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tekst	  Jeanne	  Hoogers
van	  Frans	  Huizenga

Wat kunnen we leren van verenigingen die 
groeien in ledental?

Groei is relatief, maar het binden van zoveel mo-
gelijk leden is voor elke vereniging een aandachts-
punt. 
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Een	  hard	  verenigingsfeit	  blijft:	   zonder	  achterban	  geen	  ver-‐
eniging.	  Bijna	   alle	   verenigingen	  ondernemen	  acties	   aan	  de	  
voordeur	  –	   en	  aan	  de	  achterdeur	  –	  om	  zoveel	  mogelijk	   le-‐
den	  te	  binden.	  En	  ook	  bij	  een	  teruglopende	  achterban,	  door	  
consolidaties	  en/of	  andere	  veranderingen	  in	  de	  sector	  of	  het	  
domein	  van	  de	  vereniging,	  kun	  je	  je	  als	  vereniging	  druk	  ma-‐
ken	  over	  het	  ledental	  en	  nadenken	  over	  stappen	  om	  de	  ver-‐
eniging	   te	   vernieuwen	   of	   te	   verbreden,	   bijvoorbeeld	   door	  
(internationale)	   samenwerking.	   Alleen	   als	   je	   de	   maximaal	  
mogelijke	  participatiegraad	  hebt	  bereikt	  én	  door	  andere	  sta-‐
keholders	  als	  een	  voldoende	  brede	  vereniging	  wordt	  gezien,	  
is	  groeien	  in	  ledental	  geen	  optie.

Versnellers en stayers | Als	  we	  kijken	  naar	  de	  zes	  ver-‐
enigingen	  die	  in	  deze	  VM-‐focus	  een	  groeirapport	  hebben	  ge-‐
kregen,	  zijn	  er	  drie	  relatief	  jonge,	  harde	  of	  grillige	  groeiers.	  
We	  noemen	  ze	  verenigingsversnellers,	  ze	  doen	  iets	  helemaal	  
nieuw,	  helemaal	  anders.	  Ze	  moeten	  als	  starters	  wel	  versnel-‐
len	  om	  een	  goed	  tempo	  te	  bereiken.	  Dat	  zijn	  NAPA,	  VEN	  en	  
Platform	  BK.	  Er	   zijn	  er	  ook	  drie	  die	  al	   langere	   tijd	  gestaag	  
groeien	  en	  die	  blijkbaar	  een	  goede	  methode	  hebben	  gevon-‐
den	  om	  nieuwe	  leden	  door	  de	  voordeur	  binnen	  te	  halen	  en	  
daarna	  binnen	  te	  houden,	  zodat	  ze	  niet	  door	  de	  achterdeur	  
vertrekken.	  Dat	   zijn	   VHG,	  NCV	   en	   Sportvisserij	  Nederland.	  
We	  gaan	  eerst	  in	  op	  de	  versnellers	  en	  daarna	  op	  de	  stayers.	  
En	  inderdaad,	  elke	  succesvolle	  verenigingsversneller	  wordt	  
op	  een	  bepaald	  moment	  een	  stayer,	  een	  gewone	  vereniging,	  
die	  op	  gewone	  manieren	  leden	  moeten	  kunnen	  blijven	  vin-‐
den,	  binden	  of	  boeien.

Verenigingsversnellers | Een	   startende	   vereniging	  
begint	  met	  0%	  in	  een	  markt	  van	  100%,	  dus	  zeker	  in	  de	  be-‐
ginjaren	  kan	   spectaculaire	   groei	  mogelijk	   zijn.	   In	   elk	   geval	  
zolang	  er	  geen	  werkelijke	  concurrentie	   is	  en	  de	  vereniging	  
uiteraard	  waardevol	  is	  voor	  de	  leden.	  Als	  we	  kijken	  naar	  de	  
drie	   relatief	   jonge	   verenigingen	   tussen	   de	   groeiers,	   NAPA,	  
VEN	  en	  Platform	  BK,	  dan	  zijn	  dat	  van	  die	  verenigingsversnel-‐
lers.	  De	  groei	  is,	  zeker	  tijdelijk,	  spectaculair	  en	  het	  is	  nog	  niet	  
bij	  elk	  van	  de	  drie	  helemaal	  duidelijk	  of	  en	  hoe	  ze	  werkelijk	  
continuïteit	  en	  verdere	  uitbouw	  kunnen	  realiseren	  door	  het	  

