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Verenigingen als drijvende kracht!



Voorwoord

Cécile Veldman

Directeur De Nederlandse Associatie (DNA)

Verenigingen zijn het kloppend hart van 

onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat 

zaken voor elkaar komen, in het belang 

van de leden maar veelal ook in het 

algemeen belang. Verenigingen zijn de 

drijvende kracht achter het verbinden 

van mensen. Ze zorgen voor 

waardevolle ontmoetingen. Juist in 

de afgelopen tijd is gebleken hoe 

belangrijk wij dat met elkaar vinden. 

De rol van verenigingen in de 

maatschappij is door corona enorm 

duidelijk naar voren gekomen. 

Hoe vullen verenigingen hun rol in? Waar lopen 

ze tegenaan? Wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen 

verenigingen elkaar versterken? Welke verenigingen 

zijn er allemaal? Welke uitdagingen zijn vergelijkbaar? 

Het Nationaal Verenigings Onderzoek beoogt de 

antwoorden hierop te vinden. 

Dit jaar is het onderzoek voor de tweede keer gehouden. 

Door het aanschrijven van 50.000 verenigingen en een 

respons van ruim 9% is dit onderzoek sterk gegroeid 

vergeleken met de eerste editie. DNA en IVBB zijn hier 

trots op. 

Er is een representatief beeld ontstaan van het 

verenigingslandschap in Nederland. Op deze manier

kunnen we onderbouwd uitspraken doen over activiteiten, 

kansen en uitdagingen.  

Het is een bewogen jaar geweest, waar verenigingen en leden 

zich veelal goed doorheen hebben geslagen. De lessen die zijn 

geleerd, zijn van waarde om een verdere groei en bloei mogelijk 

te maken. Het onderzoek laat zien dat veel verenigingen bezig zijn 

met verduurzaming en het bevorderen van gezondheid. De helft 

van de verenigingen heeft het afgelopen jaar te maken gehad 

met een stabiel of zelfs toenemend ledenaantal. Veel nieuwe 

leden hebben zich aangesloten vanwege belangenbehartiging 

en toegang tot netwerken. 

De resultaten van dit onderzoek geven DNA handvatten om 

ook het komende jaar verenigingen te inspireren en met elkaar 

in verbinding te brengen. Daarom veel dank aan iedereen die 

de vragenlijst heeft ingevuld. Zo kunnen we gezamenlijk het 

verenigingslandschap in Nederland verder ontwikkelen.   

“De vereniging 
verenigt.”

#trots

Vereniging Heb Durf

BEKIJK HET INTERVIEW

Cécile Veldman over de 
opvallendste resultaten uit 
het Nationaal Verenigings 
Onderzoek 2021
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Door samenwerking van diverse (koepel)organisaties, DNA 

(De Nederlandse Associatie) en IVBB (Instituut voor 

Verenigingen, Branches en Beroepen) is het gelukt 4.608 

koepels, branche-, beroeps- en vrijwilligersverenigingen 

te laten deelnemen. Een prachtig resultaat! 

Naast de kwantitatieve gegevens heeft het onderzoek 

waardevolle tips en adviezen opgeleverd. Het is belangrijk 

die met elkaar te delen, want de waarde van samenwerken 

is nergens zo duidelijk als binnen verenigingen.

Met het Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) brengen 

we de wereld van de verenigingen in kaart. Zo stimuleren 

we het denken over hoe we verenigingen nóg beter 

kunnen laten functioneren. 

Een aantal betrokkenen is gevraagd te reageren op de uitkomsten. 

Hun bespiegelingen kun je hier lezen, als waardevolle aanvulling 

op het onderzoeksrapport van Panteia. Ieder heeft een eigen 

invalshoek gekozen. Dat weerspiegelt de veelzijdigheid van 

de verenigingswereld.  De citaten zijn afkomsting van de 

deelnemers aan het onderzoek, na toestemming. 

Dank voor de enorme respons.

