
Turbulentie

Bespiegelingen bij opvallende uitkomsten uit het 
Nationaal Verenigings Onderzoek 2022 

Verenigingen als bindende 
factor in onzekere tijden



De resultaten geven handvatten 
om verenigingen te inspireren en 
met elkaar in verbinding te brengen. 

Voorwoord
Door het opdelen van de vragenlijst in branche-, beroeps- en 

consumentenverenigingen aan de ene kant en vrijwilligersverenigingen 

aan de andere kant, krijgen we een beter zicht op de verschillen die er 

zijn bij beide groepen. Vergeleken met voorgaande jaren zien we binnen 

de eerste categorie grotere verschillen. Er zijn meer verenigingen waar 

het echt goed mee gaat en tegelijkertijd meer die aandacht behoeven.  

De middenmoot is veel kleiner geworden. Daarbij zijn ontwikkeling van 

ledental en toekomstperspectief de maatstaven. 

Voor vrijwilligersverenigingen zien we dat de trend doorzet waarbij er 

steeds meer verenigingen zijn die de eindjes lastig aan elkaar kunnen 

knopen. Denk aan overschrijding van bestuurstermijnen, het niet vinden 

van vrijwilligers of leden die opzeggen vanwege de hoge inflatie. 

In deze highlight brochure laten we naast resultaten ook 

voorbeelden zien van verenigingen die aangeven hoe hier 

je hiermee kunt omgaan. Zo kunnen we van elkaar leren.  

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.

Cécile Veldman

Directeur De Nederlandse Associatie (DNA)

Verenigingen blijven een 
plek om samen te komen, 
samen te bouwen en samen 
ergens voor te staan.

We bevinden ons in een turbulente tijd, waarin crisissen elkaar opvolgen, de 

arbeidsmarkt lastig is voor veel sectoren en we in de samenleving minder 

verdraagzaam zijn naar elkaar. Dachten we Covid-19 redelijk achter ons te 

hebben gelaten, volgt er een oorlog in Oekraïne en op dit moment torenhoge 

energierekeningen voor veel verenigingen en hun leden. Tegelijk voorspelt het 

CBS een recessie en lijkt zich in China een nieuwe Covid golf te ontwikkelen.

Ondanks deze uitdagingen blijven verenigingen een plek om samen te komen, samen 

te bouwen en samen ergens voor te staan. In mijn ogen kunnen verenigingen de 

verbindende factor zijn in deze tijd en oplossingen bieden die er niet zouden zijn 

of komen zonder al die verenigingen die Nederland rijk is. 

Maar ook de verenigingswereld maakt een turbulente 

tijd door, leert dit Nationaal Verenigings Onderzoek 

(NVO). Veel vrijwilligersverenigingen hebben zorgen 

over hun toekomst. Bij brancheverenigingen is het 

aansluiten van jonge ondernemers nog steeds geen 

vanzelfsprekendheid.

Aan de derde editie hebben  4500 verenigingen 

deelgenomen. Doordat er nu drie onderzoeken gedaan 

zijn, is het mogelijk trends te signaleren en vergelijkingen 

over jaren te maken. Ook hebben deelnemers 

uitgebreide reacties gegeven bij de open velden, 

wat enorm waardevol is voor de interpretatie van de 

uitkomsten. 
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Bij branche-, beroeps- en consumentenverenigingen 

is per saldo sprake van lichte winst, al is er onderling 

veel beweging te zien in de ledenaantallen. Het lijkt 

erop dat er een fusiebeweging aan de gang is. Kleinere 

verenigingen laten ledenverlies zien.

Bij vrijwilligersverenigingen is over het geheel 

een gelijkblijvend ledenaantal te zien. Maar het 

beeld vertekent, want er zijn grote verschillen. Bij 

studentenverenigingen komen de meeste nieuwe leden 

binnen, bij kerkgenootschappen en goede doelen neemt het 

ledenaantal af. 

Het toekomstbeeld wordt vaak somber omschreven, met als 

factoren de vergrijzing, inflatie en stijgende energiekosten. 

Hoe kapitaalintensiever de vereniging, hoe zwaarder het lijkt. 

Verreweg het grootste gevaar is echter een tekort aan 

mensen die de vereniging willen trekken. 

In de verdeling van ledenaanwas en -verlies, zien we dat 

sommige regio’s duidelijk meer ledenverlies kennen dan 

andere en dan met name in de stedelijke gebieden en 

Noord-Brabant.

Leden-ontwikkeling: 

plus en min
Opvallend

Bestuurlijke perikelen

Meer nog dan mogelijk ledenverlies, speelt het gebrek aan 

bestuur en kader een rol in verenigingsland. Bij meer dan 

50% van de vrijwilligersvereniging gaan bestuurders 

door nadat hun officiële termijn erop zit. Bij branche- en 

beroepsverenigingen is dit 30%. 

