensief bekeken, maar gaan het toch maar niet doen. Als ik al pleit om een 

enthousiasmerend, wenkend perspectief voorop te stellen, dan nog moeten we zorgen dat we de 

moed vinden om ermee verder te gaan. In die optiek zie ik meer kans op succes als we de ambitie 

groot stellen, maar de uitvoering realistisch, bedacht en gefaseerd laten verlopen. Geen grote 

transformatie, waarbij we alles in de lucht hangen, maar wel druppelsgewijs ‘vervellen’. Het nieuwe 

over het oude laten schuiven. Als actiepunt neem ik mee om in de methodiek nog meer aandacht te 

hebben voor het correct ontwikkelen van die collectieve ambitie, die stip op de horizon. Niet alleen om 

als teaser het instappen op het traject aantrekkelijker te maken, maar ook om te zorgen dat in latere 

stappen in het proces de moed niet in de schoenen zakt en het traject om de verkeerde redenen wordt 

afgebroken. 
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Eén conclusie 

Als ik de vier actiepunten van hierboven naast mekaar leg, kan ik niet anders dan concluderen dat de 

rol van de gids van doorslaggevend belang is voor het succes van het traject. Het gaat immers niet 

zozeer om tot een vriendelijke consensus te komen onder de deelnemers of om – zoals in een 

klassiek lerend netwerk – te zorgen dat iedereen wat slimmer wordt. Om die reden zal ik op 28 

januari ook extra aandacht besteden aan werkvormen die de gids als facilitator kunnen helpen om 

het beste uit deelnemers te halen, rekening houdende met de doelstelling om hen persoonlijk 

invulling en voldoening te geven, maar ook om samen dingen te doen bewegen. 
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Kennis verbindt elke verenigingsprofessional 

29 januari 2020  

 

Op 11 februari is er de 2e halte van de BSAE Expeditie Slimme Kennisnetwerken 

(https://bsae.be/event/109). Ik neem er deel namens de in opstart zijnde community van Vlaamse 

OmgevingsManagers, een nog grotendeels onbekende discipline, maar eentje dat bulkt van kennis 

en ervaring, zij het nog niet altijd even geëxpliciteerd. Ik deel graag mijn eerste ervaring met het 

traject dat begeleid wordt door David Nassen als gids, en Filip Callewaert als expert 

kennismanagement. 

Voor elke verenigingsprofessional relevant 

Voor mij dekt de titel Slimme Kennisnetwerken niet helemaal de lading. Alsof het enkel voor 

verenigingsprofessionals is die enkel en alleen begaan zijn met kennismanagement binnen de 

organisatie. Het gaat niet zozeer over het opzetten van grote systemen om kennis te bergen en te 

borgen, maar vooral over hoe je als verenigingsprofessional omgaat met het dynamische proces 

ervan. 

In een vorig artikel had ik het al uitgebreid over ‘kennis’ binnen de ledenorganisatie en de vele 

facetten ervan. Mij lijkt het dat elke verenigingsprofessional hier wel door geraakt wordt, wat ook 

bevestigd werd tijdens mijn deelname aan deze Expeditie. Omgaan met kennis maakt intrinsiek 

deel uit van de kerntaken van de ledenorganisatie. Bovendien gaat het niet zozeer over het 

managen of beheersen van ‘kennis’, maar wel over hoe je kennis (van de organisatie, maar vooral 

ook van de leden) in beweging weet te krijgen ten voordele van de organisatie en de leden. 

Geen Expeditie zonder avontuur 

https://marcmestdagh.be/2020/01/29/kennis-verbindt-elke-verenigingsprofessional/
https://bsae.be/event/109
https://marcmestdagh.be/2018/01/12/kennis-hoe-blijf-je-het-bos-door-de-bomen-en-vice-versa-zien/
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Het format van de Expeditie waarbij professionals met verschillende achtergronden en uitdagingen 

samenwerken, biedt de volgende toegevoegde waarde: 

Je krijgt inzicht in de basisprincipes van kennismanagement, dankzij de externe expert. Misschien 

kan niet alles onmiddellijk gekaderd worden, maar de manier van dingen inzichtelijk maken, zorgt al 

voor extra inspiratie. 

Je expliciteert tijdens de interactieve oefeningen wat je doet, waardoor je er tegelijkertijd ook over 

reflecteert. Hierdoor word je genoodzaakt – al is het maar voor even – voorbij de waan van alle dag 

te stappen. 

Je leert van anderen hoe zij de dingen aanpakken. Opvallend hierbij is dat het vlug gaat over heel 

wat andere zaken die in de organisatie gebeuren: kennis is duidelijk de lijm tussen heel wat 

processen en acties. 

Je werkt tijdens de sessie aan eigen werk, weliswaar in een comfortzone van collega’s met 

gemeenschappelijke uitdagingen. Het voelt een beetje aan als ‘de studie’, maar eentje waarin je met 

mekaar mag babbelen. 

Een aanrader voor elke verenigingsprofessional dus. 
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Emergentie: 1+1=11 

20 februari 2020  

 

Het concept van emergentie staat centraal binnen mijn Expeditie-methodiek 

(www.marcmestdagh.be/exp), een veredelde vorm van lerende netwerken. Als we erin slagen om 

als groep tijdens de avontuurlijke reis tot resultaten te komen die onze individuele inbreng 

overstijgt, dan mogen we van een succes spreken. Een klassieke invulling van: het geheel is meer 

dan de som van de delen. De vraag is alleen hoe we met een dergelijke dynamiek omgaan. 

Van consensus – niemand is tegen… 

We stellen vast dat het de meest gangbare trend is binnen een ledenorganisatie om tot een 

gedragen compromis of consensus te komen, met andere woorden: niemand is tegen. Een 

werkgroep van leden bevestigt de ontwerptekst van de stafmedewerker en een nieuw standpunt is 

geboren. Het congres moet bij voorkeur alle leden aanspreken en mikt dan ook bewust op thema’s 

die iedereen kan bekoren. Bij het uitdokteren van ledendiensten wordt voor ogen gehouden dat 

zoveel mogelijk leden ervan moeten kunnen genieten. Dat hiermee gemikt wordt op minimaal de 

laagst gemene deler is geen bezwaar. Ledenwerking wordt zo gereduceerd tot het creëren van 

toegevoegde waarde waar iedereen mee kan leven, maar waar niemand echt warm van wordt. 

Naar win-win – iedereen is voor! 

Wat als we nu eens vooropstellen dat we maar enkel genoegen nemen als de taart niet louter beter 

verdeeld, maar wel groter gemaakt wordt: iedereen is voor. En als we dan bovendien ook nog eens 

onze identiteit kunnen behouden: Zo is 1+1 niet iets nieuws, nl. 3, maar wel 11 – veel groter dan 3 en 

duidelijk toewijsbaar aan de twee initiële partijen (de 1-en).  Dat betekent dat we aanvaarden dat de 

https://marcmestdagh.be/2020/02/20/emergentie-1111/
http://www.marcmestdagh.be/exp


Artikels 2020 ©  www.marcmestdagh.be   9 
 

emergentie van een groep leidt tot niet alleen nieuwe, onverwachte dingen, maar ook tot zaken die 

mogelijks verscheiden en onderscheidend zijn. Als we dan met meerdere groepen een avontuurlijke 

expeditie aanvatten, zal dat ook mogelijks leiden tot heel uiteenlopende bestemmingen. 

Omgaan met de onderweg gevonden rijkdom 

Onze Expeditie, waarbij we gedreven door een urgente uitdaging samen een reis aanvatten met een 

aantrekkelijke bestemming maar tegelijk moeten vaststellen dat de reis minstens even belangrijk is 

als de bestemming, biedt ons de mogelijkheid om vanuit die emergentie tot grootste dingen te 

komen. De vraag is alleen hoe we hiermee omgaan. Kunnen we onszelf bedwingen om te vermijden 

dat wat we als uniek en uitzonderlijk mochten ervaren te assimileren tot een consensusgestuurde 

outcome? Kunnen we, bijvoorbeeld door af te stemmen met ander Expeditie-trajecten binnen de 

organisatie, concluderen dat diversiteit en meerstemmigheid de enige outcome is van waar we als 

ledenorganisatie mee bezig zijn? En vooral kunnen we ons als organisatie zo inrichten dat we met 

die outcome niet alleen kunnen leven, maar ook nieuwe initiatieven in gang kunnen zetten? 

 

  



Artikels 2020 ©  www.marcmestdagh.be   10 
 

Ledenbijeenkomsten na Corona – van annulatie naar optimalisatie 

18 maart 2020  

 

Tot voor kort was ik een koele minnaar van live of opgenomen webinars ter vervanging van fysieke 

bijeenkomsten van leden. Soms dringt verandering zich op uit onverwachte hoek. En als de impact 

dermate groot is zoals bij Corona, kan je er niet langer omheen. Als de eerste reacties van 

ontkenning, relativering en paniek voorbij zijn, is er ook weer ruimte om positief te proberen 

denken. De vraag is: zullen (leden)bijeenkomsten na Corona nog hetzelfde zijn? 

Tipping point 

Nu Corona ons dwingt om alles wat we al gepland hadden te annuleren, bekruipt heel wat 

organisaties ook de angst om aan nieuwe plannen te denken. Vanaf wanneer zullen fysieke 

bijeenkomsten dan weer wel kunnen? Moeten we een plan B achter de hand houden, in de zin van: 

hoe makkelijk kunnen we ook die nieuwe bijeenkomst dan weer annuleren of moeten we een 

virtueel alternatief voorzien? Of gaan we direct de vlucht vooruit nemen en enkel nog virtuele 

bijeenkomsten voorzien? Hebben we op dat vlak niet alleen een kantelmoment bereikt, maar ook 

nog eens een ‘point of no return’? 

De kracht van fysieke bijeenkomsten 

Vooraleer op deze vraag in te gaan, wil ik toch nog even een lans breken voor de waarde van fysieke 

bijeenkomsten. Op de eerste plaats geruggesteund door heel wat theoretische modellen en 

onderzoeken waarbij aangetoond wordt dat interactie en vooral ook samen doen veel efficiënter zijn 

om te leren dan gewoon te luisteren naar een spreker. Dat ‘samen doen’ impliceert niet alleen met 

mekaar spreken, maar ook samen stil zijn, reflecteren, tijdens de pauze het over iets anders hebben. 

https://marcmestdagh.be/2020/03/18/ledenbijeenkomsten-na-corona-van-annulatie-naar-optimalisatie/
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Om nog te zwijgen van lichaamstaal, een kwinkslag op weg naar het toilet over het verloop van de 

bijeenkomst. Zelfs samen lunchen of de babbel achteraf krijgen een aparte betekenis bij dergelijke 

bijeenkomsten. Zo combineren we zo optimaal mogelijk taakgerichte afspraken met relatiegerichte 

communicatie. Iets waar wij Belgen wel goed in zijn.* 

Voordelen van virtuele bijeenkomsten 

Nu we noodgedwongen moeten overgaan tot virtuele bijeenkomsten zie ik tegelijk toch ook 

opportuniteiten: 

Minder tijdverlies voor verplaatsingen en wachttijd (er is tegenwoordig wel altijd iemand die ‘net iets 

later’ is op een vergadering). Daar staat uiteraard ook een minkost tegenover. 

Strakker afgelijnde vergaderingen omdat er nu eenmaal minder gelegenheid is om te ‘chitchatten’ 

voor en na. Dat maakt het – zeker vanuit inhoudelijk oogpunt – efficiënter. Voor operationele, 

opvolgvergaderingen kan dit de vergaderuren serieus drukken. 

Meer focus op wat gezegd wordt: je kan wel doen alsof je aanwezig bent, maar minder dan als je 

achteraan in een zaal op je laptop mails zit te beantwoorden, moet je in een virtuele meeting toch 

even bij de pinken blijven – waarom zou je anders überhaupt deelnemen. 

Meer focus geldt in elk geval als het om een interactieve sessie gaat. Doordat je meer beurtelings 

moet spreken, heb je ook de neiging om meer te luisteren. Zo krijgt de dialoog een extra 

toegevoegde waarde. Een goede moderator is zeker wenselijk om te zorgen dat iedereen aan bod 

komt. Voor bepaalde formats – denken we aan een formele hoorzitting, waarbij vraag en antwoord 

sowieso duidelijk afgelijnd zijn – kan een virtuele meeting heel wat tijdswinst bieden. 