Daan Hoogendijk

Voorzitter Instituut voor Verenigingen, 

Branches en Beroepen (IVBB) 5%85%
7%

3%

324 Brancheverenigingen

229 Beroepsverenigingen

134 Koepels

3.921 Vrijwilligersverenigingen

4.608
deelnemende
verenigingen

“Bedankt voor jullie 
deelname aan het 2e 
Nationaal Verenigings 
Onderzoek!”

#trots

De Nederlandse Associatie en IVBB

Aantal
deelnemende
verenigingen
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Het doel van het Nationaal Verenigings Onderzoek (NVO) 

is het stap voor stap verkrijgen van een compleet beeld van 

verenigingen in Nederland. Welke verenigingen zijn er? Welke rol 

spelen ze? Wat zijn de uitdagingen? Hoe kunnen verenigingen 

elkaar versterken? Het NVO wil de antwoorden hierop vinden om 

de positie van de verenigingen hiermee te versterken.  

Voor het NVO is gekozen voor deelname van alle typen 

verenigingen en sectoren binnen de drie segmenten 

van tberoeps-, branche- en vrijwilligersverenigingen. 

Ook uw vereniging komt aan bod.

Het onderzoeksdoel

Kleinere verenigingen hebben het zwaar gehad 

in de coronaperiode. En dan bedoelen we écht zwaar. 

Ze hebben toch volgehouden. Een grootse prestatie.

Een op de vijf brancheverenigingen zegt dat de steunmaatregelen 

van de overheid de leden door de coronacrisis hebben geholpen. 

Bij beroepsverenigingen is dit 1 op de 10. Voor ongeveer een derde van de 

verenigingen zijn de steunmaatregelen niet nodig geweest.

Kijk voorbij 
corona naar 

de prestaties

De ALV is bij vrijwilligersverenigingen nog 

springlevend: 88% doet dit jaarlijks of twee 

keer per jaar. Slechts 20% doet dit digitaal. 

Verenigingen drijven in het algemeen sterk op het 

bestuur (11-19%) of een kleine groep van leden (31-40%). 

Slechts een heel klein deel van de verenigingen (2-4%) is zo 

ingericht dat iedereen een rol of functie heeft en betrokken is. 

Betrokkenheid 
van de leden

BEKIJK HET INTERVIEW

Peter Noordhoek over de 
opzet en insteek van het 
Nationaal Verenigings 
Onderzoek 2021
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De belangrijkste
thema’s

Verenigingen zetten drie maatschappelijke thema’s bovenaan als de meest belangrijke voor de eigen vereniging. 

Dat zijn gezondheid, duurzaamheid en cyber security. Respectievelijk 72% (gezondheid) en 67% (zowel duurzaamheid als 

cyber security) van de verenigingen vinden dit het allerbelangrijkst. Daarnaast scoren onderwerpen als diversiteit en 

discriminatie, kansengelijkheid en energietransitie hoog. 

Gezondheid

72%
Duurzaamheid

67%
Cyber security

67%
Kijkend naar de resultaten van het Nationaal Verenigings 

Onderzoek, lijkt het ondenkbaar dat de Nederlandse 

klimaatdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd zonder de 

inzet van verenigingen en hun leden. Tegelijkertijd kunnen we niet 

verwachten dat de meeste vrijwilligersverenigingen bekend zijn 

met het landelijk beleid of de zogeheten ‘sustainable development 

goals’ (sdg’s). Daar is nog een weg te gaan.

Voor koepelverenigingen is ‘duurzaamheid en energietransitie’ het 

op twee na grootste thema. Bij hen scoren de thema’s ‘gezondheid 

bevorderen’ en ‘digitalisering en cybersecurity’ hoger. Hoewel niet 

onderzocht, lijkt een logische verklaring dat deze dichter bij het 

doel van de vereniging staan.  

                                               

Voor brancheverenigingen ligt dat anders. Daar staat het thema 

‘duurzaamheid en energietransitie’ bovenaan. Ze zijn goed met de 

doelen van duurzame ontwikkeling (de sdg’s) bekend. 39% van de 

brancheverenigingen geeft aan dat ze bijzondere inspanningen 

verrichten op dit vlak en 43% werkt zelfs bewust aan de sdg’s. Zij 

lopen voorop vergeleken met beroeps- en vrijwilligersverenigingen.