Inkomsten

De inkomsten van branche- en beroepsvereniging zijn iets 

gestegen, waarbij de factor contributie een zwaardere rol speelt. 

Bij vrijwilligersverenigingen zijn de inkomsten ongeveer gelijk 

gebleven. Daarbij is wel de afhankelijkheid van andere inkomsten 

(subsidies) groter geworden. Vooral sportverenigingen hebben 

last van de energiekosten.

Kwaliteitszorg 

Vooral beroepsverenigingen maken veel werk van kwaliteitszorg. 

Ongeveer de helft heeft een gedragscode, 40% een opleidings-

register en ongeveer een derde doet aan certificering. Vooral 

keurmerken worden bij brancheverenigingen hoog gewaardeerd.

Samenwerking

Samenwerkingsverbanden tussen verenigingen onderling 

en met de overheid worden eerder strakker dan losser.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De aandacht voor diversiteit en inclusie stijgt. 61% van 

de verenigingen besteedt hier aandacht aan in het 

verenigingsbeleid. De uitwerking in de dagelijkse praktijk 

blijft hier echter duidelijk bij achter. Landelijke verenigingen 

ondersteunen de social development goals (SDG’s). 

De doorwerking op lokaal gebied heeft nog een weg te gaan. 

Vraag aan vrijwilligersverenigingen: 

is het voortbestaan van uw vereniging de komende jaren in gevaar?

Onderwijsverenigingen

Goede doel / kerkgenootschap

Kunst / cultuur / hobbyverenigingen

Lokale verenigingen

Sportverenigingen

Overige verenigingen

5%

6%

17%

10%

13%

10%

Ja

Groei en krimp 

naar regio

Per saldo vooral groeiende 
verenigingen (meer dan +10%)

Per saldo kleine doorslag groeiende 
verenigingen (3 tot 9%)

Per saldo ongeveer evenveel groeiende 
als krimpende verenigingen (-3 tot 3%)

Per saldo kleine doorslag krimpende 
verenigingen (-3 tot -9%)

Per saldo vooral krimpende 
verenigingen (minder dan -10%)
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Visie op de toekomst

Belangenbehartiging stimuleert groei

Branche- en beroepsverenigingen verwachten een groei. 

Die vloeit onder meer voort uit de toegenomen aandacht voor 

belangenbehartiging als belangrijke taak voor de vereniging. 

Ook zelfstandigen sluiten zich om deze reden aan.

Ledenverlies bij vrijwilligersverenigingen

Een veel somberder beeld laten de vrijwilligersverenigingen zien. 

Een aanzienlijk aantal vreest een ledenverlies van 25% of meer. 

De in de eerdere verenigingsonderzoeken gesignaleerde trend zet 

zich in versterkte mate voort. Een groep verenigingen toont al drie 

jaar op rij een verlies tot 10%. 

Zorgen om voortbestaan

Bij een groot aantal vrijwilligersverenigingen onderstrepen 

de toelichtingen op de cijfers de zorgen over het zelfstandig 

voortbestaan. De woorden opheffing en fusie komen vaker 

voorbij dan eerder. Naast sterke kostenstijgingen zijn structurele 

ontwikkelingen een oorzaak, zoals afnemende interesse, 

vergrijzing van het ledenbestand en het niet kunnen vinden van 

vrijwilligers of bestuursleden die de kar trekken. 

Geen herstel na 2022

Anders dan verwacht, is 2022 niet het jaar van herstel na de 

coronacrisis gebleken. Dat is zorgelijk. Daarmee verliest de 

maatschappij het bindend vermogen dat dergelijke verenigingen 

bieden. De gevarenzonde dreigt vooral voor verenigingen 

met dure accommodaties of kapitaalintensieve activiteiten, 

verenigingen met minder goede contacten met gemeenten en 

verenigingen zonder logische samenwerkingspartners.

Ongeveer de helft van de verenigingen verwacht in omvang gelijk te blijven. 

De andere helft verwacht een verdere groei of juist een afname. Op zich is deze 

verdeling vergelijkbaar met die bij de twee eerdere onderzoeken. Een nadere 

analyse is echter de moeite waarde omdat die grote tegenstellingen laat zien. 

Peter Noordhoek

Directeur Kwaliteit & Onderzoek 

Instituut voor Verenigingen, 

Branches en Beroepen (IVBB)
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Voor verenigingen bestaat geen overkoepelende 

governance code, maar de wet bepaalt sinds de invoering 

van de WBTR dat verenigingsbestuurders zich richten 

‘naar het belang van de vereniging en de met haar 

verbonden onderneming of organisatie’ (art. 2:44 lid 3 BW). 

Wat betekent dit in de praktijk?

Je zou kunnen beargumenteren dat het belang van de 

vereniging is gelegen in continuïteit en dat continuïteit 

afhangt van succes. Dankzij het NVO 2022 weten we 

gelukkig waar verenigingen – gemiddeld – hun succes 

aan afmeten. 

