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Een kort lijstje voor nu
4 januari 2021

Geen terugblik op 2020, en ook geen voorspelling van de toekomst, maar zaken die nu gebeuren en
een invloed hebben op ledenorganisaties. Een kleine collage, bijeen gesprokkeld bij anderen.
Over veranderingsmanagement, de waarde die een community biedt, de rol van de
verenigingsprofessional, de tandemrelatie tussen bestuur en professionals en ook over, maar vooral

voorbij Corona.
1. Verandering gebeurt nu
“Met ons hoofd zijn we in de toekomst, bij onze ambities en de plannen om onze doelen te bereiken.
Maar met ons gedrag zijn we vaak in het verleden. (…) Onze invloed ligt niet in het verleden, noch in
de toekomst. Onze invloed is NU.”
Echt veranderen is niet bestaande dingen beter of anders doen, maar wel andere dingen doen.

Hiervoor is het belangrijk om eerst te vertragen, pas daarna kan je op de best mogelijke manier
versnellen. We leven in een tijd “waarin we steeds meer toekomen aan wat misschien wel het meest
menselijke is: creëren, verbinden, werken vanuit gevoel en bezieling.” Laten we vertrekken vanuit
het verlangen dit te realiseren, omdat verlangen ons doet bewegen, ook al is de uitkomst niet
gegarandeerd. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat we permanent experimenteren en
leren (‘trial and learn’).
[Traag Versnellen, Reflectief en krachtig veranderen in het NU, Arend Ardon, Boom, 2020]
2. De waarde die een community biedt
“Het is niet langer de organisatie die ‘exclusief’ aan zet is, maar het netwerk, de gemeenschap, de
community is aan zet. We gaan van organisatie-centrisch naar netwerk-centrisch of kringloopArtikels 2021 © www.marcmestdagh.be
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centrisch denken.” Dit leidt tot het herzien van de logica van waardecreatie waarbij we aandacht
moeten hebben voor de tijdsfactor: samenwerken met een verschillende partners vergt tijd, vooral
als we een duurzame relatie willen uitbouwen zodat er een meervoudige waarde tot stand komt
waarbij we zorgen dat iedereen er beter van wordt.
[Duurzaam organiseren, Jan Jonkers en Niels Faber (red.), Boom, 2020]
Maar het vormgeven van een community is niet vrijblijvend. Het is belangrijk om grenzen te trekken.
“You can’t be all things to all people. In fact, drawing a strong boundary for the right people is
always an important part of creating a resilient and effective brand community”. Leden moeten
weten op welke manier ze lid kunnen worden en zijn, maar ook op welke manier ze weer weg
kunnen gaan, anders krijg je teveel dood hout in je community. “Gatekeepers are responsible for
helping the right people get inside and keeping the wrong people out.” Op die manier maak je de
binnenkant van de community ook veilig voor de echt waardevolle leden. Niettemin mag je er niet
vanuit gaan dat leden zelf hun weg vinden binnen die grenzen: “Leaders need to understand that
ensuring there is value to find is not the same as inviting visitors into a group and then hoping they’ll

find value.”
[Building Brand Communities, Carrie Melissa Jones & Charles H.Vogl, Berret-Koehler Publishers, 2020]
Een andere insteek op community’s en leden is die vanuit het concept van fans. Hier is er niet direct
een harde grens, maar speelt wel het tot stand komen van een emotionele band. Om die
authentieke ontmoeting te realiseren is het belangrijk dat de verbindingsfactor met de organisatie
helder is. Bottomline: “Als je niet weet wie je fans zijn, heb je alleen maar klanten.”
[Fanstrategie, Wil Michels, Noordhoff Business, 2020]
Een andere, interessante insteek is die van de Betekenisconomie: “in de betekenisoconomie bestaat
de waarde uit de betekenis voor medewerkers en klanten – door tegemoet te komen aan grotere
dan louter persoonlijke behoeften, door je persoonlijk te ontwikkelen, en door een gemeenschap
(community) op te bouwen.” Betekenis is bij deze geen doel, eerder een richting (en bijgevolg een
werkwoord), nl. de manier waarop je je werk doet en je inzet voor anderen en voor de samenleving.
Een dimensie die zeker de betrokkenheid en het engagement van leden binnen een
ledenorganisatie extra kan voeden.
[De betekeniseconomie, Aaron Hurst, Scriptum, 2017]
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3. Digitaal werken blijft
We zijn ondertussen allemaal gewoon om van thuis te werken en te zoomen, teamen enzovoorts.
Ongetwijfeld zijn er heel wat voordelen, die we ook niet meer willen weggooien, maar er zijn ook
nadelen. Bijvoorbeeld het feit dat we mekaar niet recht in de ogen kijken als we mekaar aanspreken
via zoom of teams. Iets wat cruciaal is om mekaar beter te leren appreciëren en te vertrouwen. In
een fysiek contact communiceer je overigens ongemerkt veel meer dan je denkt; kleine non-verbale
signalen, terloopse opmerkingen… ook dit creëert verbinding.
Een ander effect, dat we beter ten goede verder laten ontwikkelen is dat we asynchroon werken.
“De gedachte dat iedereen op hetzelfde moment moet werken is volledig losgelaten. (…) Mensen
krijgen de tijd en ruimte om zich te focussen en hun eigen ritme te volgen.” Dit creëert
mogelijkheden om met minder stress toch efficiënt en effectief te werken. De vrijheid die we daarbij
krijgen moet natuurlijk in balans gehouden worden met onze beschikbaarheid en flexibiliteit.
[Werk heeft het gebouw verlaten, Anders samenwerken na de corona cultuurshock, Jitske Kramer,
Boom, 2020]
4. De sterke verenigingsprofessional
De nieuwe baseline van BSAE (Vereniging van verenigingsprofessionals) luidt:
“Verenigingsprofessionals versterken”.
“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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[Verneem hier meer over hoe BSAE de rol ziet van de
verenigingsprofessional: https://www.bsae.be/overbsae/onze-ambitie]
We stellen vast dat er heel wat verwacht wordt van professionals in vergelijkbare functies binnen
organisaties. Zo zien we een gelijkaardige invulling van de competenties, skills en attitudes van de
interne communicatieprofessional. Centraal staat hierbij dat zij een “geïnformeerde,
geconnecteerde en bewuste groep van medewerkers” zijn.
[Strategisch verbinden, impact en engagement genereren met interne communicatie, Peter Op De
Beeck, Borgerhoff & Lamberigts, 2020]
Het eindverslag van het CSI Flanders-onderzoek over het Vlaamse middenveld besteedt onder meer
aandacht aan de ‘beroepskracht in het middenveld’: ‘Is er nood aan een nieuw soort beroepskracht
in deze veranderende tijden?’ De vraag is ingegeven door de impact van trends zoals de
individualisering van de samenleving, vergrijzing, digitalisering enzovoorts. Grote uitdagingen zijn
bijgevolg verandering van competenties, veranderende jobs en de druk op de motivatie van de
beroepskrachten. Hierbij wordt vastgesteld dat er een verschuiving is van meer uitvoerende taken
naar meer coördinerende en managende rollen. Er wordt ook verwezen naar de mogelijks negatieve
invloed van de hybridisering/vermarkting en invloeden uit de corporate wereld. “De belangrijkste
beweegredenen bij de keuze voor hun middenveldjob zijn de mogelijkheden om bij te leren en
zichzelf te ontwikkelen, een nuttige bijdrage te leveren aan de samenleving en andere mensen te
helpen. Ze hechten veel minder belang aan extrinsieke factoren, zoals loon, macht of prestige.”
Niettemin blijft het een uitdaging: “Het Vlaamse middenveld is blijkbaar op zoek naar het
onbestaande: een specialist die tegelijk ook generalist is.”

[Middenveld, Tussen Aanval en Verdediging, Stijn Oosterlynck, Lode Vermeersch, Bram Verschuere,
Filip De Rynck, Miet Lamberts en Bart Verhaeghe, LannooCampus, 2020]
5. Relatie tussen bestuur en professionals
We stellen een verdere ‘doorwerking’ vast van de nieuwe vzw-wetgeving (WVV). Er is een
toenemend aantal vragen rond de bestuurdersaansprakelijkheid, het collegiale karakter van het
bestuursorgaan, de regeling inzake belangenconflicten, enzovoorts.

Daarnaast is het ook goed om vast te stellen dat er los van het wettelijke kader meer aandacht is
voor het operationele. Zo werd in 2020 een nieuwe bestuurscode voor de cultuur voorgesteld
waarbij er veel aandacht besteed werd aan het formuleren van een evenwaardige ‘tandem’ tussen
het bestuur en de directie. Een minstens even interessant concept is dat van het ‘pas toe of leg uit’Artikels 2021 © www.marcmestdagh.be
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principe, waarbij het voor een organisatie mogelijk is om toe te lichten waarom ze bepaalde
aspecten net niet opneemt. “Een goede reden om iets niet te doen, is altijd beter dan een
gebrekkige toepassing om toch binnen de voorgestelde kaders te passen.” In deze oefening is het
proces, nl. de reflectie en explicitering, op zich al heel waardevol.
[Bestuurscode Cultuur, het Fonds voor Cultuurmanagement, 2020]
[Wie meer wil lezen over governance en ledenorganisaties: www.marcmestdagh.be/bestuurder ]
6. De rug rechten voorbij Corona
Ledenorganisaties mogen de moed niet laten zakken. Zeker niet omdat sommige leden misschien
minder makkelijk het lidgeld (kunnen) betalen of kritischer zijn tegenover de concrete ‘What’s in it
for me?’ in deze moeilijke tijden.
“Brancheverenigingen zijn, in tegenstelling tot de meeste bij hen aangesloten bedrijven of
organisaties, anticyclisch; in goede economische tijden hebben leden minder behoefte aan het
collectief waar dat in tijden van economische tegenslag juist extra gevraagd wordt.” Zij kunnen in
deze omstandigheden hun grote meerwaarde laten zien.
Vanuit BSAE (Vereniging van verenigingsprofessionals) werden trouwens heel wat praktijken
verzameld van verenigingsprofessionals en sector- en beroepsverenigingen omtrent het coronavirus. Je vindt er voorbeelden van bedankingen van leden, videoboodschappen van directeurs,
samenwerkingsverbanden, interessante linken rond AV en (bestuurs-)vergaderingen, inspiratie rond
gebruik van video, enzovoorts.