 Maar toch… 

Ik blijf er wel van overtuigd dat menselijk contact – en ik heb het voor alle duidelijkheid niet over 

‘huidhonger’ – belangrijk blijft in veel gevallen van communicatie, zoals een eerste kennismaking, of 

bij een interactieve workshop waarbij nuances, lichaamstaal, stiltes… een rol spelen. Maar ook een 

losse babbel bij de koffiemachine of de parkingvergadering achteraf blijven een essentieel deel 

uitmaken van hoe mensen communiceren en vooral hoe ze samen tot een gedeelde betekenis van 

hun werkelijkheid kunnen komen. De basisvereiste om ook samen iets te realiseren. 

Al bij al lijkt het me dan ook een opportuniteit om na te denken over de bestaande formats van 

(leden-)bijeenkomsten en waar mogelijk die te optimaliseren door bijvoorbeeld over te schakelen op 

virtuele tools, maar tegelijk is het een gelegenheid om fysieke contacten warmer en betekenisvoller 
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te maken. Aan de andere kant kunnen we ook – zoals Dries Debackere* van De Taalsector 

suggereert – nadenken over virtuele tools die een combinatie van het taakgerichte en het 

relationele, zoals bijvoorbeeld een Whereby ‘kamer’ waar je eerst de inloopbabbel kunt doen en 

waar je achteraf nog even kunt blijven hangen. Iemand zo’n tool al gezien? 

 _______________________________ 

*Met dank aan Dries Debackere van De Taalsector die me hierop wees na het lezen van een eerste 

versie van dit artikel 
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Wat leren we van niet-leden? 

31 maart 2020  

 

Lid worden wordt door de meeste ledenorganisaties bekeken vanuit de logica van de bestaande 

leden. Als leden zich kunnen vinden in het aanbod van voordelen en diensten, waarom doen de nog-

niet-leden dat dan niet? Ledenwerving vertrekt dan ook vanuit het bestendigen van wat werkt, maar 

houdt misschien te weinig rekening met de echte redenen waarom niet iedereen zomaar lid wil 

worden. Kortom, niet-leden: wie zijn ze, waarom worden ze geen lid en vooral hoe kunnen we ze lid 

maken? 

 Wie zijn ze? 

Heel wat organisaties hebben wel ergens zicht op het potentieel: een lijst van prospects, bronnen 

zoals rapporten met verwijzing naar de sector of de doelgroep maar ook externe initiatieven zoals 

een studiedag of een campagne waar potentiële leden bij betrokken zijn. Maar hebben we als 

organisatie voldoende inzicht of die zogenaamde prospects dan ook wel degelijk bij de vereniging 

thuishoren? Misschien is er een groter gevoel van verbondenheid met andere verenigingen of 

initiatieven. Dat het huidige verenigingsmodel waarbij lidgeld gevraagd wordt in concurrentie staat 

met allerlei initiatieven die ‘instant fulfilment’ bieden hoeft geen betoog. Zelfs als we al die 

bedenkingen in kaart hebben gebracht, blijft de vraag in hoeverre deze prospects passen binnen de 

organisatie. Wat zijn hun doelstellingen en vooral hun verwachtingen ten opzichte van de 

vereniging? 

https://marcmestdagh.be/2020/03/31/wat-leren-we-van-niet-leden/
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Vanuit de insteek van de organisatie zijn er twee bijzondere aandachtspunten voor socio-

economische ledenorganisaties en organisaties die volgens de ‘vertegenwoordigingslogica’* 

handelen: 

Representativiteit: Voor veel organisaties is het belangrijk ten aanzien van actoren (op de eerste 

plaats de overheid) te kunnen aantonen dat de organisatie representatief is en/of over de nodig 

notoriëteit beschikt om de sector te vertegenwoordigen. Veelal telt hier niet enkel het absolute 

aantal. Zelfs met een vereniging van 10 leden kan je een aanspreekpunt en gesprekspartner worden, 

zeker als er geen concurrentie is. Het blijft een belangrijke uitdaging van veel organisaties om die 

representativiteit te bewijzen. Een hoge dekkingsgraad van leden is uiteraard wel een sterke 

indicator. 

Free-riders: In bepaalde gevallen zie je dat de vereniging met het lidgeld en de inspanningen van de 

leden zorgt voor gunstige resultaten die ook niet-leden ten goede komen. Dat geldt in het bijzonder 

als het gaat over formele overeenkomsten tussen de sector en de overheid (bv. cao’s), waarbij dan 

het principe geldt van de ‘algemeen verbindend verklaring’: elk lid van de sector is erdoor gebonden, 

los van het feit of je nu lid bent of niet van de vereniging die de overeenkomst onderhandeld en 

bekomen heeft. Het is voor goed bedoelende leden soms een doorn in het oog dat zij betalen voor 

hun concullega’s niet-leden. Gelukkig bieden organisaties ook heel wat andere voordelen voor hun 

leden, waardoor de meesten hier doorheen kunnen kijken. 

Waarom zijn ze geen lid? 

Zelfs als we weten wie geen lid is, blijft het wel een uitdaging om te weten waarom ze dan ook geen 

lid willen zijn. Hen over de streep trekken met het huidige ledenaanbod is misschien niet 

voldoende. Er kunnen wel heel veel andere zaken spelen, waarom men zich niet letterlijk wil 

‘associëren’ met de organisatie: 

Er is geen behoefte om lid te zijn van een vereniging. Voor sommigen volstaat het eerste deel van 

het Afrikaanse gezegde: wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver gaan, ga samen. 

Men is liever lid van een andere organisatie zoals een concurrerende vereniging, of een organisatie 

waar niet de concullega’s zitten maar wel de klanten, of een omgeving waar je net anderen 

tegenkomt, of waar je eerder andere aspecten kunt realiseren (bv. persoonlijke ontwikkeling, 

specifiek uitdagingen…). 

Dikwijls is het onvoldoende duidelijk wat het lidmaatschap inhoudt, zowel de “what’s in it for me?” 

als wat deel uitmaken van een collectiverende organisatie voor het lid kan betekenen. Dat gaat niet 
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enkel over het samen formuleren van een standpunt voor de lobby, maar evenzeer over het 

samenwerken aan het inzichtelijk maken van de uitdagingen van de sector, het realiseren van 

innovatieve projecten enzovoort (cf. vereniging 3.0). 

Tot slot zijn er zeker ook heel wat andere, meer praktische redenen: het lidgeld is te hoog of kan 

onvoldoende gerelateerd worden aan de ‘ROI’, er speelt een historiek (bv. een tegenvallende 

ontmoeting met een lid of bestuurder of het is nu eenmaal de verkeerde ‘zuil’), of er is simpelweg 

geen voeling met de DNA, cultuur, uitstraling van de vereniging. 

Ter zijde opgemerkt, het is aan de organisatie om zelf proactief heel veel van deze 

weerstandsfactoren op te vangen. Je kan niet verwachten dat het lid zich hier op zijn eentje zelf door 

worstelt. 

Hoe (over-)leven als niet-lid? 

Als je er bewust voor kiest om geen lid te worden van de organisatie die het dichtst bij jou staat, 

dan blijft de vraag wel waar je als niet-lid essentiële informatie haalt, opleidingen kunt volgen, 

in staat bent om zowel met collega’s als concurrenten maar ook met andere spelers in je 

ecosysteem (leveranciers, klanten, andere actoren) van gedachten te wisselen. Het lezen van de 

niet-leden newsletter kan dit onmogelijk vervangen – zeker indien die newsletter zo opgevat is dat 

er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen informatie voor niet-leden (met vooral 

de trigger om lid te worden) en de echt interessante informatie die leden krijgen. Vooral die zaken 

waarbij leden samenwerken, kunnen leiden tot unieke ‘return on membershipfee’: als geen ander 

zijn organisaties in staat om met hun leden tot nieuwe en vernieuwende inzichten te komen, dankzij 

het samenleggen van individuele expertise, kennis, ervaring en de goesting om samen net meer te 

bereiken dan wat ieder apart zou kunnen. 

Lid worden – conversie? 

Het is soms wel een grijze zone waar niet-leden zich in bevinden. Veel organisaties zorgen ervoor 

dat potentiële leden ook al kunnen meekijken doordat ze veel informatie vinden op de publieke 

website of zich kunnen inschrijven op een nieuwsbrief. Dat geeft soms een beetje een verkeerd 

beeld alsof men er toch bij hoort. Een andere overweging is dikwijls ook dat ze toch kunnen 

deelnemen aan events of opleidingen – weliswaar aan niet-leden tarief – maar dat kan soms op 

jaarbasis alsnog goedkoper zijn dan lid zijn en aan ledentarief deelnemen. 

Veel heeft ook te maken met de positionering die een lid voor zichzelf vooropstelt. Is hij nieuw in 

de sector en bereid om heel veel zaken te verkennen, of wil hij net zijn reputatie als belangrijke 
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speler bevestigd krijgen door zich te mengen onder ‘mindere’ collega’s? Verwacht je als ‘best of 

class’ erkenning of wil je net je kennis en expertise delen met collega’s? Misschien heb je als grote of 

belangrijke speler de vereniging helemaal niet nodig, of kan je met het lidgeld zelf iemand inzetten 

voor de opvolging van je belangen? 

Een bijzondere, maar uitdagende categorie van niet-leden zijn de ex-leden. Zij hebben al – althans 

in theorie – uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en voluit kunnen genieten van de 

ledenvoordelen en diensten. Niettemin hebben ze – zoals blijkt uit exit-bevragingen –  om heel 

uiteenlopende redenen alsnog het lidmaatschap opgezegd. De vraag is of ze vatbaar zijn om terug 

aan boord te komen (reboarding), wat op zich minder moeite zou moeten kosten dan het aantrekken 

van nieuwe leden, of dat ze zich net uitgesproken als negatieve ambassadeur ten aanzien van de 

organisatie wensen te gedragen. 

Uitdaging… 

Omdat ledenorganisaties net zoveel inspanningen doen om leden te werven en te behouden, zou je 

ook kunnen nadenken over hoe zij het recht hebben om zich sterk te positioneren ten opzichte van 

niet-leden. Vandaar deze bedenking: durf jij een lijst publiceren van niet-leden en/of ex-

leden?  Met als boodschap dat zij zich niet solidair verklaren met de collega’s binnen de sector? Of 

enkel op persoonlijk profijt uit waren en daar onvoldoende invulling van hun behoeften hebben 

ervaren? 

*   *   * 

* Ik verwijs hier graag naar een boeiend artikel van Bert Fraussen in het BSAE Magazine Community 

van maart 2020. Naast de vertegenwoordigingslogica (vooral verticaal-beroeps- of sectorgeoriënteerd – 

en waarbij representativiteit heel belangrijk is) is er ook de issue-logica (we gaan samen voor een 

bepaald thema – de kracht zit hem niet in het aantal leden in de achterban, maar in de sterkte van de 

kwaliteit of beleidsexpertise die de organisatie en de leden aanleveren). (www.bsae.be) 

  

http://www.bsae.be/
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Ledenbinding in virtuele tijden: relevanter dan voorheen! 

9 april 2020  

 

Veel ledenorganisaties leven van fysieke meetings: de bestuursvergadering, werkgroepen en task 

forces, opleidingen, events en congressen, enzovoort. Bovendien verwachten heel wat leden ook nu 

en dan eens persoonlijk op de koffie te kunnen komen om hun uitdaging te bespreken. Dat dit nu 

niet mogelijk is, mag niet leiden tot een verminderde inzet van de organisaties om leden te 

ondersteunen en te helpen. Als de gezondheidscrisis voorbij is volgt hoe dan ook een sociaal-

economische uitdaging, en daar zullen ledenorganisaties, of het nu federaties, sectororganisaties, 

beroepsverenigingen of andere zijn, een essentiële rol moeten spelen om het weefsel tussen leden, 

professionals, bedrijven, actoren te bestendigen. Samengevat: we zullen allen de rug moeten 

rechten. Een sterke aanpak inzake ledenbinding is daarbij primordiaal. 