Tevredenheid

Voor branche-, beroeps- en consumentenverenigingen 

geldt ledentevredenheid als belangrijkste succesfactor. 

Direct gevolgd door het ledental of de organisatiegraad. 

Op de vraag waar zij succesvol in zijn, scoort 

ledentevredenheid opnieuw het hoogst. 

Vlak daarna financiële gezondheid. Ledental of 

organisatiegraad scoort hier significant lager. 

Bij vrijwilligersverenigingen is het beeld iets anders. Daar 

staat ‘sfeer’ steevast bovenaan als belangrijkste succesfactor 

en meestal ook als punt waarin de vereniging het meest 

succesvol is. Waar ’sfeer’ aan wordt afgemeten 

is overigens niet gevraagd. 

Opmerkelijk

Bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke problemen wordt nauwelijks

als succesfactor van belang genoemd. Opmerkelijk, 

want veel verenigingen hebben juist maatschappelijke 

doelstellingen opgenomen in hun missie. Denk aan het 

bevorderen van sport, cultuur, veiligheid of duurzaamheid. 

Kortom: verenigingen zijn nog altijd sterk 

gefocust op het tevreden houden van hun leden. 

Zoals beursvennootschappen lange tijd vooral hun 

aandeelhouders tevreden wilden houden. 

Een meer gebalanceerde belangenafweging en 

meer focus op maatschappelijke waardecreatie lijkt 

me voor verenigingen een gewenste ontwikkelrichting. 

Ik zie daarvan in de praktijk gelukkig veel goede 

voorbeelden. Zelfs zonder overkoepelende 

governance code. 

Op de valreep van 2022 verscheen de vernieuwde Corporate Governance Code, 

gebaseerd op het uitgangspunt dat de (beurs)vennootschap een lange termijn 

samenwerkingsverband is van diverse stakeholders. Het bestuur moet hun 

belangen afwegen en de vennootschap dient te streven naar het creëren van 

duurzame waarde op de lange termijn. 

Ledenbelang
centraal

Verenigingen zijn nog altijd 
sterk gefocust op het tevreden 
houden van hun leden.

Tim van der Rijken

Be-TIM

Fo
to

gr
afi

e:
 

Lo
de

w
ijk

 v
an

 d
er

 G
rin

te
n

Highlights Nationaal Verenigings Onderzoek 2022 | 98 | Highlights Nationaal Verenigings Onderzoek 2022



Verenigingen
moeten zich blijven 
ontwikkelen

Peter van Grevengoed

Bestuurder / operationeel 

directeur NVM
Waarderen 

Individuele ondersteuning aan de leden vindt plaats op het 

gebied van producten en diensten. Je kunt hierbij denken 

aan een juridische dienst en diverse dataproducten. Leden 

geven aan die producten en diensten hoog te waarderen. 

De NVM is op verschillende wijzen georganiseerd: landelijk, 

regionaal en lokaal en ook op expertise-  of vakgebieden. 

Dit kan door elkaar heen lopen. Daarmee is de NVM een 

soort matrixorganisatie, die uiteenlopende soorten van 

kwaliteitsborging kent. Dit gaat van intercollegiale toetsing 

tot opleiding, van tuchtrechtspraak tot Erecode.

Bundelen van Belangen 

Als brancheorganisatie houden we de ontwikkelingen 

in de wereld van verenigingen goed in het vizier. De 

uitkomsten van het Nationaal Verenigings Onderzoek 

zijn een belangrijke bron van informatie. Als NVM 

onderkennen we de kracht van het bundelen van belangen 

zoals die ook in dit NVO prominent tot uitdrukking komt. 

Dienstverlening aan de leden is een belangrijke pijler onder 

gezonde brancheorganisaties. Het delen van ervaringen en 

gemeenschappelijk optrekken maakt het geheel sterker. 

Persoonlijk ervaar ik dat binnen de co-creation council van 

IVBB waar we met elkaar nadenken over de toekomst van 

verenigingen in Nederland. De uitkomsten ervan komen 

ook mijn vereniging ten goede. Zo gaan wij binnenkort 

het IVBB programma Samen Digitaal Veilig bij onze leden 

introduceren. 

De NVM is de coöperatieve branchevereniging voor makelaars en taxateurs en is 

landelijk actief, maar heeft ook activiteiten in Europees en internationaal verband. 

De vereniging is een stevige coöperatie die op verschillende vlakken groeit. 

Daarbij spelen de dochterondernemingen een belangrijke rol in het faciliteren 

van de leden. Daar vindt dan ook een sterke doorontwikkeling plaats. 

Wij ondersteunen de leden met lobby voor het maatschappelijk positioneren 

van de makelaar en taxateur. We organiseren themabijeenkomsten en hebben 

community’s ingericht. Het doel daarvan is  kennisdeling, ophalen van behoeftes 

en het zorgen voor verbinding. 

Leden geven aan 
producten en diensten 
hoog te waarderen.