Bij het thema duurzaamheid is nog winst te behalen. Veel 

verenigingen beperken zich nu nog vooral tot het voldoen aan 

de wet. Slechts bij een klein deel van de verenigingen speelt het 

thema helemaal niet. Dit betreft de kleine verenigingen die zelf 

geen accommodaties hebben. 

“Wij voorzien wekelijks 1.463 
kinderen van een ontbijttas. 
Onze visie op de toekomst: 
voor 2030 is er geen Kinder-
armoede meer in Nederland 
conform de doelstelling van 
Alliantie Kinderarmoede.”

#trots

Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt

BEKIJK HET INTERVIEW

Maarten van As van Air 
Cargo Netherlands over de 
uitdagingen van de corona 
pandemie en digitalisering
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Het Nationaal Verenigings Onderzoek 2021 laat een 

gedifferentieerd beeld zien. Bij koepels en beroeps-

verenigingen zijn – gemiddeld genomen – de thema’s 

‘gezondheid bevorderen’ en ‘digitalisering en cybersecurity’ 

duidelijk dominant, terwijl bij brancheorganisaties gemiddeld 

de meeste aandacht uitgaat naar ‘duurzaamheid en 

energietransitie’, gevolgd door ‘digitalisering en cybersecurity’. 

Vrijwilligersverenigingen richten zich primair op weer een heel 

ander thema, namelijk ‘zorgen dat iedereen meedoet’. En op 

‘ethiek en integriteit’. 

Het is opmerkelijk dat volgens het NVO 2021 de wijze waarop 

verenigingen invulling geven aan de maatschappelijke 

bijdrage, veel minder verschilt. Leden ondersteunen en 

een podium bieden, bewust kiezen voor het steunen 

van maatschappelijke projecten en deelnemen aan 

het maatschappelijk debat: het komt bij professionele 

verenigingen allemaal ongeveer evenveel voor. 

Op het gebied van duurzaamheid verrichten 

brancheorganisaties echter veel vaker dan 

beroepsverenigingen en koepels bijzondere 

activiteiten. In de praktijk zijn er op dat thema 

veel verschillen. Voor de één is verduurzaming 

‘slechts’ een lobbydossier, voor de ander het 

belangrijkste speerpunt, ondersteund met lobby, 

convenanten, diensten, opleidingen en campagnes.

Tim van der Rijken

Be-TIM

Gedifferentieerd 
beeld

Verenigingen vinden we in het maatschappelijk middenveld, tussen burgers, 

bedrijven en overheid in. Dat brengt automatisch een bepaalde maatschappelijke 

betrokkenheid met zich mee. Zo zullen veel beroepsorganisaties in de zorg van 

doen hebben met het thema ‘gezondheid bevorderen’ en buurtverenigingen 

veelal bezig zijn met ‘leefbare wijken en buurten.’ Maar maatschappelijke 

thema’s zijn per definitie breder dan de grenzen van een branche, beroep

of buurt. Aangezien verenigingen het cement vormen van de samenleving, 

is het interessant om te weten welke thema’s hén vooral bezighouden. 

Fotografie: 
Lodewijk van der Grinten

“Dat we duurzaamheid bewust 
maken bij mensen uit ons dorp 
e.o. en dat de inkomsten van 
onze coöperatie volledig worden 
aangewend om te helpen met 
de verduurzaming van onze 
leefomgeving.”

#trots

Energie Coöperatie Hooghalen

Belasting van 
bestuurders

Volgens de helft van de vrijwilligersverenigingen is 

de belasting voor bestuursleden in het afgelopen jaar 

toegenomen. 44% antwoordt dat dit gelijk is gebleven, 

bij 6% is sprake van een geringere belasting.
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Student-verenigingen zijn wellicht het ultieme voorbeeld 

van veerkracht en doemdenken in het verenigingsleven. 