In de praktijk 

Net nu ik mijn masterclass* interactiever en met live visuele interventies wou doen, geflankeerd 

door een heus werkboek voor de deelnemers van meer dan 50 pagina’s met tussen de gebruikte 

slides extra informatie, longreads, referenties enzovoort, moet ik even schakelen naar een virtueel 

format. Maar dat maakt het zeker niet minder interactief of verbindend. Het is op heel korte tijd 

duidelijk geworden dat een webinar veel meer is dan iemand die aan de andere kant van de laptop 

een ‘plenaire’ en anonieme uiteenzetting brengt. 

Nieuw format van ledenbinding 

We hebben de afgelopen weken trouwens ook gemerkt dat het organiseren van korte, relatief 

informele meet-ups met leden in veel verenigingen heel wat bijval kent. Dikwijls om over de impact 

https://marcmestdagh.be/2020/04/09/ledenbinding-in-virtuele-tijden-relevanter-dan-voorheen/
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van COVID-19 te spreken, maar zeker ook om op een andere manier met mekaar kennis te maken 

en informatie uit te wisselen. Uiteraard tegelijkertijd een uitgelezen moment om als organisatie 

informatie te delen, maar ook om te capteren wat leeft bij de leden. Als ik één nieuwe best practice° 

toevoeg aan mijn opleiding ledenbinding is het wel dit format. 

Oud goud 

In afwachting van betere tijden heb ik alvast ook mijn boekje Gold Member een opfrisbeurt 

gegeven. Het bevat 20 uitdagingen van (leden-)organisaties om een sterke en warme community uit 

te bouwen. Er werden ook 60 tips voor leden opgenomen. Op die manier kan je als 

verenigingsprofessional de leden helpen om meer uit hun lidmaatschap te halen. De tips werden 

vanuit het oogpunt van het lid geformuleerd. Je kan de PDF hier 

downloaden: https://2mpowering.files.wordpress.com/2020/03/goldmember2020.pdf 

  

https://2mpowering.files.wordpress.com/2020/03/goldmember2020.pdf
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Leer leden vissen in plaats van ze vis te geven 

21 april 2020  

 

 

De heropstart van de economie en het sociale leven na de gezondheidscrisis zal een impact hebben 

op alle ledenorganisaties. Er zullen reacties komen in de zin van: geen goesting om daar ook nog 

eens mee bezig te zijn, geen tijd om naar meetups te komen, geen geld meer om lidmaatschap te 

betalen. Ik zie dan ook her en der angst en twijfel over het lot van de ledenorganisaties. Dat is 

helemaal niet nodig. Maar het neemt niet weg dat we de rug moeten rechten en vooral ook samen 

met de leden de nieuwe toekomst tegemoet moeten gaan. Waarbij we de leden niet zomaar vis 

geven zodat ze enkele dagen verder kunnen, maar ze leren vissen zodat ze elke dag kunnen eten. 

Vervellen 

Het is ongetwijfeld zo dat het niet meer wordt zoals voorheen en daar moeten 

verenigingsprofessionals ook rekening mee houden. Maar moeten we helemaal opnieuw beginnen? 

Helemaal niet. We moeten gewoon een tandje bijsteken. Laten we dit even bekijken vanuit het 

standpunt van de organisatie en de verenigingsprofessional, waarbij we het lot van het lid voor ogen 

houden. Als ledenorganisatie hebben we het voordeel om een grote en diverse groep van 

betrokkenen te hebben. Wat we doen kunnen we breed opschalen maar tegelijk ook diep uitrollen. 

En we beschikken daarvoor over 3 mechanismen (solidariseren, collectiveren en innoveren) die – ook 

al voorheen – de ultieme kerntaken van een ledenorganisatie zijn. Laten we die extra zuurstof 

toedienen zodat ze niet alleen op de achtergrond de stille bestaansreden zijn, maar een actieve 

hefboom kunnen vormen voor alle leden. 

https://marcmestdagh.be/2020/04/21/leer-leden-vissen-in-plaats-van-ze-vis-te-geven/
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Solidariseren 

Het solidariteitsprincipe is voor mij altijd het eerste gebod van de ledenorganisatie geweest. We 

betalen lidgelden zodat de organisatie dingen kan doen voor alle leden, waarbij het niet 

noodzakelijk zo is dat ik dit op het einde van het jaar als een 100% return on investment kan afvinken. 

Bepaalde zaken bieden mij directe opbrengst, andere zijn indirect (bv. de lobby) en nog andere 

dienen mijn mede-leden, maar daar heb ik geen probleem mee. 

Met de COVID 19 crisis zien we echter dat er een natuurlijke sanering komt. Zwakkere leden dreigen 

uit te vallen of hebben het moeilijk. Het betalen van lidgeld of het vrijmaken van tijd om met de 

vereniging ‘bezig te zijn’ wordt dan ook moeilijker. 

Sommigen beweren dat dit er nu eenmaal bij hoort, wellicht verwijzend naar het concept van 

de Survival of the Fittest, maar je kan je wel de vraag stellen of het net niet de taak van de 

ledenorganisatie is om voor ALLE leden te zorgen, in goede en kwade tijden. 

Hoe dit dan concreet kan? Door te lobbyen voor specifieke maatregelen zoals premies, uitstel van 

betalingen enzovoorts. Maar ook door eigen middelen aan te spreken, bijvoorbeeld geld dat 

geparkeerd staat bij paritaire comités, of door het oprichten van een eigen noodfonds dat solidair 

door alle leden wordt gespijsd. 

Een andere rol van de ledenorganisatie kan erin bestaan dat er sterke en duidelijke informatie wordt 

voorzien voor de leden zodat zij daarop kunnen handelen. Dat houdt in dat alle nuttige indicatoren 

(inclusief risico’s) in kaart gebracht worden zodat op basis daarvan solidariserende acties ontwikkeld 

kunnen worden. Hiervoor komen de twee andere mechanismen van pas. 

Collectiveren 

Belangrijk aandachtspunt bij collectiverende acties is uiteraard dat te allen tijde de 

mededingingswetgeving gerespecteerd moet blijven. 

We kunnen kijken om gezamenlijk de kosten te reduceren door betere inkoopvoordelen (bv. via 

groepsaankoop) te krijgen bij leveranciers of betere voorwaarden bij de afnemers. Om goed te 

onderhandelen met die betrokkenen is het natuurlijk essentieel dat we goeie kennis hebben van de 

stakeholders en van ons ‘eigen gewicht’ om in de schaal te brengen. We moeten daarbij niet enkel 

kijken naar groei of toename van volume, maar ook hoe we vanuit een collectieve aanpak, samen 

dus, beter kunnen worden, zowel op het vlak van kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook wat de 

stroomlijning van schakels in het proces betekent. 
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Innoveren 

Zijn we niet zozeer op zoek naar meer van hetzelfde, maar willen we nieuwe zaken verkennen, dan 

kan de organisatie daar ook een nuttige, faciliterende rol in spelen. Het staat vast dat vernieuwing 

meestal van buitenaf komt (kijk maar hoe COVID 19 voor een versnelling van telewerk en online-

meetings zorgt). Bovendien merken we dat de crisis heel wat zaken en waarden die we evident 

vonden in vraag stellen. Kunnen we met de leden nadenken over nieuwe wegen voor de sector 

waarbij we andere doelstellingen vooropstellen, misschien met minder risico’s, maar met minstens 

evenveel nieuwe uitdagingen. Cruciaal hierbij is zeker het bekijken van samenwerking met leden en 

organisaties die op de rand of net buiten onze comfortzone liggen. 

De ledenorganisatie is aan zet 

De uitdagingen voor de ledenorganisaties zijn duidelijk: 

De focus ligt op de toekomst – “We brengen de leden waar ze nog niet weten dat ze moeten zijn” 

(David Nassen, directeur van BSAE, vereniging van verenigingsprofessionals). We mogen dus niet de 

kop in het zand steken, hopen dat het wel weer normaal wordt, maar we moeten moedig zijn en de 

deels ongekende toekomst tegemoet treden. Tijd om wat verder voor de fanfare uit te lopen (lees: 

meer dan 1,5 meter) 

We hebben aandacht voor de positionering van de organisatie en de beeldvorming bij alle 

betrokkenen en stakeholders. Dit gaat verder dan de klassieke lobby – de organisatie moet er staan 

voor alle leden! Dat houdt in dat we actief en positief moeten communiceren. Veel organisaties gaan 

momenteel in de ‘defensieve’ modus en belichten enkel de negatieve aspecten, maar daarmee 

geraken we niet verder. 

We hebben aandacht voor het model van lidmaatschap dat ongetwijfeld onder druk zal komen te 

staan, meer bepaald de spanning tussen het betalen van lidgeld voor het collectief waar leden 

gebruik van maken en van de op maat diensten in functie van de eigen ‘consumptie’ ervan 

Leren vissen ipv vis te geven 

Voor alle acties die we hierboven vermeld hebben geldt overduidelijk dat we het samen met de 

leden moeten doen. Als organisatie kan je nog wel de beste bedoelingen hebben, en veel 

inspanningen leveren om alles voor te bereiden, uit te werken en als ‘gefundenes Fressen’ aan de 

leden aan te bieden, het is veel waardevoller als we de leden daar zelf bij betrekken. Zij zijn immers 

niet enkel de doelgroep, maar hebben in zich heel veel kennis en ervaring om mee te helpen de 

meest efficiënte, maar ook effectieve acties te ontwikkelen. In veel gevallen is het proces even 
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waardevol als het resultaat. Samen onderweg zijn zorgt ervoor dat ze veel van mekaar kunnen leren 

over hoe ze zelf, maar hopelijk ook samen de dingen verder kunnen aanpakken. Dat geeft tegelijk 

een invulling aan zowel de ‘What’s in it for me?’ als de ‘What’s in it for us?’. Voor wie twijfelt hoe dat 

aan te pakken, verwijs ik graag naar mijn Expedities-methodiek die hier een antwoord op kan bieden 

(zie www.marcmestdagh.be/EXP). 

  

http://www.marcmestdagh.be/EXP
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Besturen is meer dan rijden 

5 mei 2020  

 

Als het over governance in ledenorganisaties gaat wordt doorgaans meer in termen van problemen 

dan oplossingen gesproken. Hoewel het bestuursorgaan, zoals de nieuwe vzw-wetgeving de raad 

van bestuur voortaan noemt, meer dan voorheen een collectief orgaan is, blijft het voor veel 

verenigingsprofessionals een uitdaging om met die bestuurders om te gaan. Het lijken soms wel 

twee werelden die ver uit mekaar liggen, terwijl de combinatie alles in zich heeft om een goed 

geoliede tandem te vormen. 

Naar binnen toe 

Ook bestuurders zijn zoekende. Zo stel ik in workshops met besturen dikwijls vast dat zij te weinig 

gebruik maken van de interne kracht die ze zouden kunnen ontwikkelen doordat ze te veel bezig zijn 

met de waan van alle dag en (micro-)management van de organisatie. Het opvolgen van lopende 

zaken en het luisteren naar rapportage over wat wel en niet gebeurd is, zitten in de weg van dialoog 

en discussie over topics die er echt toe doen. Waar zij als bestuurders effectief achter het stuur 

moeten kruipen, eerder dan zich te laten rijden. 

Daarnaast merk ik ook dikwijls dat besturen de neiging hebben om hun eigen ‘betekeniseiland’ te 

creëren, en zich daardoor naar binnen te richten. De verantwoording hiervoor zit dikwijls in het feit 

dat zij wel alles weten over de organisatie en vooral ook wat de leden nodig hebben en hoe de 

professionals dat moeten uitvoeren. Dat biedt het voordeel dat de vergaderingen vriendelijk en 

gezapig kunnen verlopen, maar veel dingen blijven onbenoemd en problemen worden wel 

gedetecteerd en besproken, maar de moed is er niet altijd om ook daadwerkelijk voor een oplossing 

https://marcmestdagh.be/2020/05/05/besturen-is-meer-dan-rijden/
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te kiezen en daarop te handelen. Ooit kreeg ik na afloop van een ‘leuke’ en geanimeerde 

bestuursvergadering de opmerking van een voorzitter: “We hebben weer goed ons werk gedaan, 

jammer dat die leden soms in de weg zitten”. 

Naar buiten toe 

Een andere uitdaging is om vanuit het bestuursorgaan naar de buitenwereld te kijken. Laten we dat 

enkel over aan de voorzitter, die nu en dan het gezicht en de stem mag zijn van de vereniging, of 

delegeren we dat integraal naar de directeur en het team van verenigingsprofessionals. Ook hier 

merk je dat bestuurders enerzijds onmiddellijk knikken als je hen erop wijst dat ze wel een 

belangrijke Ambassadeursrol te spelen hebben, anderzijds komt daar meestal niet veel van in huis. 