De uitkomsten van het Nationaal 
Verenigings Onderzoek zijn een 
belangrijke bron van informatie.
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Noodzaak om 
door te pakken

“Er gebeurt nu zo veel op het gebied van duurzaamheid. 

Het lijkt wel of we eindelijk wakker worden.” Edwin 

Lokkerbol maakt de vergelijking met vier jaar geleden. Hij 

is nu voorzitter van onder meer de Vereniging Nederlands 

Kalksteenplatform VNK en daarvoor van andere 

verenigingen. 

Toen werd er ook al over gesproken maar kwam het er nog te 

weinig van. Nu komt de urgentie er wel om creatief en sector-

overschrijdend te gaan werken. Hij verwelkomt het, ook omdat 

het de kans geeft fundamentele vragen te beantwoorden. Zoals 

in zijn eigen bedrijfstak. “Waarom zouden we kalksteen niet 

100% circulair kunnen maken?” Hij somt snel op: “Daar heb je de 

overheid hard bij nodig, is er een ander ‘materiaalregime’ nodig 

en een sterkere samenwerking aan de voorkant met verwante 

branches.”  

Voorhoede

Lokkerbol ziet voor zich dat sommige branches meer in hun eigen 

tempo blijven werken, terwijl de andere verenigingen de ruimte 

krijgen om een voorhoede te vormen, ook bijvoorbeeld in de vorm 

van een tijdelijke brancheorganisatie. En natuurlijk constateert hij 

nuchter dat er altijd te weinig geld is, dat niet alle leden tegelijk 

te overtuigen zijn en dat vooruitplannen steeds moeilijker is 

geworden. Maar dat alles houdt hem duidelijk niet tegen. Het 

is een mooie tijd om door te pakken, want de noodzaak is zo 

duidelijk.

Edwin Lokkerbol

Voorzitter VNK

Urgentie om creatief 
en sector-overschrijdend 
te gaan werken.

Voorbeelden van turbulentie

“Leden verwachten meer voor minder, kleine budgetten beperken de mogelijkheden 
van wat je kunt doen. Value for money is belangrijker dan collectiviteit en solidariteit.”

“Door de te verwachten faillissementsgolf kan het aantal leden verminderen.”

“We hebben getracht een nieuwe tak in de motorsport op ons terrein 
te kunnen uitoefenen, echter de gemeente werkt niet mee.” 

“Wij hebben een ledenstop omdat we niet voldoende 
begeleiders hebben. Dus: leden genoeg, handen niet.”

“Het is al vijf jaar niet meer gelukt om iemand in het 
bestuur te krijgen. We hebben het opgegeven.”

“De regeldruk is voor alle verenigingen een bedreiging.”

“Iets meer begrip en medewerking van de gemeente zou welkom zijn.”

“Wij zijn een computerclub voor ouderen. We krijgen er moeilijk nieuwe 
leden bij, want jonge mensen weten al met een computer om te gaan.”

“We zitten nu met meer kosten dan opbrengsten. Dat houdt een keer op.” 

“Bedreigd? Het concept vereniging! Er is altijd een contingent 
leden dat zich gedraagt als consumenten in plaats van als leden.”

“We ervaren een toenemende maatschappelijke afkeur jegens studentenverenigingen.”
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Waar ben je

trots
op?

“Wij produceren nu al 4 jaar een ‘Jaaroverzicht op 
Maat’ voor elk lidbedrijf individueel. Daarin wordt de 
toegevoegde waarde, waar mogelijk gekwantificeerd, 
afgezet tegen de betaalde contributie in 
een jaar. En we geven kort onze activiteiten 
weer op de dossiers waarop wij actief zijn.”

#trots

“Wij zijn een dorp met 90 gezinnen; 
er gebeurt heel veel, we hebben een 
prachtig dorpshuis en niemand valt 
buiten de boot.”

#trots

“Er was veel onrust in de 
vereniging en een onprettige 
sfeer tijdens fysieke 
bijeenkomsten. Met een 
nieuw bestuur hebben we 
weer rust gecreëerd en een 
positieve sfeer weten neer 
te zetten. Leden laten weten 
tevreden te zijn en dit te 
waarderen.”

#trots

“We hebben serenades geschrapt en andere 
optredens ingepland om een ander publiek te 
trekken en een ander geluid te laten horen. Zo zijn 
er nu promsconcerten, waar blaasmuziek en pop/
rock verenigd worden. In een theateropstelling laten 
we bij filmmuziek bioscoopbeelden zien. Dat werkt.”

#trots
“We hebben bereikt 
dat het vak van 
molenaar nu op de 
UNESCO-lijst van 
immaterieel erfgoed 
staat. “

#trots

“We zijn trots op het feit dat we van 
technisch failliet in een paar jaar een 
bloeiende vereniging zijn geworden.”

#trots

“Soms kiezen we voor 
minder automatiseren! 
Een persoonlijke reactie 
op een inschrijving is veel 
fijner dan een automatische 
bevestiging.”