[Het vitale belang van verenigingen in coronatijd en daarna, Rob Bongenaar en Annie van de Riet in
VM-magazine, december 2020]
[BSAE_database: https://www.bsae.be/k/n355/news/view/3498/3486/praktijkendatabaseverenigingsprofessional-in-covid-19-tijden.html]
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Ledenorganisaties en expedities: samen uit, samen thuis
19 januari 2021

Twee jaar geleden gaf ik met mijn Expedities-methodiek vorm aan een enigszins nieuwe vorm van
lerende netwerken die binnen ledenorganisaties zuurstof moesten geven aan de manier waarop we
met leden omgaan. Het motto ervan was en is nog altijd: “Het inzetten van de collectieve kracht en
intelligentie van de groep om samen, maar ook ten voordele van anderen, vorm te geven aan
zowel individuele als collectieve uitdagingen.” Een boodschap die goed onthaald werd bij heel wat
ledenorganisaties, maar ook wel wat vragen opriep. Onder meer in verband met het engagement
van de deelnemers om 100% samen de expeditie aan te vatten en te volbrengen. Evaluatie en
reflectie leveren een meer genuanceerd beeld op.
Op basis van heel wat concrete praktijkervaringen en verdergaand literatuuronderzoek de afgelopen
twee jaar heb ik een en ander bijgesteld. De methodiek Expedities 2021 verkent nog meer in detail
de opportuniteiten en toegevoegde waarde om synchroon en asynchroon werken binnen de
Expeditie te combineren. We hoeven niet altijd alles samen te doen, we kunnen dankzij een

sterke gids ook tussentijds verder samen werken. Dat maakt het proces opener, wat er dan ook
weer voor zorgt dat de vertaalslag naar buiten makkelijker en efficiënter wordt.
Samengevat: een Expeditie brengt de deelnemers waar ze nog niet wisten dat ze moesten zijn.
1. Vanuit een collectieve ambitie wil een groep samen een expeditie aanvatten om een
specifieke en mogelijks urgente uitdaging aan te gaan. De bestemming is
richtinggevend, maar de reis is minstens even belangrijk en wordt in grote mate door de
deelnemers bepaald.
2. De deelnemers kunnen een diverse achtergrond en inbreng hebben – de verwachtingen
over het traject zijn weliswaar scherp en er is wederzijds respect voor mekaars
verschillen en complementariteit, maar ook over het asynchrone procesverloop.
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3. Samen betekent niet dat iedereen altijd alles op hetzelfde moment doet. Iedereen kan
deels op eigen ritme aan eigen werk werken. Centraal staat wel het co-creatief inzetten
van de collectieve kracht en kennis/expertise van de deelnemers aangevuld met externe
expertise. Een expeditie neemt dus tijd maar is geen tijdverlies.
4. De gids zorgt voor een veilige en inspirerende omgeving, voor een permanente
betrokkenheid en voor open communicatie zowel binnen de groep als naar buiten. De
gids faciliteert het proces, maar heeft ook een belangrijke inhoudelijke inbreng bij de
keuze om alle of sommige deelnemers bijeen te brengen of te ondersteunen en hen
samen aan het werk te zetten.
5. Het resultaat zorgt voor een concrete invulling van de What’s in it for me? voor de
deelnemers, maar de open aanpak zorgt tegelijk voor een permanente vertaalslag naar
niet-deelnemers (die overigens ook makkelijk onderweg kunnen toetreden) en de
organisatie op zich (de What’s in it for us?).
Expeditie in de praktijk

In de praktijk veronderstelt dat wel een strakke aanpak wat het format betreft – zomaar wat leden
samenbrengen en hopen dat er magie ontstaat is verloren moeite. Het verloop van de Expeditie
mag dan nog grotendeels door de deelnemers zelf ‘onderweg’ worden bepaald, het proces moet
zorgvuldig uitgezet worden zodat ten allen tijde de nodige betrokkenheid gegarandeerd is van alle
deelnemers. En dat er bovendien voldoende collectieve energie is om samen de beoogde
bestemming te bereiken.
Hoe dat in de praktijk omzetten blijkt uit praktijkervaringen toch nog niet zo voor de hand te liggen.
Er is immers mogelijk weerstand vanuit de rangen van de organisatie, maar ook vanuit de leden die
misschien meer gewoon zijn om te komen luisteren dan actief mee te werken, of vanuit de
begeleiders zelf, die zich uitgedaagd voelen om voortdurend te schakelen tussen de rol van expert
en facilitator. Een cruciale vaststelling is dat er op alle niveaus nagedacht moet worden op welke
manier er een combinatie kan zijn van synchroon en asynchroon werken. Hierdoor worden heel wat
beperkende issues verholpen, zoals hierna wordt toegelicht aan de hand van praktijkervaringen
tijdens uitgevoerde trajecten in 2020:
•

Vertrekken vanuit de Collectieve Ambitie van de organisatie met 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
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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 – dat bovendien perfect past binnen de missie, visie en collectieve ambitie – 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. Er moet dus voldoende aandacht zijn 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.
•

Een veilige en vertrouwelijke omgeving met de juiste mensen op de juiste plaats:als
we het beste uit mensen willen halen, moet er ook plaats zijn voor kwetsbaarheid.

Leden moeten zich volledig kunnen openstellen. Er zijn op zich geen verkeerde ideeën
of reacties. En niet alles wat gezegd wordt, komt in een notule. Wat niet wegneemt dat
er wel op resultaat gewerkt wordt. Komen om te leren is niet verkeerd, maar er moet
ook expertise aanwezig zijn en bij voorkeur is die divers. Weten wat leden waard
(kunnen) zijn is dus essentieel. Leden uitnodigen om deel te nemen net omwille van hun
expertise verhoogt sowieso hun betrokkenheid. Niemand bevindt zich graag te ver
buiten zijn comfortzone.
Diversiteit als doelstelling voor de samenstelling kan de opstart van de expeditie wel

bemoeilijken (bv. we betrekken zowel bedrijven, overheid als wetenschappelijke
instellingen). Hoewel de eindbestemming bij aanvang nog relatief breed en weinig
concreet kan zijn, zie je dat hiermee toch al rekening gehouden wordt bij de
verkennende fase, nl. het zoeken van deelnemers die ‘erbij passen’. Dit kan deels de
intrinsieke creativiteit, maar ook de toegevoegde waarde vanuit de emergentie van de
groep hypothekeren. Om de groep op te starten moet er door de deelnemers voldoende
vertrouwen zijn dat de samenstelling gaandeweg zo optimaal mogelijk vorm zal krijgen,
door de inbreng van de gids en door toetreding van nieuwe deelnemers. Er moet

eveneens vertrouwen zijn in het ontstaan van emergentie – het feit dat de groep
slimmer blijkt te zijn dan vooraf ingeschat kon worden door de individuele deelnemers.
Diversiteit tijdens het traject kan remmend werken, omdat er net te veel verschillen
zijn tussen de deelnemers. Het is mogelijk dat er een zinvolle inhoudelijke
Artikels 2021 © www.marcmestdagh.be
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complementariteit is, maar dat er andere verschillen (bv. anciënniteit, organisatieachtergrond…) de match bemoeilijken. Door ook in te zetten op asynchroon deelnemen
en werken, is het het mogelijk dat elke deelnemer op zijn manier toegevoegde waarde
inbrengt, maar tegelijk op eigen ritme en vanuit de persoonlijke kracht kan meewerken.
Om dit efficiënt te benutten is een belangrijke rol voor de gids weggelegd.
•

De gids is niet zomaar een facilitator die toekijkt:een groep leden kan sterk
zelfredzaam gemaakt worden en op termijn autonoom gaan werken, maar een strakke
begeleiding bij aanvang is zeker wenselijk. De ‘gids’ moet toezien op het format en de
inhoud, maar ook op het proces en het resultaat (de eindbestemming). Hij kan daarbij
zelf ook een belangrijke inhoudelijke inbreng hebben.
In de praktijk zien we soms een eerder afwachtende en reactieve houding: de gids grijpt
in als de groepsdynamiek in het gedrang komt (bv. teveel afwezigen op een sessie). Als
we ook asynchroon willen werken wordt de rol van de gids nog belangrijker, niet alleen
als procesbegeleider waar hij niet enkel de groep, maar ook de asynchrone werking (bv.
samenbrengen van enkele deelnemers of het begeleiden van een individuele

deelnemer) moet faciliteren, maar ook als inhoudelijke gids. Hij staat in voor het
vormgeven en bewaken van de gezamenlijke en gedeelde kennis die tijdens het traject
ontstaat. Het gaat dan niet meer enkel over het maken van een externe vertaalslag,
maar ook en op de eerste plaats van een interne afstemming onder de deelnemers, cf.
de mogelijkheid om asynchroon (zowel in tijd als in inzet) deel te nemen aan de
expeditie.
•

Het succes van de expeditie is sterk afhankelijk van de betrokkenheid – en klassiek

denken we dan vooral aan de fysieke aanwezigheid van deelnemers. Het verkrijgen van
dat engagement op basis van een nog deels onbekende reis en reisbestemming is niet
evident. Indien veel deelnemers niet aanwezig zijn op een sessie, wordt die sessie als
niet-succesvol bestempeld. Het is nochtans niet noodzakelijk dat iedereen tegelijk
deelneemt aan alle sessies – er is gelegenheid om 1 op 1 met de gids in overleg te gaan
of met enkele deelnemers een ‘zijspoor’ te nemen. Wel is het belangrijk dat iedereen
werkt aan eigen werk, met andere woorden dat het traject deel uitmaakt van het
‘normale’ werk van de deelnemer. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk sessies met

alle deelnemers voorzien zijn, zowel fysiek als online. Afwezigheid mag echter niet
bepalend zijn voor het succes. Dit moet vanuit de asynchrone werking gecounterd
kunnen worden. Er moet een algemene perceptie zijn bij de deelnemers dat de
toegevoegde waarde wel degelijk vanuit het collectiverende karakter van het traject
Artikels 2021 © www.marcmestdagh.be
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komt. Samen weten we meer, kunnen we meer, maar vooral ook andere, nieuwe dingen
doen.
Bovendien moet het mogelijk zijn om nieuwe deelnemers onderweg laten toetreden is niet voor de
hand liggend. De expeditie vertrekt meestal met een vaste groep van deelnemers, die met mekaar
bepaalde afspraken hebben gemaakt, of minstens gedeelde verwachtingen hebben rond het traject
en de eindbestemming. Door het asynchrone karakter is het toch mogelijk dat de gids nieuwe
deelnemers onderweg toelaat en hen dermate begeleidt dat zij in het traject hun weg vinden. Bij
aanvang moeten alle deelnemers dit principe formeel onderschrijven. Een Expeditie is dus per
definitie niet een strak lineair verhaal, maar kan zich op verschillende sporen tegelijk ontwikkelen, zij
het wel dat er op een bepaald moment een convergentie naar de Collectieve Ambitie moet komen.
•