Ook hier is de boodschap duidelijk: bestuurders moeten hierin geholpen worden. Ze moeten weten 

hoe ze ambassadeur kunnen zijn, hoe ze de vereniging, de leden en de professionals vooruit kunnen 

helpen. Voor velen is dit geen dagelijkse activiteit. Deelnemen aan beraadslaging in het bestuur 

waarbij gewerkt wordt aan een consensus en een win-win eerder dan aan lauwe compromissen is 

dat overigens ook niet. Besturen is meer dan rijden. Het is een vaardigheid die je kunt verwerven. 

Bestuursmodel 

In een recente publicatie, “Bestuurder – Hoe ga ik mee uit de bocht?”*, heb ik alvast geprobeerd om 

enkele zaken te expliciteren zodat er een denkkader voor bestuurders ontstaat. Voor wat de basis 

betreft moet er rekening gehouden worden met verschillende factoren die een rol spelen bij het 

besturen van een vereniging. Centraal staat de permanente interactie tussen het bestuur, de 

organisatie (de verenigingsprofessionals), de leden en de veelheid aan betrokken actoren. 
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1. Het bestuur van een vereniging heeft een eigen wetmatigheid, maar is daarom nog geen 

eiland. Naast de verantwoordelijkheid om de organisatie te ‘beheersen’ moet die ook voor 

‘beweging’ zorgen 

2. Bestuurders staan in relatie tot de leden (interne verbinding realiseren) en tot de actoren 

(externe verbreding via samenwerking en belangenbehartiging) 

3. Er is een bepaalde structuur, de ruggengraat, nodig om de organisatie te organiseren, 

waarin de verenigingsprofessionals een belangrijke rol spelen. Er moeten goede afspraken 

gemaakt worden tussen de bestuurders en de professionals. Hier moet niet alleen gewaakt 

worden over formele processen (vzw-wetgeving), maar ook over de inhoudelijke taken van 

de organisatie 

4. De interactie tussen bestuur, professionals en de brede biotoop is waar de dynamiek 

ontstaat. Dit is gekoppeld aan de collectieve ambitie van de organisatie en er moet voor 

gezorgd worden dat de opgedane kennis geïnternaliseerd wordt in de vereniging 

5. De Bocht: het is een belangrijke taak van de bestuurders om de organisatie ook permanent 

in beweging te houden door te reflecteren en stappen te zetten in de toekomst van de 

organisatie en de leden. Dit klinkt misschien wat mysterieus maar in de publicatie neem ik 

12 concrete oefeningen op die besturen kunnen uitproberen met de bedoeling om aan 

interne kennisopbouw te doen, een sterker collectief orgaan te worden en ook om 

tot emergentie te komen, met andere woorden tot nieuwe inzichten, oplossingen, acties die 

veel verder reiken dan wat initieel geacht werd de intelligentie te zijn van de gezamenlijke 

groep. 

Hoe aanpakken? 

Een cruciale vereiste is dat er voldoende tijd en ruimte gecreëerd wordt om dit minstens een kans te 

geven. De verenigingsprofessionals kunnen daar eveneens aan deelnemen, meer nog, zij kunnen in 

sterke mate de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het bestuursorgaan helpen 

faciliteren. Terwijl bestuurders van een grotere persoonlijke voldoening genieten, helpen zij ook 

meteen met de realisatie van de collectieve ambitie. Iedereen wint daarbij. 
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Community building – een voortschrijdend inzicht 

19 mei 2020  

 

Voortschrijdend inzicht – voor mij een mooie term die onder meer toelaat om van gedacht te 

veranderen. Tot voor kort vond ik het levensnoodzakelijk om tijdens interactieve sessies heel dicht 

bij de deelnemers te kunnen gaan staan. Je kan veel meer, dan uit enkel woorden en soms ook wat 

tekenoefeningen, aflezen uit de lichaamshouding hoe mensen met uitdagingen omgaan. Dat er in 

elke groep wel  iemand zit die je dan even kort moet houden of iemand die liever niet aan het woord 

komt, horen daarbij. Nu alles online moet – en gelukkig maar ook ‘kan’ – wil ik voor mijn volgende 

masterclass community building* ook wat voortschrijdend inzicht delen, meer bepaald drie 

bedenkingen die een extra dimensie geven aan ledenbinding. 

1. Online biedt nieuwe mogelijkheden: informeel en warm 

Heel wat ledenorganisaties waar ik zelf bij betrokken ben, hebben de afgelopen weken 

geëxperimenteerd met wat wij intussen intern ‘corona-sessies’ noemen. Gemeenschappelijke 

kenmerken zijn korte online sessies met leden, meestal heel informeel, zonder agenda of spreker en 

met als bedoeling te polsen over ‘hoe het gaat in deze tijden’. 

Op die manier hebben we vastgesteld dat er een andere vorm van (ver-)binding kan ontstaan tussen 

leden. Uiteraard worden dergelijke gesprekken ook gevoerd vooraf, achteraf en in de pauzes van 

fysieke meetings, maar mensen zoeken dan wellicht sneller bekenden op. In de virtuele variant kom 

je noodgedwongen in contact met mensen die je niet echt kent. De verwachtingen van de meetup 

zijn meestal ook minder hard gedefinieerd of organisatie-gestuurd, maar het uitwisselen van 

ervaringen en bezorgdheden, het kunnen stellen van ‘kleine’ vragen creëert een waardevolle 

https://marcmestdagh.be/2020/05/19/community-building-een-voortschrijdend-inzicht/
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ervaring. Dit wordt steevast bevestigd door korte bevragingen achteraf. In sommige gevallen zorgt 

de organisatie-verantwoordelijke ook voor een ‘vertaalslag’ naar de andere leden, terwijl er ook voor 

de organisatie zeker nuttige lessen te trekken zijn. Een win-win-win dus. 

2. Online biedt nieuwe mogelijkheden: werken aan eigen werk 

Een andere vaststelling is dat online sessies veel meer kunnen zijn dan het luisteren naar een spreker 

vanuit de sofa. David Nassen, coördinator van BSAE (Vereniging van verenigingsprofessionals), 

bewijst dat keer op keer door een online event op te splitsen in een reeks van toelichtingen door een 

spreker, oefeningen, breakout-sessies, enzovoorts. Op die manier is het mogelijk om een 

dagvullend programma best spannend te houden en vooral om te zorgen dat mensen het gevoel 

hebben dat ze op dat moment ook “werken aan eigen werk”. Gerichte oefeningen, tot en met het 

vragen om op basis van de gehoorde theoretische inzichten vlug enkele slides te maken en die dan 

voor de groep te pitchen, zorgen ervoor dat de toegevoegde waarde direct verzilverd wordt. Door 

het gebruik van breakout-rooms laat hij zelfs deelnemers van een zelfde of verwante organisatie 

samenwerken. Op die manier krijg je de best denkbare bestuiving van theorie naar praktijk binnen 

een gemeenschappelijke context. Zie ook zijn artikel over dit soort ‘asynchroon online werken’ op 

Linked  In. 

Het zijn principes die ik ook als de kern van mijn Expedities-methodiek° beschouw, maar daar is het 

meestal een langerlopend traject, met de nodige voorbereiding en afstemming over het wie en hoe 

en waarom. David Nassen slaagt erin om dit te realiseren tijdens een halve of hele dagsessie, terwijl 

de deelnemers het helemaal niet zien aankomen, maar achteraf wel weten te appreciëren. 

3. Ledenvoordelen vs diensten of services 

Het is een van mijn stokpaardjes dat we als ledenorganisatie zorg moeten dragen voor de 

ledenvoordelen die voor alle of minstens heel veel leden bruikbaar zijn. Zodra we inzetten op meer 

geïndividualiseerde diensten lopen we het risico om van onze leden klanten te maken, met alle 

mogelijke gevolgen van dien. En in deze verwarrende tijden zie ik toch bij heel wat organisaties dat 

leden iets ‘nuchterder’ naar het ledenaanbod kijken en dus meer waar voor hun geld eisen. Als je dan 

als organisatie enkel diensten aanbiedt, en die zijn net door de huidige omstandigheden niet meer 

relevant, of onvoldoende onderscheidend, dan ga je wel moeilijke tijden tegemoet. 

Het moet volgens mij echt wel de doelstelling blijven om ledenvoordelen te creëren die een 

duidelijke combinatie maken tussen de What’s in it for me? en de What’s in it for us?. Dat kan heel 

concreet gaan over meer ‘immateriële’ voordelen, zoals bv. de belangenbehartiging, de promotie 

van de sector, het samenwerken met derden, het creëren van trots om lid te zijn. Het zijn op zich 

https://www.linkedin.com/posts/davidnassen_leden-asynchroon-gelijkwaardigheid-activity-6666307568899510272-cN4P
https://www.linkedin.com/posts/davidnassen_leden-asynchroon-gelijkwaardigheid-activity-6666307568899510272-cN4P
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geen evidente zaken, maar op lange termijn lijken ze me wel duurzamer dan een ‘quick win’ waarbij 

een lid korting krijgt of een tijdelijk kennisvoordeel geniet.  Bovendien dragen dat soort 

ledenvoordelen zeker ook bij tot het realiseren van het hogere doel van de ledenorganisatie waarbij 

‘consumptie’ overschaduwd wordt door het gevoel van collectieve zingeving. Misschien wat wollig, 

maar een essentieel onderdeel van ledenbinding, zeker als het gaat over de verbinding tussen de 

leden, eerder dan een transactionele relatie tussen het lid en de organisatie. 
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Tussen hamer en aambeeld – over het Dagelijks Bestuur in 

een vereniging 

3 juni 2020  

  

 

Ik geloof heel hard in de scheiding der machten binnen een ledenorganisatie. Dat bestuurders en 

professionals elk hun taak hebben en daarbij een efficiënte, maar vooral effectieve tandem vormen. 

En er bovendien ook nog een opvolging of aftoetsing gebeurt van wat de organisatie heeft 

gerealiseerd. 

Ook voor kleinere organisaties waar er maar enkele of zelfs geen verenigingsprofessionals actief zijn 

is het belangrijk om toch die ‘mindset’ voor ogen te houden: het onderscheid tussen het waarom van 

de organisatie, de strategie daarachter, en de dagdagelijkse realiteit om zaken geregeld te 

krijgen. Het blijft niettemin een moeilijke tripartite: strategie, uitvoering en toezicht op de 

uitvoering. 

In Nederland hebben veel organisaties naast het operationele niveau (het bureau), een two-tier 

governance structuur waarbij er niet alleen een Raad van Bestuur is maar ook een Raad van 

Toezicht. Dat gaat in elk geval verder dan wat wij bij ons kennen voor de ‘grote’ vzw’s waar een 

commissaris-revisor aangesteld moet worden, die zich vooral beperkt tot de financiële opvolging. 

Ik pleit bij deze helemaal niet om de governance-structuren nog complexer te maken, maar aan de 

andere kant zie ik wel dat net het ontbreken van een duidelijke visie op die structuren leidt tot het 

creëren van tussenstructuren zoals het fenomeen van het Dagelijks Bestuur. En daar heb ik toch 

enkele bedenkingen bij. 

https://marcmestdagh.be/2020/06/03/tussen-hamer-en-aambeeld-over-het-dagelijks-bestuur-in-een-vereniging/
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Van Raad van Bestuur naar Bestuursorgaan 

De nieuwe vzw-wetgeving (WVV) creëerde een belangrijke opwaardering van de Raad van Bestuur, 

voortaan Bestuursorgaan genoemd. Meer dan voorheen is het Bestuursorgaan een collegiaal orgaan 

geworden. Wettelijk, formeel is het bestuursorgaan “bevoegd om alle handelingen te verrichten die 

nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van 

die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.” Dat is op zich heel ruim en 

creëert naast heel wat ‘operationele’ mogelijkheden ook wel duidelijke verantwoordelijkheden voor 

de bestuurders. Zeker wat betreft de aansturing van de organisatie vanuit de collectieve ambitie, 

maar ook de toezichtsfunctie (vanuit de one-tier governance-insteek). Het maakt het volgens mij 

minder makkelijk om gewoon maar op papier bestuurder te zijn. Zelfs als je er niet bij bent, maak je 

er wel deel van uit. 