#trots

“Werving? Een kwestie van met fatsoen en respect 
omgaan met mensen en zorgen dat binnen de 
vereniging de voorwaarden van de 5 V’s worden 
gerealiseerd: vertrouwen, veiligheid, verbinden, 
vakmanschap en veranderkracht.”

#trots

“Bij werving maken we ‘a day in the life of…’ 
voor elke functie. Hierdoor krijgen leden 
inzicht wat het inhoudt om een bepaalde 
functie uit te oefenen.”

#trots
“We hebben een ‘denktank jong’. 
Jonge mensen worden in de wijk 
uitgenodigd om met elkaar om 
de tafel te gaan zitten en plannen 
te bedenken.”

#trots

“We zijn net gefuseerd, maar zo voelt 
het niet. We hebben in 2,5 jaar een stevig 
fundament gelegd door te werken vanuit 
het van-voor-door-principe in de vorm 
van een netwerkorganisatie.”

#trots
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Positieve gevolgen
pandemie

Pieter Bas Boertje

Voorzitter IDEA

Hard geraakt 

Weinig branches zijn harder geraakt tijdens 

de pandemie dan de evenementenbranche. 

Dat heeft de vereniging geweten, maar zeker 

ook in positieve zin. Meer leden meldden zich 

(een bevestiging van de trend uit het Nationaal 

Verenigings Onderzoek), belangenbehartiging 

werd belangrijker en het is geen probleem om 

bestuursfuncties vervuld te krijgen. 

Een mooi voorbeeld in de communicatie-

sfeer: toen bij het begin van de crisis een 

WhatsApp-groep voor alle leden werd

gecreëerd, gaf dat het nodige 

‘Moet dat nu?’- gebrom. Dat is weg. 

Alle leden maken er gebruik van en 

het is een van de redenen dat we 

elkaar nu zo goed weten te vinden. 

Je moet durven delen; dan krijg je 

er veel voor terug. 

Pieter Bas Boertje is een gedreven voorzitter van 

IDEA, de Independent Dutch Event Association. 

Daarin weerspiegelt hij de 60 bedrijven die lid zijn 

van deze vereniging en die van communicatie 

en marketing hun kracht hebben gemaakt om 

aansprekende evenementen te organiseren. De 

leden van de vereniging weten elkaar te vinden op 

praktische zaken zoals regelgeving en verzekering, 

maar ze zien de vereniging toch vooral als een plaats 

om gedachten uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Het is geen probleem om 
bestuursfuncties vervuld 
te krijgen. 
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Verenigingen van studenten vormen een interessante 

subgroep in het verenigingsleven. Vergeleken met 

burgerverenigingen zijn ze erg homogeen. Leden delen 

ook een life-style die draait om het ontwikkelen van jezelf 

in alle facetten. Vorig jaar maakten we een analyse van alle 

soorten studentenverenigingen samen. Dit jaar richten we 

de focus op onderwijs/studieverenigingen. Aan dit Nationaal 

Verenigings Onderzoek hebben 71 onderwijsverenigingen 

meegedaan.

Er zijn verschillende conclusies te trekken. Ten eerste: 

het is indrukwekkend dat er ontzettend veel actieve 

onderwijsverenigingen zijn die volop bloeien in het stevig 

veranderende onderwijsveld. Dit laat zien hoe springlevend en 

vitaal het Nederlandse verenigingsleven is. Ook onder de nieuwe 

generaties.

Oefenend leren

Ten tweede: de wel geuite beschuldiging dat studenten dit 

bestuurswerk alleen instrumenteel doen, dus gericht op de latere 

werkcarrière, is niet waar. Laura Hurkens laat in haar scriptie zien 

dat studenten bij hun vereniging deelnemen aan meerdere zware 

commissies achter elkaar. Waarom? Ze vinden het gewoon leuk 

en ze doen het heel graag voor hun vereniging, hun vrienden. 

Natuurlijk doen ze het ook voor hun eigen ontwikkeling. Maar, en 

hier spreekt de docent in mij, ze hebben ook nog wel wat te leren. 

Hun verenigingen zijn een mooie plek om het vak of de hobby van 

verenigingsbestuurder oefenend te leren. Post-corona hebben ze 

daar echt volop kansen voor. 

Verenigingen als leerschool

Toegevoegde waarde 

Het gaat best goed met de onderwijsverenigingen. Slechts 

18 procent zegt onder druk te staan. Dat is meer dan bij 

studentenverenigingen, waar het 7 procent is. De verklaring 

is simpel. De gemiddelde student verlangde na corona meer 

terug naar elkaar en de koffiehoek dan naar de docenten en 

de colleges. Meer naar de studentenvereniging dan naar de 

onderwijsvereniging. 

Dat is niet de enige reden. Het ligt ook strategisch ingewikkelder 

voor onderwijsverenigingen. Hun toegevoegde waarde staat 

onder druk. Meer dan een kwart van de onderwijsverenigingen 

moet mee-digitaliseren om bij te kunnen blijven in het onderwijs. 