De vertaalslag van de werkzaamheden naar buiten toe is niet altijd evident. Er moet
werk gemaakt worden van ‘passende’ communicatie. Wat de leden van de groep onder
mekaar nodig hebben is helemaal anders dan de ‘rapportage’ naar de organisatie, of de
‘vertaalslag’ naar de leden of andere actoren. Hierbij is aandacht voor communicatie
over het proces zelf (waarom doen we bepaalde zaken zo en niet anders of hoe zijn we
tot iets gekomen) minstens even belangrijk dan het vormgeven van het resultaat onder
de vorm van een rapport, richtlijn, actieplan.
In de praktijk zie je dat groepen zich graag naar binnen keren, meestal onbewust, maar
soms heel actief. Om op die manier een vorm van exclusiviteit te behouden, zowel
vormelijk als entiteit (wij vormen een groep/team), maar ook uit individueel eigenbelang
(bv. kennisvoorsprong tov niet-deelnemers). Doordat er intern al een cultuur is van
asynchrone openheid ten aanzien van het proces en de resultaten van het traject, zal
het voor de gids ook makkelijker zijn om een externe verstaalslag te maken. De neiging
tot ‘groupthink’ wordt vanuit de aanpak zelf vermeden, zodat de reflex om zaken af te
schermen minder evident wordt. Het expliciteren van de toegevoegde waarde voor
deelnemers die niet bij alles betrokken zijn, maakt inherent deel uit van het proces –
daardoor is het ook makkelijker om een ruimere vertaalslag te maken naar nietdeelnemers en de organiserende organisatie.
Tot slot is het belangrijk om de successen van de Expeditie te vieren. Het klinkt wat
zwaar, maar de output en bij voorkeur de outcome van het traject moet zichtbaar
gemaakt worden. Het gebruik van cases, interviews, storytelling kunnen tegelijk de
resultaten tastbaar maken, maar ook zij die eraan mee gewerkt hebben ‘in de verf’
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zetten. De organisatie zelf kan bijdragen door de outcome een prominente plaats te
geven in haar communicatiekanalen, congres, enzovoort.
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Beïnvloeden van het bestuur door de verenigingsprofessionals
10 februari 2021

Voor mij is de tandem tussen bestuur en verenigingsprofessionals in ledenorganisaties een
essentieel en bijna heilig instrument. Dat betekent dat beide partijen een duidelijke en
onderscheidende rol hebben én spelen om de collectieve ambitie van de vereniging te realiseren(1).
Niettemin kunnen verschillen in visie op die rol ook leiden tot vervelende situaties, waarbij de ene
partij misschien de andere graag beïnvloedt om toch haar gelijk te halen.
Bestuur en team als complementaire partners
Herman Daems bevestigt die rolverdeling in zijn boek over de ‘Geheimen van de bestuurskamer’(2),
waarin hij het weliswaar vooral over corporate governance heeft. Er is nog werk aan de winkel om
het bestuur bij verenigingen te professionaliseren, maar hij verwacht dat hier in de komende jaren
veel aandacht naartoe zal gaan, onder meer om meer financiële transparantie te krijgen, maar ook
om te zorgen dat verenigingen hun complexe, maatschappelijke opdrachten zo efficiënt mogelijk
kunnen uitvoeren. Hij besteedt ook aandacht aan de relatie tussen bestuur en
professionals: ‘Besturen is het managen van onwetendheid.(…) Het belangrijkste instrument is
misschien wel het vertrouwen tussen bestuurders en directeuren.’
In verenigingen groeit het besef dat professionals een toegevoegde waarde bieden. Al is het
misschien niet voor elke organisatie mogelijk om veel verenigingsprofessionals te hebben, het is
belangrijk om de specifieke taken van het bestuur scherper af te grenzen van de uitvoerende taken
waar bestuurders zich soms teveel mee bezig houden. Vooral het onderscheid tussen aan de ene
kant het sturende karakter (strategisch bepalen van de route) en het toezicht en controle op de
uitvoering en aan de andere kant het uitvoerende aspect (het effectief afleggen van de route) is
daarbij essentieel. In het buitenland is er zelfs nog dikwijls een opsplitsing van strategie en controle,
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door een zogenaamde two-tier governancemodel (zo bestaat er in Nederland naast de Raad van
Bestuur een Raad van Commissarissen).
Dit neemt niet weg dat er een zekere hiërarchische verhouding blijft bestaan tussen bestuur en
team. Goeie afspraken over hoe de tandem ingezet wordt, wie op welk manier aan het stuur of
achterop zit, en hoe we samen toch even hard proberen trappen, zijn cruciaal. En wat in de
corporate omgeving al lang via enerzijds wetgeving, anderzijds governance codes geregeld wordt,
sijpelt nu ook meer en meer door in de non-profit-wereld. Zie bijvoorbeeld de Bestuurscode Cultuur

van 2020. Vanuit BSAE (vereniging van verenigingsprofessionals) heb ik al enige tijd een Charter van
de Bestuurder gepromoot (3).
Wat als het minder goed gaat in de relatie tussen bestuur en team?
Ondanks alle goeie bedoelingen zie je dat waar belangen en mensen samenkomen er veelal kans is
op spanning. Een aparte rol betekent ook mogelijks een aparte visie. Bovendien heeft het team ook
een ander en eigen ‘professionalisme’ – in veel gevallen is de inzet van bestuurders vrijwillig en op
basis van de best mogelijke intenties, van professionals wordt verwacht dat ze werken voor hun
loon, dat dan weer in relatie staat tot hun competenties en skills. En zo zijn er nog meer mogelijk
conflicterende verschillen.
Stel dat het bestuur iets beslist tegen de zin van het team, of het team wil iets geregeld zien
waarvan op voorhand geweten is dat het niet voor de hand ligt? Verenigingsprofessionals die
dagelijks met belangenbehartiging bezig zijn, weten dat we hen die niet overtuigd zijn van onze
argumenten kunnen proberen te beïnvloeden door het toepassen van verschillende technieken (zie
onder meer het basiswerk Invloed van R. Cialdini).
Manipulatie of niet?
Een ander interessant boek is ‘Gemanipuleerd – wie bepaalt jouw keuzes’ van Jan Roel Van Rhee (3).
Misschien kan manipulatie negatief klinken, maar in deze context gaat het niet over bedrog, liegen,
fraude maar om wat de auteur benoemt als ‘vaardig communiceren – nl. de boodschap
aanvaardbaar te maken en ook zelfmanipulatie – nl. we zijn allemaal gevoelig voor wat we graag
willen horen.’ In die optiek doen we het allemaal, zowel onbewust als bewust. We kunnen er dus
maar beter alert voor zijn. Het boek bevat heel wat voorbeelden en regels voor ‘beïnvloedende

communicatie’. Specifiek voor de verenigingsprofessional som ik enkele interessante technieken op.
Ik onthoud me van concrete voorbeelden in de context van de relatie verenigingsprofessionalbestuurder – al lijken me die niet zo moeilijk te vinden:
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•

Creëer goede relaties: mensen geloven meer van je als het klikt, zoek gelijkenissen, geef
complimentjes en zeg dus ook exact wat de ander wil horen

•

Verbreed het kader tot de ander én jezelf erin passen: houdt de ander van katten en jij
niet, kan je nog altijd zeggen dat je van huisdieren houdt

•

Spreek over het resultaat, niet over de inspanning: spreek Spaans in 6 maanden, ipv leer
Spaans in 6 maanden

•

Gebruik het bijsluiterprincipe: vertel over de werking, niet over mogelijke bijwerkingen

•

Dunning-Kruger-effect: hoe minder iemand weet over iets, hoe zekerder hij is van zijn
mening hierover. Er is altijd wel iets weggelaten – nochtans is dat dikwijls belangrijk

•

Normaliseer alles met 1-2-3-normaliseer: vertel eerst 3 punten die je publiek vertrouwen
en plak er dan het jouwe achteraan

Tot slot
Voor alle duidelijkheid, ik ben vóór alles voorstander om een open dialoog te onderhouden tussen
bestuur en professionals. Respect voor mekaars context en professionalisme lijken me daarvoor de

basisvereiste, maar we weten allemaal dat in de waan van de dag dingen soms bewegen zoals ze
niet moeten bewegen. Bewust zijn van hoe zaken, misschien ook helemaal niet zo bedoeld,
verkeerd verteld of vertaald worden, lijkt me een essentiële competentie voor zowel bestuurder als
verenigingsprofessional.
* * *
(1) Ik schreef hier al meerdere artikels over – zie www.marcmestdagh.be/bestuurder
(2) Geheimen van de bestuurskamer, Herman Daems, Lannoo Campus, 2019
(3) Charter van de Bestuurder – https://marcmestdagh.be/charter-van-de-bestuurder/
(4) Gemanipuleerd – Wie bepaalt jouw keuzes, Jan Roel Van Rhee, SB Management, 2020
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Wat je tijdens een event leert, blijft niet binnen dat event!
23 februari 2021

Het is voor ledenorganisaties dikwijls balanceren op een slappe koord: een event (hierna als
algemene term voor congres, opleiding, meetup,…) organiseren waarbij je een nieuw thema of een
andere invalshoek wil bieden, maar tegelijk ook probeert om zoveel mogelijk leden te betrekken.
Bovendien is er ook de uitdaging om te zorgen dat het niet zomaar bij een éénmalige actie blijft.