Al pakweg veertig jaar leidt iedere verandering van 

studiefinanciering, studieduur, prestatiebeurs of wat 

dan ook, tot paniek bij de student-bestuurders, 

die elke keer weer denken dat dit het einde wordt 

van het student-verengingsleven.

De term student-vereniging verwijst naar bijvoorbeeld 

een studievereniging waarbij de studie voorop staat, een 

studentenvereniging waarbij de gezelligheid centraal staat of een 

studenten-sportvereniging waarbij de sport het doel is. Zowel aan 

het eerste als tweede Nationaal Verenigings Onderzoek doen veel 

student-verenigingen mee (in 2020 86, in 2021 259).

Student-verenigingen zijn vergelijkbaar met de door hen 

soms zo verfoeide ‘burgerverenigingen’. Wel zijn ze gemiddeld 

gesproken kleiner en kennen natuurlijk een groter verloop omdat 

studenten ‘burger’ worden. Maar het grote verschil is de expliciete 

dubbele doelstelling om als vereniging niet alleen het sporten, 

de gezelligheid, het studeren te willen faciliteren, maar ook de 

persoonlijke ontwikkeling van leden. Door de expliciete ‘drive’ 

die studenten hebben voor persoonlijke ontwikkeling, is het voor 

student-verenigingen makkelijker om een actieve bijdrage van 

leden te vragen en te krijgen. Het is de ultieme leerervaring en 

draagt bij aan een mooi cv. Lid worden zonder actief te willen zijn, 

is eigenlijk geen optie.

De data van 2020 en 2021 laten zien dat het student-

verenigingsleven springlevend is en ook corona glorieus zal 

overleven. Ja het was vervelend, zeker als je net je bestuursjaar 

deed, maar de nieuwe leden kwamen massaal, het geld bleek geen 

issue te zijn en de digitalisering was te doen. 

Lucas Meijs

Professor of Strategic Philanthropy and Volunteering 

at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Met dank aan Eva Duin en Caspar Meijs voor de 2020 analyse!

Student-verenigingen:

Veerkracht 
en impact
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Koepels worden gewaardeerd. Veruit de meeste leden 

(verenigingen en individuen) zijn tevreden over de steun 

die ze ervaren. Daarbij lijkt het weinig uit te maken op 

welke afstand het aangesloten lid tot de koepel staat. 

Het is opvallend dat driekwart (76%) van de aangesloten 

verenigingen aangeeft zelf niet vertegenwoordigd te 

zijn in het bestuur van de koepel. Kennelijk wordt er over 

het algemeen goed in lijn met de verwachtingen van de 

aangesloten leden gewerkt. 

Waardering 
voor koepels

Peter Noordhoek

Directeur Kwaliteit & Onderzoek 

Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB)

Een kleine, maar niet verwaarloosbare groep 

vindt dat de koepel te ver op afstand staat: 11,7%. 

5,2% ziet het als een structureel probleem. 

Dit vraagt om actie of ten minste nader onderzoek. 

Dat koepels, federaties en netwerken belangrijk zijn blijkt onder 

andere uit uitspraken als van de Brabantse Carnavalsfederatie: 

“Want carnaval behoort tot het patrimonium 

van Brabant (en Limburg). Omdat het belangrijke 

volkscultuur is. In feite is het sociaal kapitaal 

van de provincie.”

De Federatie Emmaus Nederland zegt:

“De ideeën over armoede-bestrijding en vooral 

over het verder helpen van dak- en thuislozen zijn 

weliswaar al meer dan 70 jaar oud, maar nog steeds 

helemaal modern. Ze zijn daarmee zeer duurzaam 

gebleken.”

Citaat van de Aannemersfederatie: 

“Via ons blad BouwBelang geven we onze 

leden /ondernemers een podium om te spreken 

over de onderwerpen die in het kader van het 

ondernemerschap relevant zijn. Het blad biedt 

eenzelfde podium aan overheidsvertegenwoordigers 

en/of politiek. Een open dialoog geeft veel voeding 

aan onze lobby inzet.”