Dat is spannend voor de verenigingen, maar het is mooi voor de 

ontwikkeling van de bestuurders. Want hier kunnen en moeten 

zij dus oefenen in de vaardigheden die alle verenigingen zullen 

moeten gaan leren. Dus rekruteer deze studenten niet alleen 

voor uw bedrijf, maar ook voor uw vereniging! 

Lucas Meijs

Hoogleraar Volunteering, Civil Society 

and Businesses - Erasmus University

Het verenigingsleven is springlevend, 
ook onder de nieuwe generaties.

Podcast ‘Potje Hockey’

Klik hier om de podcast te beluisteren waarin 

Laura Hurkens vertelt over haar scriptie
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Verenigingen zijn in eerste instantie actief 

op hun eigen onderwerp.  Als directeur 

van NOV, koepel in het vrijwilligerswerk, 

zie ik dat organisaties in het eigen 

domein elkaar weten te vinden. Denk aan 

de kerken de andere genootschappen, 

de sport en ook de natuurorganisaties. 

Overheidsbeleid maakt dat samenwerken 

gericht noodzakelijk, zoals de 

sportakkoorden in elke gemeente of 

natuurbeheer in de provincies. Anders is 

dat in dwarsverbanden over de domeinen 

heen. Daar zie je die samenwerking veel 

minder of niet.  

Gemeenschappelijke 
thema’s

Toch valt uit meerdere uitkomsten in 

het onderzoek op dat er wel degelijk 

gemeenschappelijke thema’s zijn. In de 

beantwoording welke thema’s voor de 

vereniging relevant zijn komt bovenaan 

het aspect ‘Zorgen dat iedereen mee kan 

doen; gemeenschapszin’. 

Op dit punt hebben verenigingen een 

collectief verhaal naar de lokale overheid. 

Juist in hun diversiteit vervullen ze een 

functie voor heel veel inwoners door 

het zeer brede palet van activiteiten 

en diensten. Bijna ‘voor elk wat wils’ 

zou je zeggen. Naast de waarde van 

individualiteit zijn ook binding, elkaar 

kennen en er voor elkaar kunnen zijn, als 

maatschappelijke waarden belangrijk.    

Bestuursleden

Het zoeken van bestuursleden is moeilijk 

tot zeer moeilijk. En juist daar denken 

besturen de oplossing nog te vinden door 

kandidaten persoonlijk te benaderen. 

Dat heeft lang ook goed gewerkt, maar 

nu blijf je rondlopen in steeds dezelfde 

kringen. Werkdomein overstijgend elkaar 

opzoeken, biedt andere oplossingen en 

bereik in andere groepen mensen. En 

zo zijn er meer thema’s op het vlak van 

samenwerkingskansen te lezen in het 

onderzoek.

 Uit het Nationaal Verenigings 

Onderzoek komt een aantal 

signaleringen naar voren. 

Ondanks de zeer brede en grote 

variëteit aan verenigingen in het 

onderzoek – wat betreft grootte en 

onderwerp – geven alle organisaties 

aan dat zij samenwerken. 

In het behartigen van belangen 

geeft gemiddeld 80 procent van 

de verenigingen aan dit zowel 

structureel als incidenteel te doen 

in open samenwerkingsverbanden.

Waarom en waartoe 
werken verenigingen 
samen?

Heeft uw vereniging 

open samenwerkingsverbanden 
met andere organisaties ten behoeve van belangenbehartiging?

Onderwijsverenigingen

Goede doel / kerkgenootschap

Kunst / cultuur / hobbyverenigingen

Lokale verenigingen

Sportverenigingen

Overige verenigingen

Ja, structureel

56%

40%

33%

40%

34%

49%

27%

28%

47%

41%

41%

36%

7%

32%

17%

17%

20%

13%

Ja, incidenteel Nee Weet niet

Minder samenwerking
over domeinen heen.

Joost van Alkemade

Directeur NOV
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Bestuursfuncties vervullen door 

persoonlijk 
kandidaten te benaderen?

91%

87% 87%
90%

86%

92%

Het zoeken van nieuwe 
bestuursleden is moeilijk.

Ja
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Op het moment dat de enquête Nationaal Verenigings onderzoek 

binnenkomt, zijn ze bij ‘Alles is Drama’ net bezig met een ander thema 

dat ook ondersteunt wordt door het samenwerkingsverband DNA en IVBB; 

de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Binnen de vereniging 

zijn daarom nu bezig met een aanpassing van de statuten. Fleur spreekt er 

vrolijk over: zij ervaren de komst van deze wet vooral als een aanleiding om 

tot meer samenwerking te komen met andere gezelschappen. Zo ontstaat 

als vanzelf een losse federatie van 15 theaterverenigingen. 

Ook intern pakken ze het pragmatisch aan. 