vinden	  en	  binden	  van	  voldoende	  achterban.	  Op	  de	  keper	  be-‐
schouwd	  begint	  geen	  van	  deze	  drie	  verenigingen	  echt	  in	  een	  
compleet	  nieuwe	  markt,	  er	  zijn	  andere	  verenigingen	   ‘in	  de	  
buurt’.	  Maar	  toch	  doen	  ze	  iets	  helemaal	  anders.

Meer dan nieuw beroep | NAPA	  is	  een	  beroepsvereni-‐
ging	  voor	  een	  nieuwe	  beroepsgroep,	  de	  Physician	  Assistant.	  
Dat	  de	  PA	  een	  nieuwe	  beroepsgroep	  is	  met	  een	  stevige	  eigen	  
positie,	  is	  mede	  te	  danken	  aan	  NAPA.	  De	  PA’s	  werken	  nauw	  
samen	  met	  medisch	  specialisten,	  dus	  de	  aantrekkingskracht	  
van	  de	  wetenschappelijke	  verenigingen	  met	  hun	  op	  het	  vak	  
gerichte	   kennis	   is	   groot.	  Bovendien	  had	   een	   aantal	  weten-‐
schappelijke	   verenigingen	   voor	   medici	   een	   speciaal	   lid-‐
maatschap	  voor	  de	  PA’s	  in	  het	  leven	  geroepen.	  Wat	  met	  dat	  
speciale	  lidmaatschap	  niet	  opgepakt	  kan	  worden	  is	  de	  belan-‐
gentegenstelling	  tussen	  medici	  en	  PA’s.	  Wie	  mag	  wat	  doen?	  
Welke	  handelingen	  blijven	  voorbehouden	  aan	  de	  dokter	  en	  
welke	  mag	  de	  PA	  ook	  doen?
NAPA	  heeft	  er	  veel	  aan	  gedaan	  om	  de	  beroepsgroep	  bewust	  
te	  maken	  van	  hun	  belang,	  namelijk	  het	  goed	  regelen	  van	  hun	  
positie.	  Die	  is	  nu	  wettelijk	  verankerd	  en	  daarom	  is	  het	  span-‐
nend	  of	  het	  NAPA	  de	  komende	  tijd	  lukt	  om	  de	  ambitie	  waar	  
te	  maken	  om	  zelf	  uit	  te	  groeien	  tot	  een	  inhoudelijk	  diverse	  
en	  interessante	  vereniging,	  die	  de	  leden	  ook	  voldoende	  kan	  
bieden	  op	  het	  gebied	  van	  kennis.	  Sterk	  punt	  is	  dat	  NAPA	  een	  
vereniging	  is	  met	  afdelingen	  en	  dus	  niet	  een	  federatie,	  zoals	  
die	  van	  de	  medisch	  specialisten.	  Juist	  door	  hun	  stevige	  posi-‐
tie	  kunnen	  ze	  nu	  aansluiting	  zoeken	  en	  vinden	  bij	  de	  Federa-‐
tie	  Medisch	  Specialisten.	  