Ondertussen zien we dat nog zo’n 33% van de 

vrijwilligersverenigingen niet is aangesloten bij een koepel, 

federatie of vergelijkbaar netwerk. Dit geldt nog het meest 

voor de verenigingen die op lokaal niveau actief zijn. En dan in 

het bijzonder in de sector cultuur, waaronder muziek, kunst en 

erfgoed. Waarschijnlijk zijn juist de meer kwetsbare verenigingen 

niet aangesloten. Terwijl er juist van deze verenigingen veel 

wordt verwacht op maatschappelijk vlak.

Wellicht is het tijd om te zoeken naar manieren waarop kwetsbare 

verenigingen zich tegen lage of geen kosten kunnen aansluiten, 

dan wel door de lokale overheden geholpen gaan worden.
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Bij dergelijke verenigingen is in veel 

gevallen sprake geweest van een 

ledenaanwas als gevolg van corona.

Andersoortige verenigingen geven 

aan dat zij te maken hebben 

gekregen met afmeldingen 

als gevolg van de pandemie. 

Vrijwilligersverenigingen geven 

aan dat de belasting voor 

bestuursleden in 41% van de 

gevallen is toegenomen.

Het volgen van de regels zorgde 

voor veel uitzoekwerk. Niettemin 

is de uitdaging met goed resultaat 

aangegaan. Dat verdient zeker een 

compliment aan het adres van al die 

bestuursleden. Ze hebben het toch 

maar mooi gefikst. 

Al met al laten de resultaten van het 

NVO het belang van verenigingen zien, 

juist ook in een crisistijd. 

Samenwerking met de politiek leidde in 

veel gevallen tot gedragen maatregelen. 

Er was een gemeenschappelijk gevoel 

van verantwoordelijkheid voor de 

economie en samenleving. Op basis 

van het delen van kennis en informatie 

werden financiële regelingen getroffen 

om sectoren overeind te houden. 

Korte lijnen, snelle besluitvorming 

en wederzijds vertrouwen bleken 

belangrijke fundamenten voor succes. 

Tegelijkertijd kwamen signalen van 

leden over knelpunten in de dagelijkse 

praktijk snel op de tafels van de 

besluitvormers. Die leden werden 

geholpen met praktische adviezen.

De meerwaarde van het lidmaatschap 

van een solide branche- of beroeps-

organisatie werd duidelijker dan 

ooit. Informatievoorziening en 

belangenbehartiging bleken van 

wezenlijk belang voor continuïteit van 

sectoren en ondernemingen. 

Verenigingen extra 
waardevol in coronatijd

In tijden van crisis zoeken we verbinding en dat raakt de kern van de verenigingswereld. 

Wij verbinden elkaar. De politiek wist verenigingen bijzonder goed te vinden om te 

overleggen over de noodzakelijke coronamaatregelen. Veel verenigingen bleken hun 

leden praktisch te kunnen adviseren over het omgaan met de coronamaatregelen. 

“Wij hebben in corona-
tijd het verschil kunnen 
maken in het leven van 
kinderen en jongeren en 
onze maatschappelijke 
rol kunnen verzilveren. 
De inventiviteit van 
vrijwilligers heeft er 
voor gezorgd dat we niet 
stil gelegen hebben.” 

#trots

Scouting Nederland

Mathieu Daalder

Directeur Versterking

“Dat wij ondanks de grote crisis, 
ondanks de financiële nood en de 
grote druk wij nog steeds één club 
zijn. Dat wij erin geslaagd zijn, meer 
dan ooit, om toegevoegde waarde te 
laten zien en het ‘merk’ ANVR zoveel 
bekender is geworden. Wij er zelfs 
leden hebben bijgekregen.”

#trots

AVNR
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In onze polderdemocratie bespreken vertegenwoordigende 

en veelal goed onderlegde mensen zaken met elkaar om tot 

afspraken te komen. Om dat goed te kunnen doen, moeten 

in de polder meningen gelijkmatig worden opgepompt en 

gespuid. Dit onderzoek toont dat bijna alle verenigingen een 

ALV of ledenraad houden. De meeste doen het twee keer per 

jaar. Maar met die formele democratie ben je er niet. 