Dagelijks Bestuur 

Maar omdat dit voorheen ook al heel erg ingeburgerd was, werd ook het ‘mechanisme’ van het 

Dagelijks Bestuur weerhouden in het WVV, en bovendien ook heel duidelijk uitgewerkt. Voor mij 

voelt dat nog altijd aan als een contradictio in terminis: bestuurders die zich met de dagdagelijkse 

werking inlaten. Ik kom er verder nog op terug, maar eerst de wettelijke context. 

Voor alle duidelijkheid: een dagelijks bestuur is niet verplicht, maar het kan wel enkel als de 

mogelijkheid voorzien is in de statuten. De invulling ervan gebeurt door het Bestuursorgaan. Een 

aantal belangrijke uitvoeringsmodaliteiten zijn ook op te nemen in de statuten: voorwaarden, 

duurtijd van mandaat, beslissingsmodaliteiten, bevoegdheid (alleen, gezamenlijk, als college). 

De nieuwe vzw-wetgeving geeft duidelijk aan wat de bevoegdheden zijn van het dagelijks bestuur: 

De handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven 

van de vereniging 

De handelingen en de beslissingen die om reden van hun minder belang dat ze vertonen de 

tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen 

De handelingen en de beslissingen die omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van 

het bestuursorgaan niet rechtvaardigen 

De bevoegdheden kunnen niet verder worden uitgebreid. Het dagelijks bestuur kan en mag dus niet 

de plaats innemen van het bestuursorgaan. Indien men twijfelt of een bepaalde handeling al dan 
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niet valt onder de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, kan men de handelingen ook nog steeds 

achteraf door het bestuursorgaan laten bekrachtigen. 

Wat we ook vaststellen is dat het invoeren van een dagelijks bestuur een oplossing kan zijn voor de 

vzw’s die niet langer niet-bestuurders kunnen opnemen in een handtekeningclausule met 

betrekking tot de vertegenwoordiging in en buiten rechte. Het is immers wel mogelijk om niet-

bestuurders op te nemen in een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur blijft wel minder ruim qua 

vertegenwoordiging. 

Samenspel op 3 niveaus 

Los van wettelijke bepalingen zien we in het werkveld dat er een dynamisch spanningsveld ontstaat 

tussen de 3 niveaus: het Bestuursorgaan (Raad van bestuur), het Dagelijks Bestuur en het Team 

van professionals. Op zich hebben die elk hun rol te spelen en is het heel belangrijk om die rol ook 

scherp te houden. 

Belangrijke valkuilen die vermeden moeten worden, zijn: 

Dubbelwerk: het kan niet de bedoeling zijn dat zaken op gelijkaardige wijze op verschillende 

niveaus uitgevoerd worden; 

Micromanagement: dit is het principe dat een niveau een ander niveau zo hard en gedetailleerd 

controleert en opvolgt dat het bijna niet meer werkbaar is; 

Eilandwerk: dat komt voor als één van de niveaus zich isoleert, daar het werk verricht, maar tegelijk 

doet alsof de ander niveaus niet bestaan; 

Kortetermijndenken: als er teveel niveaus op de dagelijkse uitvoering werken, is het niet 

uitgesloten dat er te weinig zuurstof voorhanden is om ook op langetermijn te gaan denken. Vooral 

het bestuursorgaan zou hiermee bezig moeten zijn. 

De basisremedie tegen deze valkuilen is afspraken maken en vooral ook vertrouwen hebben dat 

iedereen het beste voor heeft en zijn werk doet. 

Concreet denkkader 

Als we dan toch geconfronteerd worden met een Dagelijks Bestuur (DB) kan het geen kwaad om 

even na te denken over een concrete invulling in relatie tot het pakket van het secretariaat en het 

bestuursorgaan (hierna nog ouderwets als RVB afgekort). 

Team (secretariaat): 
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Operationele uitvoering van alle mogelijke issues binnen de vereniging 

Beleidsvoorbereidend werk (voorbereiden van punten die op de agenda staan van het DB of RVB) 

Terugkoppeling naar DB en RVB over gang van zaken, mogelijke issues kunnen doorgeven 

Dagelijks Bestuur: 

Als bestuurders zich ook actief met het ‘operationele’ willen bezighouden is het aanbevolen om dat 

binnen een geformaliseerd kader te doen, zoals een DB (ipv informele en op goodwill gebaseerde 

setting) 

Belangrijk om goeie werkafspraken te maken tov het secretariaat (wie doet wat), maar ook naar de 

RVB toe 

Kan autonoom beslissingen nemen ifv het dagelijkse operationeel werk 

Bepaalt deels de agenda van de RVB, nl. voor die punten die het DB niet zelf kan oplossen 

Rapporteert op de RVB over de genomen beslissingen. Dat kan kort zijn, maar is belangrijk om 

eventuele ‘randgevallen’ inzake bevoegdheid alsnog te laten bekrachtigen door de RVB (zie 

hierboven onder de wettelijke bepalingen). 

Kan bepaalde zaken voorbereiden die op de RVB moeten komen. Dat betekent echter niet dat het 

DB die punten als deels/geheel behandelt en dat doorschuift naar de RVB 

Bestuursorgaan (Raad van Bestuur) 

Best een vast agendapunt voorzien mbt Dagelijks Bestuur in functie van rapportage, maar eventueel 

ook voor bekrachtiging van punten van DB die in grijze zone van ‘bevoegdheid’ zouden liggen. 

Belangrijkste taken: strategische functie (toekomst, langetermijn van de vereniging) en ook 

toezichtsfunctie (over de volledige werking: team/secretariaat en Dagelijks Bestuur) 
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Stemvork – over de rol van de Voorzitter 

23 juni 2020  

 

De Voorzitter mag dan wel de hoogste kapitein zijn volgens Theo Jonkergouw in zijn boek Twee 

kapiteins op één schip*, de Voorzitter is vandaag ook meer en meer een verbindingsprofessional. 

Iemand die luistert naar de meerstemmigheid binnen de organisatie en daar de nodige toon en kleur 

aan geeft. Een veelzijdige taak, maar meer nog een uitdaging om de juiste rolinvulling te vinden. 

Stemvork 

 

https://marcmestdagh.be/2020/06/23/stemvork-over-de-rol-van-de-voorzitter/
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Binnen een ledenorganisatie waar zowel bestuurders als verenigingsprofessionals aan de slag zijn, 

ontstaat er een boeiende dynamiek tussen deze twee partijen. Beiden hebben een andere opdracht 

maar dienen hetzelfde gemeenschappelijke doel. De Voorzitter zit op een tweesprong tussen het 

bestuur en het team. Van die Voorzitter wordt verwacht om de meerstemmigheid die hierdoor 

optreedt toch harmonieus op mekaar af te stemmen. De Voorzitter speelt hierbij dus duidelijk de rol 

van stemvork. Essentieel daarbij is het overbruggen van een dynamische spanning tussen de 

binnenkant (verbinden) en de buitenkant (verbreden). Maar beide moeten op een goede manier 

klinken. 

Van old school naar … 

Hierna volgt alvast een interessant inzicht van Nathalie Vrancken* over de verschuiving van de rol 

van de Voorzitter. 

Voorzitter ‘oude stijl’    Nieuwe Voorzitter 

Doet op basis van macht   Doet op basis van geloofwaardigheid 

Is vooral proceduregericht   Wil inhoud en mens verder brengen 

Heeft één manier van doen   Heeft een aantal wijzen van doen in huis 

Sluit aan bij de onderwerpen op de agenda Sluit aan bij de werkpraktijk en de mensen 

Veel monoloog – hoor en wederhoor  Veel interactie – passende interventies 

Weerstand wordt de kop ingedrukt  Weerstand is nuttig en uitdagend 

Hoe zich dat vandaag in de praktijk manifesteert, met andere woorden hoe Voorzitters hun rol 

invullen en opnemen wil ik graag verkennen door een bevraging te doen die moet leiden tot een 

Benchmark die publiekelijk toegankelijk zal zijn en als doel heeft besturen en teams van 

verenigingsprofessionals te inspireren. 

*  *  * 

*Bronnen: 

Twee kapiteins op één schip, Theo Jonkergouw, Van Gorcum, 2013 

De nieuwe voorzitter, Nathalie Vrancken, Vakmedianet, 2014 
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Voorzitter – zonder hamer zie je niet enkel spijkers 

24 juli 2020  

 

 In mijn zoektocht naar vakliteratuur over de uitdagingen van bestuurders en vooral voorzitters in 

ledenorganisaties botste ik eerder toevallig op het boek “Voorzitter! – De kunst van voorzitten 

zonder hamer”, geschreven door twee ervaren voorzitters, Gerdi Verbeet en Alexander Rinnooy Kan 

(Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, 2014). Achteraf bezien heb ik bijna op elke pagina wel iets onderlijnd 

of aangeduid. 

De opdracht die de voorzitter toebedeeld krijgt is breed en er komen dan ook heel wat competenties 

bij te kijken. Uitgangspunt is dat er niet enkel aandacht moet zijn voor het formele, organisatorische 

en doelmatige, maar ook voor de sociale functie: mekaar beter leren kennen.  Als je enkel maar een 

hamer hebt zie je overal spijkers – een voorzitter moet ook inspireren en verbinden. En met een 

breed palet van dikwijls heel kleine acties het verschil maken. 

Hierna volgen 10 losse tips waarbij ik het me permitteer om uitgebreid te citeren – waarom de 

dingen anders verwoorden als de uitspraken van de auteurs zo precies zijn? Het boek bevat uiteraard 

nog heel wat meer inzichten, maar vooral ook heel wat verhalen en anekdotes uit de praktijk van de 

auteurs. 

Alleen al de titels van de hoofdstukken zijn een waardevol lijstje op zich: 

• Gaan we wel vergaderen? 

• De voorbereiding: wat gaat er gebeuren? 

• De agenda: wat gaan we behandelen? 

• De opening van de vergadering: warming-up 

https://marcmestdagh.be/2020/07/24/voorzitter-zonder-hamer-zie-je-niet-enkel-spijkers/
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• De spelregels – of zijn er geen spelregels? 

• Het verloop van de vergadering, of: hoe besteden we onze tijd het best? 

• Het gezelschap: hoe houd je iedereen bij de les? 

• De besluitvorming: waar zijn we het over eens? 

• De lastige momenten: hoe moeten we nu verder? 

• Afronding en nazorg: coolingdown 

Voorbereiding: ‘De voorzitter moet tijdig van zich laten horen. Dan weet iedereen dat hij of zij 

alweer bezig is met de volgende bijeenkomst en dat inspireert.’ 

Belang van de infrastructuur: zaal, verlichting.. ‘Hoe ronder de tafel, hoe gelijkwaardiger de 

deelnemers.’ 

Belang van te starten met de goedkeuring van het verslag: ‘Het verslag zorgt ervoor dat het 

startpunt van de vergadering voor iedereen volstrekt helder is. (…) heeft het bovendien de functie 

dat iedereen zich niet alleen de inhoud, maar ook de sfeer van de vorige vergadering weer voor de 

geest haalt. En dan natuurlijk liefst in die zin dat je je herinnert hoe vlot en prettig het de vorige keer 

verliep.’ 

Strategische pauzes om niet uit de sfeer van de vergadering te geraken: ‘Als het enigszins kan moet 

je de pauze dus samen doorbrengen, op één plek, zonder dat iedereen wegloopt om iets anders te 

gaan doen.’ 

De inleiding van de voorzitter – verleiden van de deelnemers: ‘Zijn inleiding moet inspirerend zijn en 

opgewekt van toon. Niet te lang, want je wil vaart maken. Maar lang genoeg om het gevoel te 

krijgen dat iedereen weer op het rechte spoor zit. (…) Een goede voorzitter heeft een slecht 

geheugen. Je moet elke nieuwe vergadering weer met een open mind beginnen.’ 

Omgaan met nieuwe deelnemers: ‘Het is de taak van de voorzitter om nieuwkomers te ‘coachen’, uit 

te leggen wat de gebruiken en tradities in dit gezelschap zijn.’ 

Omgaan met veelpraters: ‘Onderbreken is misschien wel de belangrijkste taak van de voorzitter. Het 

is de kunst om dat zo te doen dat mensen vervolgens niet beledigd gaan zitten mokken.’ 