Het bestuur zorgt ervoor dat zoveel mogelijk 

leden worden ingeschakeld bij de activiteiten. 

Niet alleen voor de producties zelf, maar juist ook 

voor de activiteiten daaromheen. Dit bevordert 

merkbaar de doorstroming naar het bestuur.

Alles is
drama

Fleur Nouws spreekt namens ‘Alles is drama’, een mooi 

theatergezelschap van internationale studenten in Maastricht. 

Samen zorgen ze voor ten minste drie vaste voorstellingen 

per jaar en meer  als het kan. Driekwart van de leden komt 

van buiten Nederland. Het gezelschap wordt aangestuurd 

door zes bestuursleden. Daarvan is de helft niet-Nederlands. 

Alleen Fleur, de penningmeester, is Nederlandse. 

Dat is verplicht. 

www.wbtr.nl

Meer weten over WBTR?

Ga naar www.wbtr.nl en ontdek hoe het 

eenvoudige online stappenplan jouw 

vereniging kan helpen te voldoen aan de 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR).
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Een flink aantal bestuurders van vrijwilligersverenigingen 

uiten in dit derde Nationaal Verenigings Onderzoek hun 

zorgen over het voortbestaan van hun vereniging. Het 

signaal klinkt doordringender dan bij de twee voorgaande 

onderzoeken. De snel gestegen energiekosten accentueren 

en versnellen een al langer bestaande ontwikkeling.

Veel van dergelijke verenigingen staan onder druk. 

Er is een maatschappelijke trend tot individualisering. 

Er lijkt een toenemend gebrek aan belangstelling voor het 

verenigingswezen. Niet zozeer bij professionele branche- 

en beroepsorganisaties met professionele ondersteunende 

bureaus, maar wel bij verenigingen die het moeten hebben 

van de inzet van vrijwilligers. Veel bestuursleden geven aan dat 

het vinden van opvolgers en vrijwilligers steeds lastiger wordt. 

Last van regelgeving

Daarnaast maakt de overheid het verenigingen niet gemakkelijker. 

Regelgeving lijkt soms geheel niet aan te sluiten op de praktijk van 

iedere dag. Regels zijn bedoeld om problemen tegen te gaan die 

velen helemaal niet herkennen. Bestuurders hebben daar last van. 

Er is steeds meer tijd nodig voor zaken die ver van de kernactiviteit 

van de vereniging af staan. Je vraagt je soms af of de wetgeving 

die is bedoeld om iedereen in het goede spoor te houden, zelf 

niet uit de bocht is gevlogen. Continuïteit van verenigingen is een 

punt van zorg en verdient onze aandacht. En niet alleen van de 

betreffende besturen. Ook van overheden, politiek, beleidsmakers, 

-beïnvloeders en -uitvoerders. Zowel op landelijk niveau, maar 

vaak ook regionaal en lokaal.

Verenigingen als bindmiddel

Waarom is die aandacht noodzakelijk? Omdat verenigingen in 

een steeds verder versnipperende samenleving een bindmiddel 

zijn. Ze brengen mensen bijeen, zorgen voor contacten, realiseren 

belangrijke maatschappelijke doelen of laten mensen met elkaar 

genieten van een vrijetijdsbesteding die hen weer energie 

geeft voor hun professionele activiteiten. Als de samenleving 

een lichaam is, zijn verenigingen het hart en de bloedbanen. 

Ze brengen zuurstof naar de organen die ieder hun eigen 

taak te verrichten hebben en zorgen voor de verbinding.

In ieders leven

Misschien staan we met elkaar te weinig stil bij deze rol van 

verenigingen. Terwijl we, vaak onbewust, in ons leven heel vaak 

met verenigingen van doen hebben. Ga jezelf maar eens na. 

Niet zelden zijn verenigingen de plaatsen geweest waar je 

vrienden maakte, relaties voor het leven aanging, de kans 

kreeg je sport te beoefenen of je hobby uit te oefenen. 

Bij verenigingen voor kunst, cultuur en kennisontwikkeling 

ontmoet je gelijkgestemden. Thema’s als de inrichting van je 

woonwijk of het onderhoud van een appartement zijn het terrein 

van verenigingsactiviteiten. Samen kom je een stapje verder. 

Overdag werken we. Vooral met ons hoofd. Tijdens onze 

hobby’s werken we vooral met ons hart, onze passie en energie. 

Niet vanzelfsprekend

In onze maatschappij vinden we veel vanzelfsprekend. 

Dat er sportclubs, hobbyverenigingen en cultuurgezelschappen 

zijn, is gewoon. Althans, zo ervaren we dat. In ons jachtig bestaan 

met vele verplichtingen, staan we er niet bij stil. Maar het is niet 

‘gewoon’. 

Activiteiten van verenigingen zijn het resultaat van de inzet van 

velen. Miljoenen Nederlanders zijn actief betrokken als vrijwilliger 

bij verenigingen en besteden daar per maand een aantal dagen 

aan. Die uren zijn onbetaalbaar. Letterlijk maar zeker ook figuurlijk. 