Wat blijft er effectief over zowel voor de deelnemers als de andere leden en de organisatie?
Je kan er theoretisch uitgebreid over mijmeren, maar finaal heb je als verenigingsprofessional zelf
alles in de hand. Een goede voorbereiding verdient zich zeker terug. Enkele vragen die hierbij
essentieel zijn:
1. Hoe past het event binnen de scope van de organisatie, niet enkel binnen de grote ‘why’
van de organisatie maar ook binnen de strategie om leden slimmer te maken en hen te
ondersteunen in hun ‘why’ of doelstellingen?
2. Hebben we op voorhand al nagedacht wat de mogelijke ‘legacy’ (dat wat achteraf
overblijft) kan zijn? Gaan we nog een vervolgsessie (bv. na een introductie een meer
expert-sessie) organiseren? Gaan we de ‘content’ als dusdanig delen met leden die niet
hebben deelgenomen, of gaan we die verrijken met andere bronnen, input van andere
sprekers, input en feedback van leden? Wordt het een permanent thema binnen de
organisatie?
3. Zijn de verwachtingen van de deelnemers voldoende gemanaged – is duidelijk voor wie
we het doen, wat ze mogen verwachten (format, inhoud) en vooral wat zij er later ook
nog over mogen verwachten en finaal hoe dat alles een impact zal hebben voor hen?
4. Zijn we er als organisatie op voorzien om het hele traject van uitnodiging tot nazorg en
vooral doorontwikkeling te ondersteunen ? Dit gaat zowel over mensen, resources,
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maar ook over tools die hierin een rol kunnen spelen. Kunnen we dit via ons
CMS/ledennet regelen of hebben we meer gespecialiseerde tools (zoals een kennis- en
leerplatform) nodig?
5. Hoe gaan we het event op zich zo organiseren dat zowel kennisoverdracht als interactie
en de experience optimaal zijn? Dat zijn voor deelnemers nu eenmaal bepalende
succesfactoren. Naast een gestroomlijnde organisatie, of het nu fysiek of virtueel is,
moet er op elk moment over gewaakt worden dat de deelnemers betrokken blijven en
bereid zijn om actief hun kennis en ervaring in te brengen. Bij voorkeur ontstaan er
tijdens het event nieuwe inzichten die vooraf niet te voorzien waren en die nieuwe
energie geven.
6. Tot slot is het belangrijk om alles wat voor, tijdens en na een event gebeurt ook te laten
inkantelen in de Body of Knowledge van de ledenorganisatie. Dit betekent dat er zaken
opgeslagen worden, geëvalueerd en geanalyseerd, om er lessen uit te trekken, om
waardevolle kennis te borgen voor later enzovoorts.
Het mag duidelijk zijn dat een event organiseren niet zomaar een one-shot is, maar bij voorkeur deel
uitmaakt van de overkoepelende werking van de ledenorganisatie.

Artikels 2021 © www.marcmestdagh.be

18

Is macht vs. invloed gelijk aan bestuurder vs. verenigingsprofessional?
3 maart 2021

In een vorig artikel had ik het over de manier waarop bestuurders en verenigingsprofessionals
mekaar kunnen beïnvloeden binnen het nochtans strak afgelijnde speelveld van de ‘governance’
binnen een ledenorganisatie. Een concrete case wees me er recent op dat het niet enkel over
beïnvloeden gaat, maar ook over een machtspositie binnen de relatie. Is hiervoor een oplossing te
vinden?
Perceptiekloof
Onlangs nam ik deel aan een strategisch overleg met een bestuur en enkele
verenigingsprofessionals van een sectororganisatie. Het was de bedoeling om samen te reflecteren
over de gang van zaken, vooral met het oog op het verkennen van nieuwe pistes. Daarvoor mocht ik
mee aanschuiven aan tafel. De sfeer was gemoedelijk en informeel, maar er hing toch een zekere
spanning in de lucht en al duidelijk bleek dat er van het bestuur een dwingende autoriteit uitging ten
aanzien van de professionals. Dat was tastbaar in de inleidende woorden van de voorzitter, maar
tegelijk ook in de korte interventies, maar vooral stiltes van de andere bestuurders. De
verenigingsprofessionals zwegen eveneens zoveel als mogelijk. Hun interventies bleven vaag en
zelfs verontschuldigend. Wellicht omdat zij finaal als uitvoerders van de beslissingen van het bestuur
deels als bevooroordeeld dreigden over te komen.
In dit voorval werd ik opnieuw geconfronteerd met de twee verschillende werelden die mekaar op
het niveau van het bestuur ontmoeten. Een andere professionele achtergrond, andere attitude,
andere doelstellingen, kortom een andersoortig ‘professionalisme’. En los van mijn poging om zaken
te expliciteren en inzicht te geven in hun perceptiekloof, nl. het feit een andere visie te hebben van
waar het over gaat of zou moeten gaan, had ik de indruk dat hier ook iets speelde wat ik net in het
boek “Macht is zilver, Invloed is goud”* gelezen had, nl. het verschil tussen macht en invloed.
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Macht vs. invloed
Zoals ik de meeting voelde evolueren, haalden bestuurders vooral weinig genuanceerde
machtsargumenten aan om dingen wel of niet te doen. Nuances van de verenigingsprofessionals
werden gekortwiekt door van het strategische naar het operationele niveau neer te dalen.
Dooddoener hierbij is niet ver te zoeken: ‘wie gaat dit allemaal doen en zijn we wel zeker dat dit zal
werken?’ Het overleg eindigde met een zacht compromis: we laten het even bezinken en komen er
later op terug.
Achteraf moest ik denken aan een zin die ik had aangeduid in het boek: “De beïnvloede neemt dat
niet zomaar met lange tanden aan, hij maakt het zichzelf eigen, voelt het, draagt het. Bij invloed ligt
de focus – in tegenstelling tot bij macht – bij de andere, niet bij degene die invloed uitoefent. Het
gaat om empathie, geven, dankbaarheid én om de juiste verhalen vertellen. ‘Invloed’ is veel meer
een state of mind.”
Op welke manier kan een verenigingsprofessional in zo’n situatie bestuurders positief ‘beïnvloeden’
zodat ze toegankelijker zijn om de uitdagingen die op tafel liggen anders te willen aanpakken. In het
boek worden de volgende drie cruciale pijlers van invloed geduid: inspiratie (wie mensen kan
overtuigen om samen vooruit te gaan, die heeft invloed), communicatie (strak en proactief tewerk
gaan, nl. het voortouw nemen en een turbo op verandering zetten) en associatie (wie invloed wil
moet partners vinden).
Rol van de verenigingsprofessional
Ik ben ervan overtuigd dat het essentieel is voor verenigingsprofessionals om mekaars ‘achtergrond’
te kennen, maar bovenal open te willen staan voor mekaars ‘voorgrond’ – waar willen we samen als
organisatie naar toe? En hoe kunnen we over onze eigen stellingen kijken om een groter doel te
bereiken. Dat doen we volgens de auteurs van het boek zeker niet alleen: “Invloed heeft
onlosmakelijk met collectief, relaties en netwerken te maken.”
* * *
*Macht is zilver, Invloed is goud, Olivier Van Horenbeeck & Peter De Keyzer, Growth Inc, 2021
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Brengt een nieuwsbrief van een ledenvereniging meer dan nieuws?
16 maart 2021

Het meest krachtige communicatie-instrument om leden te bereiken is ongetwijfeld de digitale
nieuwsbrief. We kunnen een viertal ‘formats’ onderscheiden waarbij we enkele kanttekeningen
plaatsen:
•

De niet-leden nieuwsbrief. Veelal wordt geprobeerd om geïnteresseerden te vangen

onder het motto: je kan je als niet-lid aanmelden om op de hoogte te blijven. Vanuit
organisatie-oogpunt krijg je dan ofwel korte teasende berichten die vooral op de
conversie tot lid zijn gericht, of proef je toch even van de ‘echte’ nieuwsbrief. Maar ook
hier worden wel eens hordes ingebouwd zodat je niet kunt doorklikken naar de echt
interessante informatie. Veel variaties dus, de ene al meer frustrerend dan de ander.
Een goeie aanpak is zeker om expliciet te wijzen hoe die nieuwsbrief voor leden effectief
relevant is. Met andere woorden, los van de echte content moet zo’n nieuwsbrief erop
gericht zijn om te duiden op welke manier leden nieuws ontvangen, welk soort nieuws

dat is en wat zij daarmee verder kunnen doen.
> Een niet-leden nieuwsbrief helpt een niet-lid te overtuigen om lid te worden
•

De algemene ledennieuwsbrief. Een ledennieuwsbrief vormt de levensnoodzakelijke
navelstreng tussen organisatie en lid. Hiervoor is het belangrijk dat er een specifieke
periodiciteit wordt vooropgesteld, gekoppeld aan een duidelijk stramien van inhoud. Op
die manier weet het lid zich verzekerd dat alle belangrijke informatie zijn richting
uitkomt. Omgekeerd kan een korte of in het ultieme geval lege nieuwsbrief de garantie

bieden dat de organisatie alles gedaan heeft wat moest gebeuren, maar dat er weinig of
geen nieuws te melden valt. In de praktijk zijn veel nieuwsbrieven te lang en verwachten
ze veel te veel aandacht van de lezer, waardoor ze niet de nodige aandacht krijgen en
met een vinkje als ‘te bekijken’ verdampen. Het is een kunst om na te gaan hoeveel en
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welke berichten je erin kwijt kunt. Maar ook waar en wanneer een lid de nieuwsbrief
bekijkt. Iemand die de hele dag op de baan is, kan je niet vergelijken met iemand die de
hele dag achter een pc zit
> Een ledennieuwsbrief brengt nieuws maar helpt ook een lid om nog meer gebruik te
maken van zijn lidmaatschap
•

De ‘speciale’ nieuwsbrief. Los van de periodieke ledennieuwsbrief kan een extra format
ontwikkeld worden om net iets meer impact te hebben. Noem het een flash, scoop of

alert. Het komt erop aan dat je vlot een urgent bericht kunt uitsturen waarvan de leden
weten: dit moet ik NU lezen. Het gaat dan om informatie die kritiek is of een duidelijke
call-to-action bevat, in de zin van reageer nu. Schaarste is beter dan overdaad, maar als
leden het format doorhebben is het zeker effectief. Als je dat dan nog kunt
personaliseren in de zin van het komt van de directeur of de betrokken stafmedewerker
in plaats van de info@, dan maak je nog meer kans dat het bericht gelezen wordt. Maar
ook hier is het de boodschap om de leden erop te wijzen hoe dit format werkt.
> Een speciale nieuwsbrief zorgt ervoor dat een lid op een preferente manier ingelicht wordt
over die dingen die voor hem cruciaal zijn
•