Boom in het bos | VEN	  is	  een	  vereniging	  die	  zich	  bezig-‐
houdt	  met	   EMDR,	   een	   relatief	   nieuwe	  methode	   binnen	   de	  
psychotherapie	  met	   spectaculaire	   resultaten,	  mits	   juist	   in-‐
gezet	  en	  juist	  toegepast.	  VEN	  organiseert	  met	  deze	  methode	  
heel	   veel	   groepen	  uit	  hele	  verschillende	  beroepsverenigin-‐
gen,	  waar	  deze	  beroepsbeoefenaren	  dus	  vaak	  ook	  bij	  aan	  zijn	  
gesloten.	  Toch	  kun	  je	  geen	  plaatje	  tekenen	  waar	  al	  deze	  ver-‐
enigingen	  samen	  in	  zitten.	  Je	  kunt	  bijvoorbeeld	  denkbeeldig	  
vertrekken	  vanuit	  de	  psychologen	  en	  misschien	  wat	  breder	  
komen	  tot	  gedragsdeskundigen,	  maar	  de	  psychiaters	  zullen	  
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daar	  niet	  gemakkelijk	  bij	  aanschuiven.	  Het	  alternatief	  –	  elke	  
club	   organiseert	   zelf	   een	   EMDR-‐afdeling	   –	   is	   veel	   minder	  
sterk	  dan	  wat	  VEN	  biedt:	  één	  professionele	  community	  voor	  
iedereen	  die	  met	  EMDR	  werkt.	  Wat	  je	  hier	  ziet	  is	  dat	  er	  geen	  
primaire	  ordening	   is	   in	  het	  veld,	  die	  werkt.	  Vaak	  zie	   je	  dat	  
een	  snel	  groeiende	  nieuwkomer	  vooroploopt	  in	  een	  andere	  
structurering	  van	  het	  veld.	  VEN,	  die	  de	  methode	  EMDR	  als	  
uitgangspunt	  neemt	  voor	  ordening,	   is	  hier	  een	  mooi	  voor-‐
beeld	  van.	  

Van de andere kant | Platform	   BK	   stelt	   het	   product	  
kunst	  centraal,	  maar	  vertrekt	  vanuit	  de	  vraagkant	  –	  de	  sa-‐
menleving	  –	  en	  niet	  vanuit	  de	  kunstenaar,	  de	  aanbieder.	  Dat	  
trekt	  kunstenaars	  aan	  die	   zichzelf	  niet	   thuis	  voelen	   in	  een	  
ouderwetse,	  wat	   romantische	  kunstenaarsopvatting	  en	  die	  
zichzelf	   zien	   als	   ondernemers.	   Het	   is	   een	   nieuwe	   positio-‐
nering	   van	  de	  kunstenaar.	  Het	  Platform	  BK	  onderzoekt	  de	  
rol	  van	  kunst	  in	  de	  samenleving.	  De	  leden	  en	  de	  vereniging	  
stellen	  dus	  ook	  vragen	  aan	  zichzelf.	  Het	  is	  een	  vergelijkbare	  
beweging	  als	  bij	  sommige	  brancheverenigingen,	  die	  ook	  de	  
bijdrage	  van	  de	  sector	  aan	  de	  samenleving	  onderzoeken	  en	  
daarbij	  de	  behoefte	  van	  de	  klant	  centraal	  stellen.	  Een	  bekend	  
voorbeeld	  is	  BOVAG	  die	  met	  leden	  onderzoekt	  hoe	  mobiliteit	  
er	  in	  de	  toekomst	  uit	  kan	  zien.

Niet vanzelf | Bij	  elk	  van	  deze	  drie	  verenigingsversnellers	  
gaat	  het	  om	  meer	  dan	  alleen	  een	  slim	  of	  nieuw	  idee.	  NAPA	  
heeft	   de	   kiem	   gezien	   en	   een	   kas	   om	   het	   jonge	   plantje	   ge-‐
bouwd.	  NAPA	  en	  Platform	  BK	  zijn	  zich	  er	  heel	  bewust	  van	  
dat	  een	  goed	  idee	  niet	  vanzelf	  blijvend	  veel	  leden	  bindt.	  VEN	  
is	  vooral	  door	  inhoud	  gedreven.	  Deze	  vereniging	  nam	  zelfs	  
bewust	  het	  risico	  om	  veel	  leden	  te	  verliezen,	  maar	  juist	  door	  
die	  sterke	  focus	  op	  inhoud	  en	  kwaliteit	  kwamen	  er	  nog	  meer	  
leden	  bij.	   Een	   startende	  vereniging	   groeit	  meestal	   niet	   ge-‐
staag,	  dat	  gaat	  met	  horten	  en	   stoten.	   Soms	  gebeurt	  er	   iets	  
waardoor	  het	  heel	  hard	  gaat.	  Dat	   overkwam	  NAPA	  en	  ook	  
VEN.	  Dit	  moet	  je	  goed	  managen	  en	  je	  moet	  tijdig	  schakelen.	  
En	  als	  verenigingsversneller	  moet	  je	  je	  ook	  realiseren	  dat	  je	  
zomaar	  opeens	  kunt	  stoppen	  met	  groeien.	  