De echte rijke bron van belangen, ontwikkelingen, zorgen en 

wensen zit op andere momenten in de vereniging. Uit de cijfers 

blijkt dat 69% van de vrijwilligersverenigingen andere kanalen 

benut. Via ledenbijeenkomsten, whatsapp en communities 

(28%) bereiken ze vooral actieve leden. Met enquêtes en 

respons op diensten ook het minder actieve deel. 

Proactief leden benaderen gebeurt nog beperkt. 

Minder dan de helft van de werk gerelateerde verenigingen 

doet dat en van de vrijwilligersverenigingen zelfs niemand. 

Daar is de klacht van desinteresse ook het groots. 

Hoopvol is dat in ongeveer de helft van de verenigingen 

belangrijke trajecten samen met leden worden vormgegeven. 

Dat leidt tot beleidsplannen en strategieën, gebaseerd 

op de beleefde werkelijkheid.

Het is belangrijk dat de vereniging moderniseert. 

Je bent er niet met de formele verenigingsdemocratie 

als je echt tot resultaten wilt komen.  

Marike Kuperus

Verenigingsadviseur Kuperus & Co

We leven in een samenleving waarin de meningen 

door de ruimte stuiteren. Van stand.nl tot twitter van

talkshowtafel tot de voordeur van de voetbalbestuurder. 

Hoe kan meningsvorming beter en evenwichtiger?

Meningen 
oppompen en 

spuien in de polder 
Op die vraag kwamen uiteenlopende antwoorden. 

De meest genoemde zorgen, zowel bij branche- en 

beroepsverenigingen als vrijwilligersverenigingen, 

waren de volgende thema’s:

“Waar ligt u wakker 
van als het gaat om 
uw vereniging?”

Professionele verenigingen noemen daarnaast nog: 

  Beleid van externe partijen, zoals gemeentelijk beleid

Bij vrijwilligersverenigingen valt te lezen:

  Aanbod van voldoende vrijwilligers

Maar, let wel: een groot aantal bestuurders van 

verenigingen geeft aan nergens wakker van te liggen. 

“Niets hoor, 
ik slaap heerlijk!”

Afnemend
aantal 
leden

Achterblijvende 
verjonging van het 

ledenbestand

Weinig 
interesse

bij de leden

Vinden 
van nieuwe 

bestuursleden

Herstel van 
de vereniging 
na corona

Highlights Nationaal Verenigings Onderzoek 2021 | 1918 | Highlights Nationaal Verenigings Onderzoek 2021



Detrots
overheerst

Hoewel verenigingen zorgen uiten, overheerst veelal toch de trots. 

Duizenden respondenten gaven aan waar ze trots op zijn. Een bloemlezing: 

“Marktleider in Europa en toch 
één grote familie als het om 
de relevante thema’s gaat.”

#trots

Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen (Nekovri)

“We zijn de op een 
na oudste vereniging 
van de wereld.”

#trots

Continental aan de Amstel anno 1889

“Hoewel wij een senioren-
vereniging zijn en onze oudere 
leden ons ontvallen, weten wij 
al ruim 35 jaren te overleven, 
ook al heeft corona veel 
energie en leden gekost.”

#trots

Continental aan de Amstel anno 1889
“We zijn een erkend 
kennisplatform voor alle 
stakeholders, inclusief 
de overheid.”

#trots

Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland

“Wij zijn culturele 
vereniging van het 
jaar 2018!”

#trots

Muziekvereniging Soli

“We bieden de leden een 
gezellige avond en daarbij 
kunnen we de eenzaamheid 
en het isolement van de mensen 
(meestal ouderen) verminderen.”

#trots

Vrouwenvereniging De Cirkel

“Onderlinge samenwerking/
vertrouwen van de overheid 
om te komen tot een 
circulaire economie, waarbij 
de overheid zich richt op 
duidelijke normen en richtlijnen 
(doelvoorschriften in plaats van 
middelvoorschriften).” 