Daarom is het goed als bij besluitvorming die verenigingen raakt, 

de effecten op de dagelijkse realiteit worden meegenomen 

en afgewogen. De trend van daling van lidmaatschappen, 

opvolgingsproblemen bij bestuursleden en vergrijzing van 

actieve leden is niet alleen een probleem van individuele 

verenigingsbesturen. Het is belangrijk dat we met elkaar 

nadenken hoe we de trend kunnen keren. 

Springlevende verenigingen

Soms hoor je dat het verenigingsmodel iets van een voorbije 

periode zou zijn. Dat is niet zo. Ook dat toont het Nationaal 

Verenigings Onderzoek. Verenigingen zijn springlevend. 

Dat bewijzen de vele succesvolle branche- en beroeps-

organisaties die in de coronapandemie een cruciale rol vervulden. 

Gemeenschappelijke belangen én het besef dat je samen meer 

bereikt dan alleen, heeft in veel gevallen tot ledengroei geleid. 

Tegelijkertijd hoor je ook in die kringen dat regels en starre 

structuren (van buiten, maar ook binnen verenigingen zelf) een 

actieve betrokkenheid soms in de weg staan. Het is belangrijk 

dergelijke signalen serieus te nemen. Zonder verenigingen 

verschraalt de samenleving. En dat juist in een tijd dat het bereiken 

van meer samenhang en terugkeer naar de menselijke maat als 

grote uitdagingen worden gezien.   

Als de samenleving een lichaam is, 
zijn verenigingen hart en bloedvaten.

Het voortbestaan verenigingen 
vraagt ook aandacht van 
overheden en politiek.

De inzet van vrijwilligers
is onbetaalbaar.

Continuïteit 
verdient 

aandacht… 
en niet alleen van besturen!

Daan Hoogendijk

Voorzitter Instituut voor Verenigingen, 

Branches en Beroepen (IVBB)
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In ons DNA ligt de bouwconstructie opgeslagen voor hoe we 

eruitzien en hoe we ons gedragen. Het zijn de kaders van ons 

bestaan, maar niet meer dan dat. Jouw vereniging, koepel, 

federatie of bond heeft ook DNA. Het zijn de kaders, maar het 

zijn de leden zijn die invulling geven aan deze kaders. Zij geven 

de vereniging kleur door activiteiten te ondernemen en samen te 

gaan voor een gedeeld belang.

DNA is in het leven geroepen om die kaders, het verenigings-DNA 

van alle groepen mensen die zich rondom een bepaald onderwerp 

of beroep hebben verenigd, te waarborgen, inzichtelijk te maken en 

deelbaar te maken. Want op de inhoud mogen ze dan van elkaar 

verschillen, qua vorm zijn ze hetzelfde.

Door de kennis en kunde van het verenigen te waarborgen en met 

elkaar te delen helpen wij verenigingen, koepels, federaties en bonden 

net dat stapje verder.

 

Onze speerpunten
 

DNA verbindt, inspireert en ontwikkelt verenigingen

Monitort de ontwikkelingen in verenigingsland

Verzamelt ervaringen en verhalen

Brengt mensen bij elkaar op thema’s

Co-creëert het vak verenigen

We doen dit allemaal vanuit onze kernwaarden  

Verbinding - Inspiratie - Respect - Vertrouwen - Gelijkwaardigheid
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A IVBB is hét instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen. 

Wij zijn er vóór verenigingen en nemen het initiatief om samen 

met hen research en innovatie nadrukkelijker op de kaart te 

zetten. 

De verbinders van Nederland

In co-creatie met verenigingen stimuleren wij activiteiten die 

resulteren in kennis van en over de verenigingswereld in Nederland. 

Samenwerking en co-creatie zijn de basis voor meer kennis, 

diepgaandere inzichten en daarmee betere producten en diensten 

voor leden van ledenorganisaties.

Innovatieve oplossingen

De wereld verandert snel. Leden van verenigingen krijgen te 

maken met vele veranderingen. De roep om ondersteuning door 

hun vereniging wordt steeds luider. De antwoorden van vandaag 

werken morgen niet meer en van verenigingen worden innovatieve 

oplossingen gevraagd. Samen en in co-creatie kunnen verenigingen 

zich onderscheiden door de juiste antwoorden te geven, met concrete 

oplossingen voor hun leden. IVBB stimuleert verenigingen om deze 

samenwerking en co-creatie aan te gaan.

Organisatie

De Stichting IVBB heeft een Council of Directors waarin 

directeuren van toonaangevende organisatie de hoofdlijnen 

van de verenigingswereld en IVBB bespreken. Daarnaast is er 

een Co-creation Council waarin verenigingsprofessionals 

inhoud bedenken voor de projecten.
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Meer weten?

www.wijzijndna.nl

Meer weten?

www.ivbb.nl
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