De ‘op maat van het lid’-nieuwsbrief. Tot slot zien we dat meer en meer organisaties
werken met een CRM/MRM waarbij de voorkeuren van het lid en/of het gedrag (wat
bekijkt het lid, welke opleidingen volgt hij…) worden bijgehouden. Dit biedt de
mogelijkheid om een nieuwsbrief uit te sturen met extra gefocuste content. Aan de
andere kant kan dat wel een beperkende ‘tunnelvisie’ creëren: leden weten dan niet
meer wat ze missen. Een belangrijke uitdaging met voor- en nadelen dus. Los van de

specifieke informatie moet er zeker ook een ‘brug’ gemaakt worden naar de bredere
context. Niettemin kan een gesegmenteerde nieuwsbrief wel heel goed werken voor
leden die een specifiek traject of project binnen de organisatie volgen. Denk
bijvoorbeeld aan een nieuwsbrief voor recente leden, waarbij extra informatie geboden
worden over het bredere aanbod en de manier waarop zij daar gebruik van kunnen
maken, of voor leden die zich aangemeld hebben voor een werkgroep of een lerend
netwerk rond een bepaald thema.
> Een ‘op maat’ nieuwsbrief helpt een lid zich te verdiepen in de voor hem relevante
materie, maar blijft ook het grotere kader belichten
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De geheimen van de nieuwe vzw-wetgeving (WVV) ontrafeld
23 maart 2021

Als je naar de nieuwe vzw-wetgeving (WVV) kijkt vanuit de bril van verenigingsprofessional dan zie
je heel wat opportuniteiten om niet alleen het wettelijk kader correct vorm te geven, maar ook om
alle betrokkenen – en op de eerste plaats de bestuurders – een nieuw elan te geven. Voor alle
duidelijkheid, de statuten van alle vzw’s hoeven maar tegen 1 januari 2024 aangepast te worden,
tenzij er ondertussen nood is aan een statutenwijziging, dan moet de ‘conversie’ direct gebeuren.
In een vorig artikel had ik het al uitgebreid over de impact op ledenorganisaties. En op 20 april
organiseert BSAE een uitgebreide opleiding over zowel de basis als de meer uitdagende aspecten
van de nieuwe wetgeving.
Dood hout?

Ervaring leert dat statuten niet het meest inspirerende document binnen de ledenorganisatie is,
maar als het even moeilijk loopt, wordt er toch naar teruggegrepen. En soms met alle gevolgen van
dien. Omdat het document er ooit is gekomen, maar nooit uit de kast gehaald werd en dus
onverwachte effecten blijkt te hebben.
Vandaar een groot pleidooi om bij het verplichte ‘herschrijven’ van de statuten eens goed na te
denken over de mogelijke meerwaarde ervan om de organisatie niet alleen wettelijk-organisatorisch
in orde te stellen of te houden, maar ook om vanuit dat document de manier van werken op het
niveau van governance van de organisatie scherp te stellen. Denken we hierbij aan zowel interne
afspraken rond effectieve leden versus toegetreden, de manier waarop de werking van het bestuur
geregeld wordt ten aanzien van de algemene vergadering, maar ook de ‘speciallekes’, zoals het
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spanningsveld tussen non-profit en commerciële activiteiten of het invoeren van een intern
reglement.
Iedereen present?
Al deze uitdagingen moeten trouwens ook bekeken worden in het licht van nieuwe accenten die de
wetgeving voorziet, zoals het feit dat het bestuursorgaan meer dan tevoren een collegiaal orgaan is,
dat er actieve aandacht moet zijn over mogelijke belangenconflicten of dat er ‘by default’
mogelijkheden zijn om vanop afstand en dus elektronisch te vergaderen. Een bestuurder heeft dus
geen excuus meer om afwezig te blijven of om niet op de hoogte te zijn. Dat betekent ook dat de
verenigingsprofessionals nog meer dan voorheen uitmuntend voorbereidend werk moeten leveren.
De goed geoliede tandem verenigingsprofessional-bestuurder wordt dus des te belangrijker. Dit kan
geregeld worden via de statuten of het intern reglement, maar vooral de gezamenlijke consensus
over de ‘organisatiecultuur’ is bij deze essentieel. Neem bijvoorbeeld de nieuwe bestuurscode voor
de cultuur die in 2002 werd gelanceerd door het Fonds voor Cultuurmanagement. Naast het
expliciet formuleren van afspraken tussen bestuur en directie wordt ook het principe van ‘pas toe of
leg uit’ opgenomen. Op die manier kan een organisatie toelichten waarom ze bepaalde aspecten
niet opneemt (in statuten, in intern reglement of in operationele uitvoering). “Een goede reden om
iets niet te doen, is altijd beter dan een gebrekkige toepassing om toch binnen de voorgestelde
kaders te passen.” In deze aanpak is het proces, nl. de reflectie en explicitering, op zich al heel
waardevol. Met andere woorden, het bespreekbaar maken van mogelijke issues – laten we van
uitdagingen spreken – moet zeker onderdeel uitmaken van het formeel regelen van een nieuwe
statuten-tekst.

Bestuurders, maar ook leden en vrijwilligers verdienen de best mogelijke juridische omkadering om
zorgeloos de collectieve ambitie van de organisatie te realiseren. Verenigingsprofessionals maken
daar vanuit hun specifieke rol een cruciaal onderdeel van uit.
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Het nieuwe lidgeld: partnership of gift?
13 april 2021

Ik heb ondertussen al heel wat bedenkingen over financiering van de ledenorganisatie op papier(*)
gezet en die ook samen met verenigingsprofessionals verkend tijdens de vele edities van de BSAEmasterclass.
Het blijft me verder uitdagen te reflecteren over hoe we het financieringsmodel voor

ledenorganisaties future proof kunnen maken en hoe de verenigingsprofessional daar niet alleen
begunstigde van mag zijn, maar vooral ook actief kan meehelpen om een duurzaam verdienmodel
vorm te geven. De financieringsuitdaging van een ledenorganisatie is nu eenmaal veel meer dan een
louter financieel, transactioneel zakelijk gegeven. We moeten voorbij het traditionele lidgeld kijken
naar creatieve vormen van (aanvullende) financiering. In dit artikel wil ik twee mechanismen
verkennen die de ledenbijdrage enigszins anders vorm zouden kunnen geven, nl. partnerships en
giften. Het zijn paasvakantiegewijs wat creatieve bedenkingen, maar niettemin – denk even mee…
Partnerships
Ongetwijfeld zijn heel wat ledenorganisaties vertrouwd met het concept van sponsors of partners
die met open armen ontvangen worden in de werking, vooral omwille van de financiering.
Ondertussen is dit proces veel professioneler geworden en volstaat het vermelden van een logo op
de website of het plaatsen van een roll-up banner op een event niet meer. Wat interessant is om zien
is dat de voorafgaande onderhandeling zich focust op een win-win-situatie voor beide partijen – er
wordt een balans gezocht tussen het aanbod van de organisatie en de vraag van de partner.
Als we dat principe doortrekken naar de relatie tussen organisatie en lid zou dat wel eens nieuwe
inzichten kunnen bieden.
Op de eerste plaats is er de confrontatie met het lid over het aanbod. Niet zomaar verwijzen naar de
websitepagina met alle ledenvoordelen in de veronderstelling dat het wel goed komt, maar concreet
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afchecken wat een lid effectief denkt nodig te hebben. Ook actief meedenken met het potentiële lid
zal daar dan onvermijdelijk een onderdeel van uitmaken.
Een ander aspect is dat we ook met het potentiële lid het gesprek aangaan over wat hij/zij zou
kunnen bijbrengen aan de organisatie – inbreng van kennis, netwerk, andere zaken. Dit zorgt er ook
direct voor dat er een mindset is van geven en nemen. Als je niks investeert in een lidmaatschap,
haal je er ook minder uit.
Kortom, wat als we leden meer als partners zouden beschouwen en met hen een evenwichtige
samenwerking proberen op te zetten? Zou het extra werk vooraf niet achteraf lonen en zich vertalen
in een grotere voldoening, voor beide partijen?
Giften
Heel wat organisaties in de non-profit sector zijn afhankelijk van giften. In tegenstelling tot
sponsoring- of partnershipscontracten staat hier geen directe ‘return’ tegenover. De donateur is
overtuigd van het goede doel en zorgt ervoor dat de organisatie de achterliggende uitdagingen kan

realiseren. Dat neemt niet weg dat hij wel geïnformeerd of zelfs betrokken wil zijn.
Stel dat we onze leden zo ver krijgen dat ze op die manier naar de werking van de ledenorganisatie
kijken, dat ze in hun mindset aanvaarden dat ze door lidgeld te betalen meehelpen de collectieve
ambitie van de organisatie te realiseren. Bijgevolg geen, of toch niet op de eerste plaats, afvinken
van de persoonlijke return on investment, maar een sterk geloof dat de organisatie een hoger doel
dient, waardoor er sowieso ook een ‘what’s in it for me?’ gerealiseerd wordt. Dat hoger doel kan een
maatschappelijke ambitie zijn die zich vertaalt in concrete resultaten vanuit de werking (bv. voor
een ngo of socio-culturele organisatie), maar kan ook geformuleerd worden als trots op een sector
of beroep met als finaliteit opportuniteiten creëren en de leden vooruit helpen.
De vraag is dan natuurlijk wat het bedrag van het lidgeld onder de vorm van een gift zou moeten
zijn. Wat is deze immateriële waarde dan? We weten uit onderzoek dat je vrijwilligers in bepaalde
omstandigheden beter niet vergoedt, want dat doet afbreuk aan hun inzet. Denk aan mensen die
bloed geven – wat is een mensenleven waard?
Kortom, kunnen we onze werking zo organiseren dat de voldoening eerder leidt tot een gift in plaats
van een vast vooraf vastgelegd lidgeld? Voor de organisatie-zijde leidt dit wellicht tot stress over het
niet op voorhand weten wat de bijdrage zal zijn, voor het lid zou het net een grotere
verantwoordelijkheid betekenen om de waarde te honoreren.
In de organisatie er wel klaar voor?
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Het is natuurlijk zo dat veel organisaties vanuit hun werking, maar op de eerste plaats vanuit hun
statuten, georganiseerd zijn op leden die lidgeld betalen. Moeten we hier dan ook niet op een
andere manier naar gaan kijken? Is het mogelijk om ook op dat niveau een grotere openheid te
creëren, zodat we op verschillende manieren kunnen inzetten op het aanbieden van ‘waarde’ aan
leden of minstens de doelgroep die binnen ons bereik valt?
* * *
(*) Verandert Corona het concept van lidgeld voorgoed?
Financiering van ledenorganisaties en de rol van de verenigingsprofessional
Interventie tijdens een Q-sessie over financiering van de Nederlandse vereniging van
verenigingsprofessionals DNA.nl.
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Hoe commercieel rekbaar is een non-profit ledenorganisatie?
26 mei 2021

