
Hoe benut je de kracht van verenigen

25 juni 2022

De waarde(n)volle vereniging







Wat is de top 3 van hulpvragen 
verenigingsbesturen?

Hoe krijgen we meer 
leden?

Hoe vinden we meer 
vrijwilligers?

Hoe zorgen we voor meer 
inkomsten?



Wat vinden de leden dat nooit 
verloren mag gaan?



Zoek de verschillen

VerenigingBedrijf

aandeelhouders leden

ledenmedewerkers

leden
koper / 

opdrachtgever

eigenaren

middelen

doelgroepen / klanten







2012
Twan Paes

Echte probleem 
ontdekken

Doelen & acties Doen & ervaren Evalueren

Omgaan met 
verschillen

Uitleggen 
waarom

Bewustzijn van 
opvattingen

Reflecteren & 
accepteren

Wat zie je gebeuren 
bij een ander, wat voel 

je bij jezelf?

Sla je de discussie 
plat of sta je open 

voor vragen?

Steun je iemand of 
maak je flauwe 

grappen?

Wat is jouw bijdrage 
en wat kan jij 
verbeteren?



uitinginstellingmotivatiestemming

verbinding
vertrouwen

synergie

bijdrage = passie
energiek

primaire motivatie

creatief
innovatief
intuïtief

tolerantie
samenwerking
ego spelletjes

gedreven
doelen najagen

bevestiging zoeken

pro-actief
mogelijkheden

hoge druk / stress

onvrede / verzet
frustratie / geroddel

wantrouwen

tweede agenda
omdat het moet

straffen & belonen

reactief
rationeel

moeilijkheden

wij gevoel, 
elkaar 
uitdagen en 
versterken

bij samen-
werken er zelf 
beter van 
willen worden

verkramping,
minachting, 
externe focus, 
eilandvorming

2010
Paul Smit



John Heitinga in Het Parool 
18 mei 2022



2017
Lucas Meijs

2022
Esther van der Zee

Erasmus

Waarom doet iemand 
vrijwilligerswerk?

80% Op basis van wederkerigheid

De hoofdredenen om geen 
vrijwilligers werk te doen?

70% Zegt het te druk te hebben, waarvan 90% de echte reden niet geeft…

Heeft vaak geen idee wat er te doen is  (45%)

Denk niet geschikt te zijn / het niet te kunnen (25%)

Heeft geen aansluiting bij de huidige groep vrijwilligers (19%)



NRC
5 november 2016

Zelfbeschikkingstheorie
E. Deci & R. Ryan 2002





De leden zien de logica / 
koers niet meer

De bereidheid tot leveren 
bijdrage neemt af

Los zand: er zijn
individuele initiatieven

die niet genomen
worden in lijn met

het grotere verhaal
Individuen proberen 

(krampachtig) de boel op de rails 
te houden en krijgen veel 

commentaar van de massa

Verslapping door
genoegzaamheid

Nieuwe functionarissen gaan weer wiel uit 
vinden of gaan hun eigen logica volgen

Beleidsbeslissers komen
los van de leden

Eensgezindheid 
om te veranderen

Goede voorbeeld 
wordt gegeven of
voortouw wordt 
genomen

Nieuwe ontwikkelingen
worden tastbaar

en zichtbaar
De leden weten wat van

hun verwacht worden
en handelen er naar

Urgentie 
wordt gevoeld

Status quo: impasse in de club of men doet wat men 
deed. Dus weinig / geen ontwikkeling



Periode 1
zomer - herfst

Periode 2
herfst -
winter

Periode 3
winter -
krokus

Periode 4
krokus – mei 

vakantie

Periode 5
mei vakantie -

zomer

Micro niveau:
POP / PAP

Meso niveau:
Jaarplan 

commissies

Instructie-
bijeenkomsten

Evaluatie 
eerste helft

Voortgangs
gesprekken

Opmaat 2de 
helft seizoen

Eind evaluatie

Macro niveau:
Club jaarkalender

Kick off alle 
commissies

Presentaties 

teams aan leden 
en sponsoren

Strategische 
jaarvergadering

Dies Natalis

Afsluiting seizoen

Bedankdag met 
evaluatie

ALV Voorjaar ALV Najaar



Nuttige houvast 1: 
welke rol pak jij?

Veel 
3. Steunen 2. Begeleiden

4. Delegeren 1. Leiden

In welke rol ben je 
het meest 
effectief?

Weinig

Weinig Veel

Ondersteuning

Sturing

Tip: indien nodig starten in 1 en 

toewerken naar 2-3-4: voorkom dat 

verandering van jou afhankelijk blijft



leden bestuur

veilig onveilig

inhoud vorm

expertise bureaucratie

vertrouwen controle
Stu

ur o
p ve

re
nigen!

Nuttige houvast 2:
Leg de juiste focus!



Werk vanuit eigen Kracht en zet 
de leden in hun Kracht

Nuttige houvast 3: 
VORK theorie

Wees Reëel: beloof wat je kunt 
waarmaken èn Vitamine R: 

verbindt

Werk aan een Ontwikkelgerichte 
Organisatie die voor iedereen 
herkenbare doelen nastreeft

Ontwikkel een Visie 
en gebruik je gezond Verstand









Veel succes met implementeren op 
jouw club!

模 具 德 支 氣 管
= Hij die tegen 

de stroom in zwemt, 
komt bij de bron…