Besluitvorming: ‘Een goed besluit is een besluit waar niemand van de aanwezigen zich voor hoeft te 

schamen, waarbij iedereen ook kan zeggen: maar dát deel heb ik binnengehaald.’ 

Tot slot over de outcome (in termen van groepsdynamica ‘emergentie’ genoemd): ‘Als je goed 

voorzit, kun je het beste uit de mensen halen. De gezamenlijke kennis en ervaring tevoorschijn 
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halen. De deelnemers zover brengen dat ze samen tot dingen komen die ze in hun eentje niet 

hadden kunnen bedenken.’ 
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Kunst is goed voor uw gezondheid (en voor communitybuilding) 

14 augustus 2020  

 

Ondanks de vele Corona-uitdagingen op het vlak van de fysieke gezondheid wordt ook aandacht 

gevraagd voor andere zaken die ons welzijn beïnvloeden, zoals kunst. De titel van dit artikel ontleen 

ik aan één van de inzendingen voor de Standaard Solidariteitsprijs. Voor mij zorgt kunst en 

creativiteit in de breedst mogelijke zin voor een bijzondere verbinding tussen mensen. Door samen 

een andere (beeld-)taal te vinden kunnen boeiende inzichten ontstaan die op hun beurt weer 

kunnen leiden tot nieuwe acties die niet enkel de direct betrokkenen ten goede komen, maar 

ook een relevante impact kunnen hebben op anderen. 

Omdat het zomer is, permitteer ik me even om hierover enkele gedachten te formuleren – op het eerste 

gezicht misschien wat off topic, maar toch relevant in de context van communitybuilding. 

Creativiteit als vertrekpunt 

Om te beginnen is er een misvatting over creativiteit alsof het gewoon anders-zijn is omwille van het 

anders-zijn, bijvoorbeeld in een eng artistieke interpretatie. Creativiteit is dingen anders bekijken, 

anders doen, dingen combineren om nieuwe waarde te creëren. Het is een vaardigheid die we 

kunnen ontwikkelen en waarbij we gefocust instrumenten (taal, beeld, processen, technieken) 

inzetten om het juiste inzicht te krijgen en te leren denken in termen van mogelijkheden, niet louter 

enkel meer van hetzelfde. Tijdens het proces en in de interactie ontwerpen we zo nieuwe dingen die 

gericht zijn op waarde en op de toekomst. De reis die veel heeft van een avontuurlijke expeditie 

wordt zo minstens even belangrijk als de bestemming. Creatief handelen zorgt daardoor voor een 

https://marcmestdagh.be/2020/08/14/kunst-is-goed-voor-uw-gezondheid-en-voor-communitybuilding/
https://2mpowering.files.wordpress.com/2020/08/kunst_zomer.png
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wenkend perspectief dat verbindend is en mensen hoop en inspiratie geeft. Voorwaarde is dat we 

vanuit de juiste perceptie de expeditie aanvatten. 

Naar binnen toe 

Jammer genoeg stel je vast dat mensen die creatief bezig zijn en zeker zij die de ‘hogere vorm’ van 

kunst beoefenen dezelfde valkuilen van groepsdynamica bewandelen als elke groep van 

samenwerkende mensen (o.m. groupthink). Het is verleidelijk om mekaar te ontzien en de lieve 

vrede te bewaren, zodat de groep zich vlug naar binnen keert en niet alleen een eigen 

betekeniseiland creëert, maar zich ook bekwaamt om dat sterk in de hand te houden (zelf-

referentialiteit). En finaal is de groep dan ook van mening dat ze geen verantwoording  moet 

afleggen ten opzichte van de maatschappij. 

Naar buiten toe 

De uitdaging is dus om zoals bij alle vormen van groepswerking ervoor te zorgen dat de blik naar 

buiten behouden blijft. Op die manier kunnen ook anderen geïnspireerd en tot actie aangezet 

worden. We kunnen om te beginnen de muur slopen waarachter kunstenaars zich verschuilen door 

Joseph Beuys te citeren: ‘Jeder Mensch ist ein Künstler’. Als we dus binnen een groep (of het nu 

kunstenaars zijn of mensen die een collectieve ambitie voor ogen hebben) beginnen met na te 

denken over hoe we ook naar buiten toe een rol te spelen hebben, zijn we al goed bezig. En voor alle 

duidelijkheid, omvang van de groep of de organisatie speelt daarbij niet zo een belangrijke rol. Ook 

een beperkt aantal mensen kunnen een belangrijke outcome hebben. Het klassieke ‘doorgroeien’ uit 

de corporate sfeer, waarbij klein gelijkgesteld wordt met een eerste, minder professionele fase hoeft 

helemaal niet te spelen. Ook kleine teams kunnen een grote steen in de rivier verleggen. 

Expeditie en waarde 

De vraag blijft dus hoe haal je creativiteit als bindingsmiddel binnen in de groep en hoe zorg je 

ervoor dat je er toegevoegde waarde mee realiseert voor de deelnemers én voor de buitenwereld. 

Dit sluit perfect aan bij mijn methodiek van Expedities (zie www.marcmestdagh.be/EXP) om meer te 

halen uit samenkomsten binnen ledenorganisaties. Specifiek voor deze context geef ik nog enkele 

bijkomende aandachtspunten: 

We moeten duidelijk de grens bepalen van de groep: wie kan lid worden van de ‘inner circle’ en wie 

staat daarbuiten. Dat geeft immers niet alleen identiteit maar ook vertrouwen dat de deelnemer 

erbij hoort. 

http://www.marcmestdagh.be/EXP
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Er moet ook duidelijkheid zijn over wie de toegang faciliteert, met andere woorden wie is de 

‘gatekeeper’ of poortwachter om mensen toe te laten. Het is belangrijk dat we de juiste mensen met 

de juiste bedoelingen toelaten. Kwaliteit is hier veel belangrijker dan kwantiteit. 

Is de toegevoegde waarde die beoogd wordt bij de realisatie van de collectieve ambitie voldoende 

duidelijk voor de deelnemers zelf (combinatie van het persoonlijk voordeel en het samen iets 

realiseren) en vooral, is die waarde voldoende vertaalbaar naar buiten toe? 

Hoe leren we de deelnemers nadenken over hoe ze dan ook naar buiten toe een toegevoegde 

waarde kunnen bieden? 

Conclusie 

Ik ben er zelf heel erg van overtuigd dat kunst naast een zelf-referentieel karakter (we doen het voor 

onszelf als kunstenaars en voor een beperkte groep van fans) ook een maatschappelijke rol heeft 

(hoe kunnen we andere mensen raken met kunst en hen – minstens zacht – dwingen om de zaken 

anders te bekijken) en vooral hoe kunst een impact op anderen kan hebben. Ik gebruik dan ook 

graag in mijn praktijk ‘vervreemdende’ elementen (plaatjes, schema’s, collages) om die andere taal 

te vinden om zo hopelijk mensen te inspireren, te bewegen, te ontroeren of in het beste geval tot 

actie aan te zetten. 

  

Meer leesinspiratie: 

Building Brand Communities, Carrie Melissa Jones & Charles Vogl 

The Art of Community, Charles Vogl 

The Art of Gathering, Priya Parker 

De cultuurmanager, Annick Schramme 

Cultuur op eigen koers, Annick Schramme 
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Vergaderingen leiden tot verslagen. Spannend niet? 

28 september 2020  

 

Ik zit in veel vergaderingen, maak zelf verslagen of krijg die achteraf toegestuurd. En heel vaak vraag 

ik me dan af of die tijdsbesteding wel nuttig was. Het zelf opmaken ervan maar ook het lezen van 

andermans verslagen. Gebeurt daar effectief iets mee: worden die gelezen, of enkel gescreend op 

naam, om te kijken waar men ter sprake komt met een statement of het al of niet bewust nemen 

van een engagement? Voor alle duidelijkheid: ik heb het hier niet over ‘woordelijk genotuleerde’ 

verslagen zoals in het parlement, officiële getuigenissen of andere formele verslagen maar vooral 

over verslagen die eerder een ‘operationele’ doelstelling hebben, of zouden moeten hebben. Denk 

maar aan vergaderingen van bestuursorganen, directiecomités, teamvergaderingen… 

Ik formuleer graag 10 losse bedenkingen (plus ééntje buiten categorie), en sta open om aangevuld 

dan wel gecontrarieerd te worden: 

Sturen we alle voorbereidende documenten op voorhand door of niet? Je kan de documenten 

bovendien al als een soort ontwerp-verslag opstellen, inclusief mogelijke beslissingen. Zodat 

iedereen dit al kan bekijken en zijn mening vormen. Zorgt dat er misschien voor dat sommige 

deelnemers op basis daarvan net zullen afhaken? Of stel dat je verwacht werd iets te doen en erover 

te rapporteren maar dat lukt niet. Of er zijn teveel agendapunten waar je weinig of niks mee te 

maken hebt, zodat het half doornemen van de voorbereidende documenten voldoende is om te 

beslissen afwezig te blijven. 

Moet een verslag zo opgesteld worden dat diegenen die vorige keer afwezig waren ook 

makkelijk mee kan volgen? Dit om te vermijden dat iemand – tot ergernis van anderen – op basis 

https://marcmestdagh.be/2020/09/28/vergaderingen-leiden-tot-verslagen-spannend-niet/
https://2mpowering.files.wordpress.com/2020/09/verslagen.png
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van het onvoldoende duidelijke/ volledige verslag van vorige keer een ‘herbespreking’ eist tijdens de 

volgende vergadering? Persoonlijk denk ik dat afwezigen altijd ongelijk hebben… 

Het 1e punt van de agenda is meestal de goedkeuring van het verslag van de vorige 

vergadering. Saaier dan dit kan niet, al heeft dat punt wel het voordeel dat er bij velen een stilte 

ontstaat uit schaamte het verslag helemaal niet meer nagelezen te hebben. En dan hebben we het 

nog niet over de mogelijke verwijzingen naar de betrokkene in dat verslag. Wie hier meestal wel op 

ingaat zijn afwezigen (zie punt 2) of zij die denken zich een andere versie van besluitvorming 

onthouden te hebben (al is dat even geleden…). 

Hoe gedetailleerd moet het verslag zijn? Gaan we het proces van de besluitvorming opnemen, of 

eerder het besluit zelf? In sommige gevallen is het uiteraard wel belangrijk dat andersluidende 

standpunten worden opgenomen, al is het maar pro forma om de andersluidende stem te plezieren. 

In de praktijk zie je dat de meeste beslissingen onder de vorm van een consensus, of in het slechtste 

geval een compromis, genomen worden. Op dat moment is het minder belangrijk dat iedere 

interventie genotuleerd wordt. Belangrijk is wel het weergeven van het draagvlak dat tot een 

beslissing heeft geleid, en vooral het enthousiasme om de beslissing effectief ook uit te voeren. 

Een veel voorkomende vraag is of je de belangrijke punten bovenaan de agenda zet of niet. Bij 

fysieke vergaderingen kan het strategisch interessant zijn om met de belangrijke punten te 

beginnen om zo iedereen op tijd rond de tafel te krijgen. Komen die later aan bod heb je het gevaar 

dat die niet of onvoldoende behandeld worden – dit komt voor bij vergaderingen die door een te 

drukke agenda altijd dreigen uit te lopen, waardoor mensen afhaken, zowel fysiek als online, maar 

ook mentaal. 

Geeft het verslag voldoende weer op welke manier de vergadering verlopen is? Niet alle punten 

hebben dezelfde status: sommige zaken gaan over rapportering, sommige over ‘samen nadenken 

over’, andere over het nemen van harde beslissingen. Komt dit voldoende tot zijn recht in het 

verslag. Zie hierover ook mijn artikel over De Knip om vergaderingen zowel formeel als informeel 

boeiender te maken. 

Op welke manier wordt de vergadering gevoed door externe ‘content’? In de meeste gevallen 

worden agendapunten voorbereid door mensen of groepen van mensen (bv. werkgroepen) die niet 

zelf aanwezig zijn op de meeting. Hoe wordt die ‘externe input’ gekanaliseerd naar de vergadering? 