Dat ledenorganisaties noodgedwongen op zoek gaan naar andere vormen van inkomsten is geen
nieuws. Op de eerste plaats om de organisatie als dusdanig leefbaar te houden, ook omdat de leden
daar op aansturen vanuit hun behoeften. Een betere afstemming van het aanbod op het lid, die
daarmee eerder een klant dreigt te worden. Vermarkting is een woord dat tot voor kort niet zo vlug

in de mond genomen werd in de non-profit wereld en al zeker niet zonder enige negatieve bijklank
(1). Hoever moet/kan de ledenorganisatie daarin meegaan?
Profit vs non-profit
Om die nieuwe dynamiek beter te begrijpen, moeten we eerst stilstaan bij het feit dat er geen
scherp onderscheid meer is tussen profit en non-profit. Herman Toch en Ann Maes gaan hier in
detail op in in hun verdienstelijke boek The Positive Sum Game (2). Bedrijven kijken meer en meer
naar de non-profits, soms uit overtuiging (omdat ze het anders willen aanpakken), dikwijls uit

opportuniteit of uit realiteitszin (omdat anders misschien wel beter zou kunnen zijn).
Non-profits bewegen zich dan weer graag meer naar de profit-zijde in het kader van
professionalisering en verhoging van de efficiëntie. Dit leidt echter tot een toenemende
marktwerking, wat in sommige gevallen bekeken wordt als afbreuk doend op de missie van de
organisatie.
Dat neemt niet weg dat er veel ruimte is in de ‘tussenruimte’ (tussen extreme profit en extreme nonprofit) om net tot ondernemende en creatieve initiatieven te komen. Hier speelt de zoektocht van

de betekeniszoekende mens (homo reciprocans – de wederkerige mens) – iemand die gemotiveerd
is om zijn omgeving te verbeteren en dat bij voorbaat niet alleen wil doen, maar samen met
anderen, collaboratief en co-creatief. Een verzoening tussen profit en purpose, waarbij the best of
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both worlds wordt ingezet. Dit resulteert ook in de term positive sum game. Niemand verliest,
integendeel, de taart wordt groter gemaakt, zodat iedereen er beter van wordt.
“Het non-profitdenken stelt het collectief centraal in de plaats van het individu; het stelt solidariteit in
de plaats van eigenbelang; het gaat over de ontwikkeling van elke persoon in plaats van consumptie
van die persoon; het kijkt naar de lange termijn, naar het algemeen belang en beroept zich op edele
waarden die vrijwillige inzet en engagement mobiliseren.”
Dat lijkt me niet alleen een mooie en edele doelstelling voor elke ledenorganisatie om na te streven,
het zou in de toekomst wel eens de enige bestaansreden kunnen blijken te zijn.
Hoe profit minder profit wordt
Een eveneens heel interessant inzicht in deze context is dat van Steven Van Belleghem in zijn
recentste boek The Offer you can’t refuse (3). Het model bevat vier elementen die leiden tot het niet
te weigeren aanbod. Zijn discours is weliswaar meer gericht naar bedrijven, maar we kunnen het
zonder veel moeite vertalen naar de non-profit ledenorganisaties:
•

Kwaliteitsvolle producten en diensten – bij voorkeur uniek, maar dat lukt niet altijd –
nochtans kunnen ledenorganisaties hier echt wel het verschil in maken. ‘Het is de basis’
– maar bij ledenorganisaties merk je soms dat er teveel voordelen en diensten in de
schappen liggen waarvan niemand nog weet wat het daar (nog) ligt te doen

•

Transactionele convenience/gebruiksgemak – noem het ontzorging, bijvoorbeeld tijd
besparen door bepaalde dingen efficiënt te maken, zodat er meer tijd is voor echt
belangrijke zaken. Ook hier zie je ledenorganisaties soms te veel tijd en middelen
investeren in het organiseren van de organisatie (hoe ze het zelf graag hebben, om het
eigen werk vlotter te laten verlopen), zonder aandacht te besteden aan hoe de leden
ernaar kijken

•

Partner in life – dit gaat verder dan de klassieke customer journey: ‘het gaat niet om het
wegnemen van fricties in het verkoopproces van het bedrijf, het gaat om het wegnemen
van fricties in het dagelijkse leven van de klant’ – ledenorganisaties kunnen als geen
ander dit soort member journey invullen, op voorwaarde dat ze voldoende kijken en
luisteren naar hun leden en rekening houden met wat hen beroert

•

Save the world – hoe samen een maatschappelijke meerwaarde
creëren? Verantwoordelijkheidszin, nl. ‘verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen
aan de gemeenschappelijke verbetering van de wereld’. Waardengedreven
ledenorganisaties zijn het best geplaatst om vanuit een scherpe missie grote
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maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, waarbij de kracht van het collectief
gekoppeld wordt aan het engagement van het individu.
Hoe rekbaar is de non-profit organisatie?
Als we die grote trend van hybridisering van non-profits van dichterbij bekijken, en inzoomen op het
operationele/tactische niveau, moeten we met enkele belangrijke zaken rekening houden. Uiteraard
dienen die hoe dan ook de afweging te doorstaan in hoeverre dit verzoenbaar is met de missie of

collectieve ambitie van de organisatie.
1. Service-cultuur of hoe we graag overstappen van generieke ledenvoordelen naar
diensten op maat van het lid en de kans lopen van onze leden klanten te maken
Het is niet van vandaag dat er druk staat op het mechanisme van lidgeld, waardoor de organisatie
met veel kleine beetjes grote dingen kan doen die ten goede komen van alle leden
(collectiveringsprincipe van een vereniging) maar waarbij leden ook aanvaarden dat ze niet
noodzakelijk alles nodig hebben (solidariteitsprincipe). Corona heeft die trend trouwens nog meer
op scherp gezet: leden willen waar voor hun geld. Lidgeld ‘vooruit’ betalen voor een onzekere
‘dienstverlening’ is niet populair. (4)
Hoe we werk moeten blijven maken van een balans tussen die ‘What’s in it for me?’ en de ‘What’s in
it for us? heb ik elders al meermaals beschreven en in masterclasses toegelicht. (5)
De essentie blijft wel dat de verleiding voor veel ledenorganisaties om ‘winkeltje’ te spelen met op
maat producten/diensten groot is. Het sluit nu éénmaal perfect aan bij de huidige
consumptiecultuur van gepersonaliseerde, snel leverbare en makkelijk weer opzegbare producten
en diensten. Maar past dit binnen de collectieve ambitie van de organisatie?
2. WVV – belangeloos doel, maar toch commerciële activiteiten
Uit een heel andere hoek, nl. die van de vernieuwde wetgeving voor vzw’s (WVV), zien we ook
nieuwe lichtjes aangaan bij ledenorganisaties (6).
Waar er vroeger een permanente grijze zone was in hoeverre de vereniging ook commerciële
activiteiten mocht verrichten, brengt de nieuwe vzw-wetgeving duidelijkheid. Het doel moet

belangeloos blijven, maar het voorwerp mag bestaan uit deels of zelfs uitsluitend economische
activiteiten.
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Dat maakt het voor een vereniging heel wat laagdrempeliger om ook in te zetten op dat soort
activiteiten. Bijvoorbeeld uitgebreid werken met sponsors en partners, verkopen van producten,
aanbieden van de hierboven aangehaalde ‘op maat diensten’. Voorheen werden heel wat zaken
oogluikend toegestaan onder het motto bijzaak volgt hoofdzaak. Maar dan nog waren er heel wat
discussies, zoals met betrekking tot de btw-regeling en de fiscaliteit. Voor alle duidelijkheid: die
problematiek blijft bestaan. Het is dus zeker belangrijk hier aandacht voor te hebben, want voor je
het weet val je niet langer onder de rechtspersonenbelasting, maar wel onder de
vennootschapsbelasting.
3. Vereniging 3.0 – en werken voor de ‘happy few’
Met excuses aan Ivan Pouwels om heel kort door de bocht te gaan, maar in het kader van de
inzichten rond Vereniging 3.0 (7), is één van de vaststellingen dat ledenorganisaties geneigd zijn om
met leden die ‘meewillen’ nieuwe initiatieven te initiëren waarbij innovatie, co-creatie, directe return
on investment belangrijke sleutelbegrippen zijn.
Er zijn natuurlijk heel wat positieve effecten, nl. het feit dat de leden direct beloond worden voor
hun actief engagement, dat de vereniging kan scoren met heel tastbare activiteiten en resultaten,
maar vooral ook dat er een cultuur groeit waarbij de organisatie zich, samen met de leden, openstelt
om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Bijvoorbeeld met bedrijven, met de overheid,
met andere organisaties om zo grote vraagstukken op te lossen (cf. Save the world van hierboven).
Of zoals in het boekje Het nieuwe concurreren (8) – een toepasselijke titel zoals hierna zal blijken –
te lezen staat: “Concurrentie zit in je hoofd, samenwerking komt vanuit het hart. (…) Alleen door te
investeren in samenwerking kunnen organisaties samen komen tot een open, duurzame en gezonde

samenleving. Veranderen doe je met elkaar.”
Het mag duidelijk zijn dat dit soort activiteiten ook andere vormen van financiering met zich
meebrengt. In bepaalde gevallen wordt zelfs ook naar andere organisatievormen (bv. een
coöperatieve vennootschap) gekeken. In de praktijk zien we heel wat organisaties minstens
nadenken over deze nieuwe vormen van werken voor en met de leden.
Mededinging als uitdaging
Nog een duidelijk onderbelicht gegeven in heel die verschuiving naar meer commerciële activiteiten
is het mededingingsrecht. Veel ledenorganisaties verenigen nu eenmaal concurrenten en veel
activiteiten kunnen vatbaar zijn voor inbreuken. Denk maar aan benchmarking, afspraken rond
standaarden en codes, de operationele invulling van werkgroepen. Maar vast en zeker ook de zaken
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die hierboven werden aangehaald: de op maat services, de scope van de commerciële activiteiten en
de vereniging 3.0-initiatieven waar concurrenten samen projecten opzetten.
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Kleine knopjes doen grote raderen draaien
24 juni 2021

Is het mogelijk om net als bij de autokeuring (APK in Nederland) een checklist te maken om de
vereniging zorgeloos te laten rijden?
Op vraag van VM, het vakblad voor verenigingen in Nederland, deed ik een poging voor het
magazine van juni 2021. Samen met Nederlandse collega’s en onder het ‘keurend’ oog van Prof.