#trots

Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven
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Wil je als vereniging gezien en gehoord worden, moet je 

zichtbaar zijn. Onze vereniging bestaat al vijftig jaar en toch 

kent lang niet iedereen ons. Daarom willen we als vereniging 

ons vak vol in de schijnwerpers zetten omdat het beroep dat 

wij uitoefenen vaak in de schaduw plaatsvindt. Dat vak is 

professionele ondersteuning voor directie en/of management.  

De meerwaarde 
van een 
communicatieplan

Om onze vereniging zichtbaarder te maken, hebben we een 

professioneel bureau aangetrokken om samen met ons een 

communicatieplan te maken. Daarin staat onder meer wat 

de meerwaarde van lidmaatschap is, welke leden we zoeken 

en hoe we dat naar buiten brengen. Komende jaren gaan we 

de daaruit voortkomende acties uitvoeren. Denk aan nieuwe 

lidmaatschapsvormen en promoten van bijeenkomsten via de 

sociale media. 

In het communicatieplan is ook beschreven hoe we bestuurlijk 

talent kunnen aantrekken. We benaderen mensen persoonlijk 

en maken vacatures bekend in onze nieuwsbrief en op 

LinkedIn. 

Omdat we als vereniging in beweging zijn, kost een 

bestuursfunctie best wat tijd. Daarom hebben we ingevoerd 

dat regio’s ook kunnen kiezen voor een duoschap. De ene 

bestuurder richt zich op het landelijke deel van de vereniging 

en de andere op het regionale deel. Een fantastische combi.

Het communicatieplan is de komende jaren onze leidraad. Een 

van de acties is het opzetten van een goed inwerkplan voor 

nieuwe bestuurders. Iedereen weet welke kant we op willen en 

dat geeft de mensen een boost. Onze leden zijn zich steeds 

meer bewust dat je in beweging moet komen om bij te blijven. 

Het is belangrijk je te ontwikkelen. Dat is precies de reden om 

lid te zijn van onze vakvereniging.

Ingrid Geul 

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Directie- en 

managementondersteuners (NVD)

De transparantie van het bestuur richting de leden is wisselend 

geregeld. Leden hebben bij de meeste verenigingen inzage in 

notulen en verslagen. Ook worden leden bij de veel verenigingen 

betrokken bij belangrijke trajecten.

Verder zien we bij de koepels en brancheverenigingen regelmatig 

dat vertegenwoordigers van de vereniging de leden opzoeken om 

te toetsen of ze op dezelfde lijn zitten.

Ledenraadpleging 
in opkomst

Uit het NVO 2020 bleek dat er nog het nodige werk te doen 

valt in de sfeer van governance. Er gebeurt inmiddels veel. De 

beroepsverenigingen zijn duidelijk met een inhaalslag bezig (van 

15% in 2020 naar 30% in 2021). De komst van de Wet bestuur en 

toezicht rechtspersonen (WBTR) zal hierin een rol hebben gespeeld. 

Koepels zijn gemiddeld genomen iets actiever op het gebied van 

governance dan branche- en beroepsverenigingen, 

laat het onderzoek zien.

Governance moet nóg 
hoger op de agenda

BEKIJK HET INTERVIEW

Ingrid Geul over de 
implementatie van hun 
nieuwe communicatieplan
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De aandacht voor het thema wet- en regelgeving is aanzienlijk veranderd ten opzichte van het vorig 

onderzoek. Hier speelt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) zeker een rol. 

Corona is de belangrijkste reden dat bestuursleden van verenigingen 

meer werkdruk ervaren. Regelgeving is de duidelijke nummer twee. 

Voor leden van branche- en beroepsverenigingen heeft dit meer 

aandacht dan bij vrijwilligersverenigingen. Daar zien leden dit toch 

vooral als een zaak voor het bestuur. 

Je ziet een duidelijke druk van wet- en regelgeving op kleinere 

verenigingen. Dat blijkt uit de cijfers en uit de honderden 

opmerkingen van respondenten. Relatief veel opmerkingen 

geven aan dat besturen blij zijn dat ze intern het gesprek zijn 

aangegaan met collega bestuurders. En uit die gesprekken 

over de nieuwe regels komt dan weer nieuwe energie en elan. 