Gebeurt dit door briefings naar individuele aanwezigen, door het collectief delen van verslagen en 

documenten, komt een externe vertegenwoordiger dat ter zitting toelichten? Afhankelijk van de 

https://marcmestdagh.be/2018/07/13/meer-zuurstof-voor-uw-bestuursvergadering-laat-bestuurders-ook-nog-leden-zijn
https://marcmestdagh.be/2018/07/13/meer-zuurstof-voor-uw-bestuursvergadering-laat-bestuurders-ook-nog-leden-zijn
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DNA en cultuur van de organisatie zal dit anders verlopen, maar het is op zich een heel belangrijk 

aandachtspunt met een enorme impact op de ‘vergadering ‘ en bijgevolg de verslaggeving. 

Biedt het verslag vooral een beeld over het verleden? Met andere woorden, wordt vooral 

gerapporteerd over wat achter ons ligt, wat gebeurd is en waaruit blijkt dat de organisatie goed 

bezig is? Op zich kan dit geen kwaad, maar los van de geschiedschrijfkundige waarde biedt zo’n 

verslag meestal weinig toegevoegde waarde, al blijkt dat soort verslag soms boeiender dan de 

vergadering zelf. 

Kijken we met het verslag vooruit? Bevat het verslag de todo’s van alle betrokkenen en wordt ook 

al nagedacht over wat komt? Dit kan gaan over de manier waarop toekomstige projecten in functie 

van de missie, strategie en doelstellingen verder ontwikkeld zullen worden. Op die manier geef je 

zeker ook aan de deelnemers zuurstof om naar een volgende vergadering te komen. 

Wie heeft er nog baat bij het verslag? Een verslag sluit traditioneel heel dicht aan bij een bepaald 

orgaan in een organisatie. De uitdaging is zeker op welke manier er vanuit een verslag een 

vertaalslag kan gebeuren naar andere betrokkenen, onafgezien of het nu hoger of lager in de 

hiërarchie gebeurt, dan wel naar externen. Dit laatste kan bijvoorbeeld ook via brede 

communicatiekanalen naar actoren, leden, klanten… 

Buiten categorie: “Geeft de verslaggever de waarheid mee of zijn eigen waarheid? Dat is een moeilijk 

evenwicht ”.(1) Je zou er bijna aan voorbijgaan maar in dit hele proces komt het er effectief wel op 

aan op welke manier de verslaggever zijn of haar rol vervult. Aandacht voor de bovenstaande 

punten kunnen mijns inziens alleen maar bijdragen tot een beter verslag. Hoe duidelijker de 

doelstellingen zijn en bijgevolg hoe meer impact een verslag kan hebben zal ook de rol van de 

verslaggever scherper stellen: waarom een andere waarheid opzoeken, als de waarheid doet wat het 

moet? (2) 

Voor mij is het in elk geval een uitdaging om elk toekomstig verslag even tegen het licht van deze 

tien punten te houden. En principieel ben ik ervan overtuigd dat een verslag niet over het 

verleden maar over de toekomst moet gaan: wat gaan we morgen doen? 

*    *    * 

(1) Met dank aan Sylvie Baert van VMx om dit op te merken bij het proeflezen van dit artikel. 

(2) Over de rol van de verslaggever, zie ook dit artikel. 

  

http://www.vmx.be/
https://marcmestdagh.be/2019/05/07/van-verenigingsprofessional-naar-vergaderprofessional/
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Financiering van ledenorganisaties en de rol van de 

verenigingsprofessional 

16 oktober 2020  

 

Het is ongetwijfeld de meest voorkomende vraag: hoe financieren we de werking van de 

ledenorganisatie? Volstaat het om enkel lidgeld te innen of zetten we in op diensten op maat voor 

de leden om de kas te spijzen? En hoe gaan we om met subsidies, sponsoring en alternatieve 

financieringsvormen? Maar vooral hoe past die aanpak binnen het geheel van de organisatie-

strategie en wat is de rol van de betrokken verenigingsprofessionals? 

Rol van de verenigingsprofessional 

Een bijzonder aspect dat speelt bij de manier waarop de financieringsmix wordt aangepakt is dat het 

in  belangrijke mate gedetermineerd wordt door de professionals die voor de diverse aspecten 

verantwoordelijk zijn. Iemand die sponsoring binnenhaalt, is meestal ook iemand die de uitvoering 

van de samenwerking mee helpt uitvoeren. Extra leden werven betekent op de eerste plaats extra 

inkomsten, maar hoe ga je me die leden verder om? Is het beter om 1 lid van 1000 euro binnen te 

halen of 10 van 100 euro. De boekhouder zal voor het eerste kiezen, een stafmedewerker zal 

misschien liever vers bloed in meerdere werkgroepen zien. Kortom, de rol van de 

verenigingsprofessional speelt hierbij een bijzondere rol. Alleen als die vanuit de collectieve ambitie, 

structuur en cultuur van de organisatie duidelijk weet hoe te handelen zal zijn inzet impact 

genereren. De financieringsuitdaging is bijgevolg geen koud zakelijk gegeven, maar maakt deel uit 

van de manier waarop organisaties omgaan met ledenbinding, communitybuilding en 

relatiemanagement in het algemeen. 

https://marcmestdagh.be/2020/10/16/financiering-van-ledenorganisaties-en-de-rol-van-de-verenigingsprofessional/
https://2mpowering.files.wordpress.com/2020/10/financiering.png
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Lidgeld 

Voor de meeste ledenorganisaties vormt lidgeld het grootste aandeel aan inkomsten. Maar 

verandert Corona het concept van lidgeld voorgoed? Willen we nog betalen voor iets waarvan we 

niet zeker zijn of we er iets voor terug krijgen? Enkele bedenkingen over hoe we anders moeten 

omgaan met lidgeld kan je in een volgend artikel lezen! 

Creëren op maat diensten klantengedrag bij leden? 

Los van het louter monetaire aspect is het belangrijk stil te staan bij de mogelijke implicaties ervan 

voor de werking van de vereniging. Als we in plaats van generieke ledenvoordelen die we via ‘het 

lidgeld’ financieren meer overschakelen naar ‘diensten op maat’ worden de leden misschien te veel 

klanten, of zijn er te weinig middelen voor de collectieve werking (bv. de belangenbehartiging). Hoe 

kunnen we hierin een gezond evenwicht houden? 

Sponsoring: middelen of win-win? 

In dezelfde lijn ligt de discussie over sponsoring: zoeken we enkel financiële middelen, of willen we 

tot een win-win situatie komen? Opvallend is de trend dat sponsors meer en meer zoeken naar 

afspraken met gesloten portefeuille. Geen cash dus, enkel een ledenvoordeel, al dan niet gekoppeld 

aan een kick-back voor de organisatie. En ook hier moeten we ons afvragen wat de implicaties zijn 

voor de organisatie: wat is de toegevoegde waarde, hoe wordt de co-branding gepercipieerd door 

de leden en de stakeholders. In hoeverre worden sponsors betrokken of zelfs geïntegreerd binnen 

de organisatie? 

Nieuwe ideeën rond financiering 

Tot slot zien we ook nieuwe ideeën rond financiering. Investeren we als leden in een collectief 

project (al dan niet via een aparte structuur zoals een coöperatieve vennootschap), of doen we 

beroep op crowdfunding of fondsenwerving of nog andere creatieve pistes?. 

Maar ook hier blijft de cruciale vraag: in hoeverre realiseren we hiermee de collectieve ambitie van 

onze leden? En vooral hoe kunnen we een balans blijven behouden tussen de concrete vraag van het 

lid ‘What’s in it for me?’ en de ‘What’s in it for us?’ vanuit de organisatie. 

  

https://marcmestdagh.be/2020/11/03/verandert-corona-het-concept-van-lidgeld-voorgoed/
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Verandert Corona het concept van lidgeld voorgoed? 

3 november 2020  

 

Nu we opnieuw in lockdown gaan en veel ledenorganisaties zoals sport-, cultuur- maar zeker en vast 

ook beroepsverenigingen en federaties opnieuw geconfronteerd worden met het feit dat zij minder 

(of zelfs geen) activiteiten kunnen realiseren voor hun leden, zet dat druk op het lidgeld. Betalen 

we nog verder als de vraag tot hernieuwing binnenkomt: hebben we er wel voldoende aan gehad 

vorig jaar, maar ook zullen we er het komende jaar wel iets aan hebben? Als je dan bedenkt dat heel 

wat organisaties een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit lidgeld halen, is het nuttig om even stil 

te staan bij het concept van lidgeld. 

Tijdens een nieuwe BSAE masterclass over de financiering van ledenorganisaties (waar lidgeld 

één aspect van is)* neem ik deze uitdaging heel graag op. Het mag paradoxaal klinken maar het is 

nu éénmaal wel zo dat we aan de ene kant lidgeld vragen zodat we leden kunnen bedienen, maar 

omgekeerd vragen we ook aan leden om hun expertise te delen en mee te helpen de collectieve 

ambitie te realiseren (bv. tijdens werkgroepen, nav bevragingen…). 

Daarmee is de financieringsuitdaging van een ledenorganisatie veel meer dan een louter 

financieel, transactioneel zakelijk gegeven. De manier waarop we lidgeld positioneren ten 

opzichte van de ‘value’ die we bieden, maar ook tegelijk samen maken, heeft dus niet zozeer iets te 

maken met het rondkrijgen van het budget of de boekhouding, maar wel met hoe we omgaan met 

ledenbinding, communitybuilding en relatiemanagement in het algemeen. 

Ik verken graag hoe we vanuit het perspectief van de verschillende rollen die een 

verenigingsprofessional opneemt (bv. ledenwerver, stafmedewerker, lobbyist, 

https://marcmestdagh.be/2020/11/03/verandert-corona-het-concept-van-lidgeld-voorgoed/
https://2mpowering.files.wordpress.com/2020/11/lidgeld.png
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communicatiemedewerker) werken aan die schijnbare tegenstelling van geldelijke financiering 

en wederkerige waarde (wat wij bieden en wat wij krijgen van een lid). 

Het oude model van een ‘al-inclusief’ lidgeld is bij de meeste ledenorganisaties al vervangen door 

een hybride model waarbij er ook afzonderlijke diensten verleend worden, die navenant ook 

doorgerekend worden. Soms lijkt de slinger teveel doorgeslagen naar de kant van de services met 

als gevaar meer een dienstverlener te worden dan wel een organisatie die vanuit het 

solidariteitsprincipe werkt aan niet alleen de ‘What’s in it for me?’ maar ook aan een hoger belang. 

Maar we zien toch dat het lidgeld als dusdanig onder druk komt te staan. Kunnen we dat niet 

minimaliseren om wel, maar ook niet meer dan dat, een binding te hebben in de zin van ‘toegang’ 

tot de vereniging? Dan vervallen we jammer genoeg in een louter transactionele relatie waarbij een 

lidmaatschap samenvalt met een ‘verzekering’: we betalen iets, maar hopen het liever niet nodig te 

hebben. Een heel negatieve ‘mindset’, die trouwens onwaarschijnlijk veel afbreuk doet aan de 

toegevoegde waarde die een ledenorganisatie biedt. 

Aan de andere kant kan je je niettemin afvragen of we niet verplicht zullen worden om af te 

stappen van het format van jaarlijks lidgeld, vooraf te betalen en met de intentie om hiervoor 

voldoende in return te bieden. Vergelijk maar eens met het gemak om vandaag ‘abonnementen’ te 

nemen – en vooral op te zeggen – op diensten zoals Netflix, GSM-operatoren, Hello Fresh, 

enzovoort.  De vraag is dan alleen: wat zetten we daar dan als ledenorganisatie tegenover? 

Enkele zaken die alvast bekeken kunnen worden om niet zozeer het lidgeld als concept af te 

schaffen, maar om het een andere ‘mindset’ te geven bij zowel het lid als de organisatie: 

• Herdenken van aanpak van lidgeld (basis, staffels, anciënniteit, tijdelijke breaks,…) 

• Herberekenen van het lidgeld op basis van kostprijs maar ook rekening houdende met de 

organisatiekost en de gewenste marge 

• Lidgeld op een andere manier en tijdstip laten betalen 

• Bonus-systeem voor actieve leden 

• Teruggave (cf. verzekeringsmaatschappijen) 

• Scherpere afbakening waarvoor een aparte bijdrage gevraagd kan worden (services) 

• Overtuigender communiceren over wat het lid ‘geconsumeerd’ heeft (zowel de What’s in it 

for me? als de minder tastbare zaken) 
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• Lidgeld als een investering op de toekomst 

 

*    *    * 

Reflectie nav sessie op 10/11/2020: Begin deze week full-house (lees: vol scherm) voor BSAE 

Masterclass rond financiering van de ledenorganisatie en de rol van de verenigingsprofessional 

hierbij. Enkele bedenkingen: 

Lidgeld blijft het centrale houvast in het verdienmodel van de meeste ledenorganisaties maar staat 

onder druk. Willen leden nog een jaar vooruit betalen voor een collectief aanbod waarvan ze niet 

zeker zijn of het nuttig zal zijn of er tout court zal zijn (cf. COVID-19)? 