Peter Tack, de grondlegger van het vak van verenigingsmanagement in Nederland, zetten we de
vereniging op de brug om die vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ik heb het vooral over
hoe kleine veranderingen in het proces – vooral die waar leden bij betrokken zijn – een groot verschil
voor de vereniging kunnen maken.
De volledige bijdrage “APK voor de vereniging” vind je in deze PDF.
https://2mpowering.files.wordpress.com/2021/06/verenigingsapk_juni2021.pdf
(Met dank aan Jeanne Hoogers en DNA – © VM uitgevers bv
– http://www.denederlandseassociatie.nl)
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Je hebt ledenorganisaties en je hebt ledenorganisaties
24 augustus 2021
Afhankelijk van de rollen die de verschillende ‘actoren’ binnen een ledenorganisatie opnemen zie je
ook een andere aanpak, naar structuur, maar ook en vooral naar cultuur van de werking. Als er al één
actor soms stiefmoederlijk behandeld wordt, is het die van de professional in de vereniging. Laten
we even de typologie van een ledenorganisatie koppelen aan de rol van die professional.
Hoe kunnen we ledenorganisaties typeren op basis van de rol van de actoren?
Als we de veelheid van soorten ledenorganisaties bekijken zien we telkens de dezelfde actoren
terugkomen zoals in onderstaand schema. Afhankelijk van de accenten in de missie of collectieve
ambitie die de organisatie nastreeft, zien we ook andere behoeften op het vlak van de governance
en de operationele werking.

De effectieve invulling van de verschillende rollen in bovenstaand schema kan sterk uiteenlopen van
organisatie tot organisatie.
Zo zal een beroepsvereniging met professionals op de payroll geen behoefte hebben aan
vrijwilligers en vooral de effectieve leden willen bedienen. Een lokale kunstvereniging zonder

professionals zal dan weer beroep willen doen op vrijwilligers-leden, naast de bestuurders om iets
voor de leden te betekenen. Een bedrijfsfederatie zal rekening moeten houden met de dubbele rol
die bestuurders kunnen hebben, nl. opkomen voor het eigenbelang, naast dat van de sector. Niet in
het minst zal ook mededingingswetgeving spelen om de leden zo efficiënt mogelijk toegevoegde
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waarde te bieden. Een netwerkorganisatie zal dan weer heel breed willen inzetten op de biotoop
door partners/sponsors en eventuele andere, toegetreden leden dicht bij de organisatie te houden.
Een organisatie die rond kansarmen werkt zal graag een veelheid aan competenties hebben op
niveau van het bestuur, en tegelijk willen inzetten op vrijwilligers om de effectieve begunstigden, die
op zich geen lid zijn, te helpen. Wat de lobby of belangenbehartiging betreft zien we dat elke
organisatie die in mindere of meerdere wijze gaat uitbouwen, zowel vanuit het bestuur of vanuit de
professionals. Voor elk van deze voorbeelden zou je een aangepast schema kunnen maken.

Inzoomen op de professionals actief binnen die ledenorganisaties
Waar we het zeker over eens kunnen zijn, is dat verenigingswerk mensenwerk is. Met andere
woorden: de impact van hoe mensen het werk aanpakken is heel erg bepalend voor de overall
outcome van de organisatie. Dat betekent ook dat ledenorganisaties die professionals in dienst
hebben, een ongelofelijk voordeel hebben. De vraag is wel of die voldoende tot hun recht komen.
Ik laat hierbij nog de discussie in het midden of we eerder moeten mikken op het versterken van hun
specifieke skills (bv. communicatie, boekhouding, lobby), of moeten werken aan de specifieke
dynamiek van de ledenorganisatie en hun rol daarin versterken(bv. relatie tov bestuurders, rol als
facilitator of als inhoudelijk expert tov de leden, enz.).
Dat betekent ook dat we het belang van die professionals moeten vastpakken. We moeten hen
opleiden, begeleiden, de nodige middelen ter beschikking stellen, maar ook de nodig zichtbaarheid
geven opdat ze het gevoel hebben dat wat zij doen er effectief ook toe doet.
Krijgt de professional in een ledenorganisatie zichtbaarheid?

Een kleine steekproef bij de websites van een 25-tal ledenorganisaties wijst uit dat de professionals
relatief anonieme spelers zijn. Veelal wordt via de contactpagina naar ‘de organisatie’
doorverwezen, zonder dat daarop namen geplakt staan. Als er al sprake is van het team, is dit eerder
zakelijk: naam, functie (al is dat wellicht voor de bezoeker niet altijd duidelijk) en contactgegevens.
Zelden is er een vermelding van de effectieve rol die de professional speelt (bv. concrete projecten,
taken) of de achtergrond van waaruit die dat doet (bv. opleiding, ervaring), laat staan van de
realisaties of mijlpalen.
Opvallend daarbij is dat er wel dikwijls meer aandacht is voor de bestuurders of de
verenigingsstructuur (algemene vergadering, bestuursorgaan, commissies, werkgroepen…). Op zich
kan dit zeker geen kwaad, maar in organisaties waar de professionals de achter- en onderliggende
‘motor’ van de vereniging uitmaken, zou het evenwicht naar zichtbaarheid wel groter mogen zijn.
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Het is wel zo dat de vermelding van bestuurders ook meestal heel beperkt blijft tot wie is wie en
namens welk bedrijf of organisatie zetelt die in het bestuursorgaan. Ook hier is bijna nooit iets te
vinden over het ‘effectieve werk’ dat zij verrichten, zij het als beleidsmaker/toezichthouder, zij het
als uitvoerende bestuurder.
Selfscreening ‘Zichtbaarheid van de professional’
Als kleine ‘lakmoesproef’ kan elke organisatie eens nagaan op de eigen website hoe die belangrijke
actoren vermeld worden (cf. schema hierboven). In het bijzonder voor wat de professional betreft
zijn er 5 vragen:
•

Worden er op de ‘contact’-pagina namen en contactgegevens van professionals
vermeld?

•

Wordt er ook vermeld wat de rol en/of taken van die professionals zijn?

•

Wordt er verwezen naar de werking als team van professionals – wat zijn de taken en
opdrachten?

•

Wordt er verwezen naar de relatie tussen de professionals en het bestuur – hoe is de
governance geregeld (taakverdeling, rapportage…)?

•

Wordt er informatie gegeven over gerealiseerde projecten (niet alleen het resultaat
maar ook de manier waarop het team dit gerealiseerd heeft)?

Wie hier een vijf op vijf scoort is zeker goed bezig. Organisaties die dat ook nog breder in de verf
willen zetten kunnen dat laten weten aan Josefien D’haene van BSAE, zodat dit als case gebracht
kan worden naar de leden-verenigingsprofessionals van BSAE (josefien@bsae.be).

Voor wie hierover nog dieper van gedachten wil wisselen, kan mijn masterclass Communitybuilding
volgen. Binding gaat voor mij nu eenmaal veel verder dan de relatie tussen de organisatie en het lid.
Elke verbinding binnen de organisatie-biotoop is belangrijk; en vanuit het schema is het duidelijk dat
er heel wat ‘draden’ tussen de actoren mogelijk zijn.
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Verjonging van het bestuur gaat niet over oud vs. jong
29 oktober 2021

De afgelopen weken mocht ik voor heel diverse ledenorganisaties workshops, visiemeetings en
inspiratiesessies verzorgen. Hoewel de insteek meestal vertrekt van een eerder onschuldig ‘hoe
kunnen we onze organisatie verder professionaliseren’ zie ik toch telkens dezelfde uitdagingen eruit
springen. Hoe positioneren we ons ten opzichte van de ‘buitenwereld’, voeren we harde lobby of
werken we beter samen? Hoe houden we onze leden aan boord, maar vooral hou verhogen we hun
betrokkenheid en ‘member pride’? Tot slot, en hier wil ik het in deze post even over hebben, hoe
zorgen we voor verjonging in het bestuur?
Verjonging?
Zoals al uit de titel mag blijken gaat het bij veel besturen niet zozeer om verjonging, maar om het
vinden van nieuwe energie en bijgevolg ook wel een nieuwe mindset die daardoor ook ‘verse’,
actieve leden kan aantrekken. Een dubbele win dus. Daarvoor moeten we wel enkele misvattingen
uit de wereld helpen die bij veel besturen de hoofdtoon zijn gaan vormen. Tegelijk gaan we ook de
remedie inbrengen.
1. “Wij moeten het doen, zelfs al hebben we professionals.” De bestuurders nemen, en terecht,
hun eindverantwoordelijkheid op, bijvoorbeeld via een Dagelijks Bestuur of een directief
bestuursorgaan. De stelligheid waarmee dit gebeurt leent er zich echter wel makkelijk toe om een
eigen betekeniseiland te ontwikkelen, met specifieke interne afspraken en rituelen en met de
nodige omzichtigheid ten opzichte van elkaar (zog. groupthink). Op zich kan dit geen kwaad dat er
een hechte en geroutineerde machine ontstaat, maar die mag natuurlijk niet vervreemd geraken

van waar het echt om gaat voor de leden. Het organiseren van de organisatie moet te allen tijde
ondergeschikt blijven aan wat leden echt nodig hebben.
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De remedie? Inzetten op onderling vertrouwen, maar tegelijk ook goede afspraken maken over wie
wat doet. Hierbij moet vooral vermeden dat het bestuur nodeloos aan micro-management doet.
Omgekeerd moeten professionals voldoende sterk optreden zodat ze de bestuurders niet met de
verkeerde zaken belasten. Kortom: werken aan een stevige tandem.
2. “De leden weten onvoldoende te waarderen welk werk wij als bestuurders verzetten.” Aan de
bron van deze ergernis ligt dikwijls het feit dat het bestuur op zich te weinig expliciteert waar ze
eigenlijk mee bezig zijn, met als gevolg dat er ook weinig gecommuniceerde wordt naar de leden.