Men is achteraf blij dat ze dit blijvend op de agenda hebben gezet.

Wet- en regelgeving 
vooral voor kleinere 
verenigingen lastig

Verenigingen zijn
creatief en inventief
Er kwamen mooie antwoorden op de vraag “Heeft uw vereniging iets 

bijzonders gedaan dat u graag wilt delen met andere verenigingen, 

zodat zij daar ook lessen uit kunnen trekken?”

“We willen graag samenwerking 

zoeken met andere verenigingen om 

zo kennis en ervaring te delen, daar 

hebben we beide wat aan.”

“Het is goed ervaringen te 

delen over ledenwervings-

activiteiten, want dat speelt 

op veel plaatsen.”

“We hebben in corona ingezet 

op online activiteiten, zoals 

een escape room. Daarmee is 

de verbinding behouden.”

“In plaats van 

bijeenkomen, is ook een 

online evenement een 

goed alternatief.” 

“Wij hebben een 

vertrouwenspersonen 

aangesteld bij een 

studentenvereniging”

BEKIJK HET INTERVIEW

Rozemarijn Hoobroeckx van 
Scouting Nederland over 
de invoering van de nieuwe 
WBTR-wet en de impact 
hiervan op de vereniging
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Verenigingen zijn verzamelingen van mensen of 

organisaties die oplossingen zien in plaats van problemen. 

Die meer wij-denken dan zij-denken. Meer ‘samen kunnen 

we dit aanpakken’ dan ‘zij doen niks voor ons’. 

Sinds het vorige onderzoek zijn verenigingen stug 

doorgegaan met het bij elkaar brengen van mensen 

om samen dingen te doen. Van koorrepetities en 

tenniscompetities tot het organiseren van Fieldlabs om 

te testen hoe je toch coronaproof evenementen kunt 

organiseren. En van het organiseren van exposities 

over de lokale geschiedenis tot het motiveren en 

bijscholen van mensen voor de ic. Dit heeft veel 

improvisatietalent zichtbaar gemaakt. Sommige 

verenigingen zagen echter een verlies aan leden. 

Daarmee werd de basis van het bestaan aangetast. 

Het NVO 2021 geeft extra aandacht aan 

maatschappelijke vragen. De resultaten bevestigen 

dat verenigingen daar intensief aan werken. Welke dat 

precies zijn, hangt samen met hun eigen doelen en 

werkgebied. Niet elke branche- of beroepsorganisatie 

is relevant op wijk en buurtniveau. Veel bedrijven 

en hun organisaties zijn intensief bezig met de 

energietransitie, terwijl vrijwilligersverenigingen sociale 

samenhang meer relevant vinden.

Lokale en nationale overheden weten verenigingen te vinden 

als positieve meedenkers en meewerkers. Ze doen graag 

een beroep op ze om dingen voor elkaar te krijgen. De 

verenigingen zetten een tandje bij. Daar zit wel een grens 

aan. Misschien is wij-wij-denken vaker nodig: wat kunnen wij 

doen om verenigingen te helpen hun rol te vervullen en te 

ontwikkelen? 

Verenigingen ervaren struikelblokken bij digitalisering, het 

opvolgen van besturen, het betrekken van jongeren en het 

zichtbaar en aantrekkelijk blijven. Sommige struikelblokken 

kunnen en moeten verenigingen echt zelf oppakken. Voor 

regelgeving (als AVG en WBTR) geldt de oproep: maak ze 

verenigingsproof. Dat scheelt al veel. En schakel verenigingen 

niet onnodig in als verlengstuk van de handhaving. Dat vinden 

verenigingen hun minst relevante rol in de samenleving. 

Jeanne Hoogers

Maker van VM, 

vakblad voor verenigingen

Positie van de vereniging

Het Nationaal Verenigings Onderzoek 

is een initiatief van DNA en IVBB:

www.denederlandseassociatie.nl

info@denederlandseassociatie.nl

DNA op Facebook

DNA op LinkedIn

www.ivbb.nl

info@ivbb.nl
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