Daardoor is er meer vraag naar een pay-as-you-go model waarbij een lid betaalt voor wat hij nodig 

heeft, en dat zijn bij voorkeur concrete, op maat diensten/producten? Maar hoe valt dat te rijmen 

met de collectieve opdracht van de organisatie? Wat als leden klanten worden? 

Kunnen we die twee zaken tot een Best of both worlds omturnen: we vervullen de ‘What’s in it for 

me?’ maar doen dat vanuit een duidelijke ‘What’s in it for us?’. Het antwoord daarop is ja, maar het 

vormt wel een serieuze uitdaging. Zowel wat het werk betreft om dit te realiseren maar ook om de 

mindset van de leden hierin mee te krijgen. Maar gegarandeerd een win-win. 

Tot slot: wat telkens opnieuw speelt (en voor veel dingen in de weg zit) is de perceptiekloof – hoe wij 

vanuit de organisatie naar de dingen kijken en hoe de leden dat bekijken! Oplossing hiervoor is dat 

inzichtelijk maken, zelf lessen trekken, en voor wat overblijft leden leren lid te zijn… 

Voor mij grotendeels een bevestiging, deels een nuancering van de inzichten die ik als inspiratie 

meegeef en waarover de groep in interactie ging. Ik neem een en ander zeker mee voor de volgende 

sessies. 
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Een beeld zegt meer dan 1000 woorden 

24 november 2020  

Het is een cliché, maar wel eentje dat werkt. Ook voor ledenorganisaties kan het gebruik van 

datavisualisatie een grote toegevoegde waarde betekenen. Zeker als dat voorbij het ‘opleuken’ van 

een Excel-grafiek gaat, maar wel degelijk de bedoeling heeft om inzichten te bieden voor zowel 

intern als extern gebruik. Dat laatste gaat dan vooral over het presenteren van facts & figures aan 

leden en zelfs aan externe stakeholders. 

Datavisualisatie en ledenorganisaties 

Hierbij 5 argumenten waarom ledenorganisaties op een zinvolle manier gebruik kunnen maken van 

datavisualisatie: 

enkele argumenten oplijsten waarom ledenorganisaties op een zinvolle manier gebruik kunnen 

maken van datavisualisatie: 

Datavisualisatie biedt ten opzichte van taal heel wat voordelen. Mensen zijn visueel ingestelde 

wezens. Er zit veel minder ruis op dan op semantiek (de betekenis) van woorden. Wat verstaan we 

onder ‘veel’ of ‘relatief veel’ als we het over cijfers hebben. Een grafiek maakt dat direct duidelijk. 

Datavisualisatie maakt direct hoofdlijnen inzichtelijk itt detailbeschrijvingen, waarbij te veel nuances 

de focus wegnemen. Dit kan handig zijn voor ‘dashboarding’, bv. voor een bestuur om op die manier 

‘behapbare’ info te krijgen. 

Datavisualisatie laat toe om geaggregeerde en dus ook anonieme gegevens zichtbaar te maken. Dit 

kan een antwoord bieden op het gevaar om gevoelige gegevens te tonen (cf. 

mededingingswetgeving). 

Datavisualisatie vergt een grotere hygiëne en verwachting van interpretatie van de cijfers. Het 

belang van een sterke dataset zorgt niet alleen voor een sterke visual, het kan ook net de 

uitschieters beter zichtbaar maken, wat dan tot extra interpretatie kan leiden. 

Datavisualisatie kan misschien afschrikkend werken. Het gaat er in eerste instantie niet om als 

verenigingsprofessional de skills te moeten hebben om een creatieve infographic te maken, maar 

wel om data strak en scherp voor te stellen, al is het via wat meer sleutelen aan een Excel-

grafiek. Dit maakt het zeker doenbaar voor elke verenigingsprofessional. 

  

https://marcmestdagh.be/2020/11/24/een-beeld-zegt-meer-dan-1000-woorden/
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Collectieve ambitie van BSAE 

(Strategienota voor BSAE, Vereniging van verenigingsprofessionals, nav congres 2020, lancering 

nieuwe website en Actieplan 2021 – nov/dec 2020) 

 

“Verenigingsprofessionals Versterken” 

BSAE zet zich in voor de professionalisering, ontwikkeling en erkenning van de maatschappelijke 

waarde van de rol van de verenigingsprofessional binnen ledenorganisaties: zoals 

beroepsverenigingen, sectororganisaties, federaties, bewegingen, humanitaire en charitatieve, 

socio-culturele, sport en vrije-tijdsorganisaties). Concreet doen we dat door de betrokken 

professionals sterker te maken. Het gaat hier om directeurs, verenigingsmanagers, coördinatoren, 

stafmedewerkers en andere professionals actief in ledenverenigingen. Daarnaast hebben we ook 

aandacht voor bestuurders, vooral als die ‘uitvoerende’ taken op zich nemen binnen de 

ledenorganisatie. 

Goed opgeleide, dynamische en inspirerende verenigingsprofessionals spelen een belangrijke rol 

binnen hun organisatie. Op de eerste plaats als uitvoerende professionals verantwoordelijk voor de 

dagelijkse werking van de organisatie (‘management’), maar ook in hun relatie tot de 

beleidsbepalende organen zoals de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan 

(‘governance’). Meer dan voorheen kunnen zij vanuit hun professionalisme een daadwerkelijke 

stempel drukken op de realisatie van de missie en doelstellingen van hun organisatie. Los van hun 

specifieke expertise nemen zij een belangrijke rol op als verbindingsprofessional waardoor leden en 

de stakeholders onderling en met mekaar verbonden worden om samen het verschil te maken. 

Verenigingsprofessionals zorgen er immers voor dat hun organisaties niet enkel de dingen goed 

doen maar ook de goede dingen doen. De impact gaat veel verder dan het faciliteren van wat de 

leden van de organisaties aanbelangt, zij het economisch, sociaal, cultureel of humanitair. De 

intermediaire rol van organisaties zorgt niet enkel voor ondersteuning maar ook voor innovatieve 

ontwikkelingen binnen de domeinen waarbinnen de organisaties en de verenigingsprofessionals 

actief zijn. En sterke verenigingsprofessionals dragen daar in belangrijke mate toe bij.  
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Verenigingswerk is mensenwerk 

Het is de collectieve ambitie van BSAE om de verenigingsprofessional te versterken. We stellen vast 

dat heel wat professionals die actief zijn in een ledenorganisatie daar niet noodzakelijk een apart of 

bijzonder gevoel bij hebben in de zin dat die ledenorganisatie een andere dynamiek zou hebben dan 

bijvoorbeeld een bedrijfsomgeving of een overheidscontext. Nochtans zien we net wel een grote 

toegevoegde waarde bij die professionals die zich meer gaan verbinden met de dynamiek van een 

ledenorganisatie, zowel voor henzelf door de grotere voldoening van de job, maar ook voor de 

organisatie. Een communicatiemedewerker kan perfect professioneel zijn werk doen zonder zich al 

te veel in te laten met het grotere verhaal, maar als die klik er wel is, zien we een andere professional 

openbloeien. Dat is wat wij willen bekomen: van een professional in een vereniging tot een 

verenigingsprofessional komen. 

Maar wat is dan die specifieke dynamiek van de ledenorganisatie?  

Ledenorganisaties kenmerken zich door 

een relatief complexe biotoop. Op de 

eerste plaats valt het op dat er meestal in 

relatief kleine teams gewerkt wordt, met 

weinig ‘ontdubbelde’ functies. Dat legt 

een bijzondere druk op de manier waarop 

de dingen georganiseerd moeten 

worden. Een ander aspect is de 

bijzondere relatie met het bestuur. Meestal staan die heel dicht bij de professionals. Soms zijn 

bestuurders  deels of geheel ‘uitvoerend’ bezig, en in zekere zin dus als gelijken, maar dan toch weer 

niet helemaal. Bestuurders behouden natuurlijk hun rol als aanstuurders van de vereniging (bepalen 

van het beleid, toezicht op de uitvoering, opdrachtgever/werkgever van de professionals). 

Een derde dynamiek komt vanuit de ledenachterban en de manier waarop ledenprofessionals met 

hun collectieve maar ook individuele behoeften en uitdagingen omgaan. Ondanks strategische 

doelstellingen en prioriteiten zien we in veel ledenorganisaties een grote noodzaak aan 

weerbaarheid en flexibiliteit om te kunnen inspelen op wijzigende vragen vanuit de leden.  

Tot slot zien we ook een bijzondere dynamiek met allerlei externe stakeholders. Dat kunnen in de 

context van de belangenbehartiging minder bevriende mensen en organisaties zijn, maar net zo 

goed collegiale partners in het kader van samenwerkingen met zusterorganisaties of bedrijven (bv. 

sponsoring/partnership). 
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Hoe is die dynamiek gelinkt aan de rol van de verenigingsprofessional? 

Professionals ervaren die dynamiek in 

alles wat ze doen, zowel op niveau van de 

relatie met die vele actoren, als op niveau 

van het proces (hoe moeten ze de dingen 

doen), als op niveau van de inhoud 

(waaraan wordt gewerkt en wat wordt als 

resultaat verwacht). Dit zorgt ervoor dat 

het belangrijk is dat de professional zowel 

zijn persoonlijke ambities als professionele bagage in balans kan brengen met de collectieve ambitie 

van de organisatie. Die kan op haar beurt een sterke formele kant hebben, nl. hoe de dingen 

wenselijk georganiseerd worden (de structuur), maar ook een informele kant (cultuur). 

Hoe speelt BSAE daar op in? 

Op zich is BSAE ook een ledenorganisatie 

en zoeken we ook naar de gouden balans 

tussen de What’s in it for me? versus 

What’s in it for us? 

Wat het eerste betreft willen we vooral 

inzetten op opleidingen. In de meeste 

gevallen gaat het niet om klassieke ex 

cathedra opleidingen, maar wel om interactieve sessies waarbij naast inzichten en modellen ook 

veel aandacht besteed wordt aan de ervaringen en uitdagingen van de deelnemers. Bovendien 

wordt extra aandacht besteed aan de vertaalslag van de materie naar dat aspect van hoe gaan we 

dat als verenigingsprofessional invulling geven in onze organisatie. Zo gaat een opleiding over social 

media niet enkel over de technieken en tips& tricks, maar ook over de waarom en hoe-vraag. 

Wie/wat zetten we wanneer in, en hoe kan dit het geheel van de organisatiewerking versterken. 

Misschien is de conclusie wel dat niet de social media expert de social media doet, maar net wel alle 

andere collega’s, terwijl de expert een meer coördinerende, faciliterende rol op zich neemt. 

De specifieke formats van sommige sessies (bv. lerende netwerken of Expedities) lenen er zich ook 

toe om te zorgen dat professionals kunnen ‘werken aan eigen werk’, weliswaar in groep, samen met 

collega’s die met gelijkaardige of net heel verschillende uitdagingen te kampen hebben.  
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Die interactie met collega’s is overigens cruciaal. We faciliteren dat weliswaar in elke bijeenkomst, 

maar we besteden er ook extra aandacht aan in intervisies of netwerkmomenten waar de 

deelnemers hun cases en uitdagingen inbrengen en dus van mekaar leren. 

Tot slot zien we ook dat intensieve trajecten, zoals de BSAE Expedities leiden tot collaboratie en co-

creatie onder de deelnemers, waardoor dan ook nieuwe inzichten ontstaan die niet enkel voor de 

deelnemers belangrijk zijn, maar die mits toedoen van BSAE ook vertaald en bruikbaar gesteld 

worden voor alle leden of zelfs alle verenigingsprofessionals. 

Meer info op www.bsae.be  

 

 