Daar komt nog bij kijken dat het leuker is om positieve resultaten naar buiten te brengen, eerder dan
het verhaal over een negatief proces. Ervaring leert dat leden nochtans wel slecht nieuws kunnen
verdragen. Meer nog, ze zijn ook bereid om in dat soort situaties mee aan de kar te helpen duwen.
Op voorwaarde dat de vraag duidelijk is.
De remedie? Het is belangrijk om als bestuur zowel intern als naar buiten toe duidelijk te
communiceren. Wat hebben we op welke manier bekeken en beslist? En tegelijk ook al rekening
houden met hoe kunnen we die boodschap naar de leden en stakeholders brengen? Daarbij is het

aanbevolen na te denken in hoeverre het achterliggende proces en/of het resultaat van de
besluitvorming moet meegenomen worden.
3. “Jonge leden willen geen bestuurder worden.” Het is uiteraard zo dat jonge leden anders naar
de vereniging kijken. Ze komen vanuit een andere context (soms andere wereld) en zijn misschien
nog heel sterk op zoek naar de ‘what’s in it for me?’ van het lidmaatschap, eerder dan het gevoel te
hebben bij te zullen dragen tot de sectorontwikkeling of het grotere doel. Ze zijn misschien ook
helemaal niet vertrouwd met verenigingswerk, en in het bijzonder met het reilen en zeilen van jullie
vereniging.
De remedie? Om te beginnen mag het bestuur er niet vanuit gaan dat hun manier van doen (geheel
van interne afspraken, gewoontes, grote en kleine kantjes, persoonlijke relaties) zomaar over te
zetten is op nieuwe bestuurders. Nieuwelingen moeten aan de ene kant geholpen worden (letterlijk
bij de hand genomen worden) en wegwijs gemaakt worden in zowel de structuur als de cultuur van
het bestuur, maar aan de ander kant moet er een voldoende veilige omgeving aangeboden worden
zodat er speelruimte is om (kritische) vragen te stellen, nieuwe voorstellen te doen enz.
4. “Nieuwe bestuurders: we mogen al blij zijn met wie zich aanmeldt.” In sommige verenigingen
zie je een duidelijke afspiegeling van de ledenachterban in het bestuur. Soms zijn dergelijke
‘paritaire’ afspraken formeel vastgelegd. In andere gevallen merk je dat de ‘grotere’ leden van
nature uit het voortouw nemen. Bovendien zie je een vervelend en weinig productief fenomeen bij
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bestuurders dat ze wel zeggen liever te stoppen, maar dan toch blijven zitten. Onder het mom van:
als wij het niet doen…
De remedie? Gelukkig maken meer en meer organisaties werk van uitgeschreven taakomschrijvingen
voor nieuwe bestuurders. Een echte sollicitatieprocedure is het meestal nog niet, maar het heeft in
elk geval een dubbel effect: nieuwe bestuurders weten wat hen te wachten staat en voor de zittende
bestuurders kan dit proces wel een soort wake-up call zijn. Inzicht in de eigen functionering kan
leiden tot interessante beslissingen. Als er dan nog gezorgd wordt voor een zachte exit, ligt de weg

open voor vers bloed.
Rol van de verenigingsprofessional?
Ik heb er alle begrip voor dat de tijdsbesteding van bestuurders meestal beperkt is, en daarom in
eerste instantie naar het strategisch-operationele gaat. Maar in de praktijk zie ik toch veel
‘energielekkage’ in bestuursvergaderingen, net omdat de verkeerde zaken teveel aandacht krijgen
of omdat het nu eenmaal makkelijker is om over eenvoudige, operationele zaken te discussiëren en
te beslissen dan over moeilijke, lange termijn beslissingen. De rol van de verenigingsprofessionals
hierin is volgens mij van doorslaggevend belang. Naast een goede inhoudelijke voorbereiding van de
bestuursvergadering, moet er ook nagedacht worden over het format*. Wat willen we eigenlijk
doen? Verkennen, ten gronde bespreken, beslissingen nemen…. Los daarvan moet er op een of
andere manier tijd vrijgemaakt worden voor interne reflectie. Daarom niet noodzakelijk een 3daagse
afzondering, maar permanent zorgen dat die energiemeter goed blijft. Dat kan door doorheen de
vergadering telkens opnieuw op die belangrijke onderdelen te wijzen van het proces, zodat die deel
uitmaken van de organisatiecultuur en als evident, maar vooral ook efficiënt, worden ervaren :
•

hebben we alle informatie om hierover te spreken?

•

zijn we voldoende competent om dit te bespreken?

•

hoe is dat agendapunt verankerd binnen onze gedeelde ambitie als organisatie?

•

wat brengt dit bij voor de leden?

•

hoe gaan we hierover communiceren?

•

wat doet het bestuur?

•

wat doen de verenigingsprofessionals?

•

wat zijn vervolgstappen?

•

…

Conclusie
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De basis voor ‘verjonging’ ligt volgens mij in het expliciteren en met mekaar doorspreken van de
aanpak van de inhoud en het veruitwendigen van zowel het proces als het resultaat. Je kan dit
proberen top-down als ‘structuur’ op te leggen aan een bestuur, maar het is vanuit mijn
praktijkervaring mijn overtuiging dat het belangrijker is om permanent en soms kleine zaken aan te
pakken (vervellen ipv transformeren). Zo creëer je ownership en zelfvertrouwen binnen de groep.
Als kers op de taart mag je overigens niet vergeten om gezamenlijk ook de successen te vieren (cf.
Lencioni’s inzichten rond een succesvol team)°.

Tot slot: onder het motto ‘vreemde ogen dwingen’, zie ik mijn korte interventies binnen
bestuursvergaderingen als een ideale manier om die spiegel voor te houden en vanuit een injectie
van enkele theoretische inzichten, gekoppeld aan best & worse cases uit de praktijk de
bestuursleden (en soms de professionals) nieuwe energie te geven.
* * *
* Zie ook een ander post over de bestuursvergadering onder titel: Laat bestuurders ook nog leden
zijn: https://marcmestdagh.be/2018/07/13/meer-zuurstof-voor-uw-bestuursvergadering-laatbestuurders-ook-nog-leden-zijn/
° Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team
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Crisis in de ledenorganisatie – alles onder controle, of niet?
16 november 2021

Wat ik vooral onthoud uit het boek “Alles is onder controle en 9 andere mythes over organiseren in
tijden van crisis”* is dat crisiscommunicatie niet iets is dat begint na de crisis, maar vooraf. Om die
reden gaat het ook meer over de toekomst dan het verleden. En gelet op de permanente
verandering die organisaties ondergaan, is het des te belangrijker om een sterke, proactieve aanpak
uit te rollen. ‘Shit happens’, maar tegenwoordig blijkbaar meer en vlugger dan voorheen. Hierdoor
hebben organisaties de reflex om zichzelf terug te plooien op wat zeker is, terwijl een crisis net veel
opportuniteiten kan inhouden. Op voorwaarde weliswaar dat de organisatie een aanpak en cultuur
heeft verworven om vlot te schakelen als een crisissituatie zich voordoet. “Crisis governance gaat
dus niet over het rijden met de voet op de rem. Het gaat over harder kunnen rijden, omdat je weet
dat je een rem hebt.”
Als ik dat even vertaal naar ledenorganisaties dan zie ik ook hier heel wat opportuniteiten. Enkele
bedenkingen – waarmee ik de concepten en inzichten in het boek ongetwijfeld te kort doe, maar om

even te prikkelen:
1.Toekomstgericht kijken. Veel organisaties zetten in op mooie analyses van hoe het geweest is om
ook de toekomst te proberen voorspellen. Vooruit kijken wil niet zeggen dat we moeten fixeren op
het ongekende of heel uitgebreide plannen maken. Belangrijker dan het plan is het planningsproces:
zorgen dat we permanent en breed rondkijken naar wat gebeurt, maar ook op tijd weten op te
kijken naar verrassende zaken. Dat moet de default-houding zijn van de organisatie en van de
verenigingsprofessionals. Niet voor niks heb ik die al dikwijls toekomstwerkers genoemd.

In het boek staat een interessante checklist hiervoor:
•

Vroegtijdig detecteren van alarmsignalen
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•

Actief uitwisselen van informatie met andere componenten in het systeem (intern en
extern)

•

Bijsturen/implementeren van een coherente strategie en aanpak, in lijn met de
collectieve ambitie van de organisatie

•

Capaciteit opbouwen om snel te leren, om in de actie resultaten te evalueren en waar
nodig bij te sturen

2. Chronische onrust. Veerkrachtige organisaties vertrekken “vanuit de wijsheid dat we in een
turbulente en bijgevolg onstabiele wereld leven dat business as usual niet langer een optie is. Zij
organiseren dus met een potentiële crisis in gedachten. Het gaat om figuurlijk meerdere stappen
vooruitdenken, in buffers voorzien, de omgeving voortdurend scannen op opportuniteiten én
potentieel gevaar.” Organisaties moeten zich dus wapenen om in die omstandigheden flexibel en
wendbaar te zijn, zodat ze vlug kunnen schakelen.
3. De kracht van het netwerk. Niet één manager of leider hoeft dit alles op zijn/haar schouder te
nemen. Veel interessanter is het om de kracht van het netwerk in te schakelen. “Het gaat over het

totaal van relaties van een organisatie en de mate waarin leiders in de organisaties al die relaties
kunnen benutten ten goede van het gemeenschappelijk belang.” Organisaties die succesvol een
crisis doorgemaakt hebben verwijzen dan ook niet naar één leider, maar naar het succes van alle
betrokkenen die het resultaat neergezet hebben. Een verenigingsprofessional hoeft er niet alleen
voor te staan, het is een kwestie om onder het motto ‘samen sterker’ goed voorbereid te zijn, maar
ook daadwerkelijk te kunnen reageren.
De wijze waarop de auteurs 10 mythes rond ‘we hebben alles onder controle’ ontkrachten, stemt
misschien niet zo hoopvol voor zij die graag goed voorbereid zijn, maar biedt zeker voldoende stof
om na te denken hoe je er als ledenorganisatie, in samenspraak met professionals, bestuurders en
zelfs de leden werk van kan maken om elke mogelijke crisissituatie beter op te vangen. En alleen al
het proces om een dergelijke oefening te doen zal een meerwaarde bieden voor de organisatie en
finaal ook de leden.
* * *
*Bert Brugghemans, Stijn Pieters en Hugo Marynissen, Alles is onder controle, Uitgeverij Lannoo
Campus, 2021
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