De stayers | Naast	   de	   drie	   versnellers	   zijn	   er	   de	   drie	  
stayers.	   Sportvisserij	  Nederland,	   de	  Nederlandse	  Coeliakie	  
Vereniging	   en	   de	   VHG,	   brancheorganisatie	   voor	   hoveniers	  
en	   groenvoorzieners,	   realiseren	   een	   keurige	   netto	   groei	  
per	   jaar.	   Sportvisserij	   komt	   uit	   een	  periode	  met	   onstuimi-‐
ge	  groei,	  was	  hiervoor	  misschien	  nog	  een	  bubbel,	  en	  moet	  
nu	  laten	  zien	  dat	  het	  een	  stevige,	  gezonde	  vereniging	  is.	  De	  
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NCV	  is	  een	  van	  de	  weinige	  patiëntenverenigingen	  die	  elk	  jaar	  
blijft	  groeien.	  We	  zullen	  zo	  zien	  waarom.	  De	  VHG	  ten	  slotte	  
is	  een	  voorbeeld	  van	  een	  branchevereniging	  die	  erin	  slaagt	  
om	  het	  verlies,	  ontstaan	  door	  de	  crisis,	  stap	  voor	  stap	  terug	  
te	  winnen.

Meer dan een vispas | Op	  het	  eerste	  gezicht	  heeft	  Sport-‐
visserij	  Nederland	  een	  slimme	  truc	  verzonnen.	  Wie	  een	  vis-‐
pas	  aanvraagt,	  wordt	  automatisch	  lid.	  En	  we	  weten	  allemaal	  
dat	  een	  ‘license	  to	  operate’	  gegarandeerd	  werkt	  om	  leden	  te	  
binden.	  In	  marketingtermen	  zou	  je	  zeggen:	  ze	  zijn	  gijzelaars,	  
zodra	  zich	  een	  alternatief	  voordoet,	  gaan	  ze	  weg.	  Groei	  ver-‐
klaard.	  Maar	  dat	  is	  niet	  het	  verhaal.	  Vissen	  en	  visvergunnin-‐
gen	  waren	  lange	  tijd	  lokaal	  geregeld.	  Je	  kon	  wel	  vissen	  bij	  je	  
eigen	  visclub	  met	  zijn	  eigen	  viswater,	  maar	  verder	  nergens.	  
De	  vispas	  schakelt	  alle	  visclubs	  aan	  elkaar.	  Ben	  je	  lid	  van	  een,	  
dan	  mag	  je	  in	  alle	  visvijvers	  vissen.	  De	  vereniging	  heeft	  het	  
lidmaatschap	  dus	  vooral	  aantrekkelijker	  gemaakt	  door	  bot-‐
tom-‐up	  de	  verenigingskracht	  op	  te	  bouwen.	  Wat	  de	  visclubs	  
deden,	  en	  nog	  steeds	  doen,	  is	  de	  viswateren	  meebeheren	  en	  
de	  visstand	  op	  peil	  houden.	  Zo	  bezien	  zijn	  ze	  meer	  een	  na-‐
tuurbeheerdersvereniging	   dan	   een	   sportbond.	   Dat	   precies	  
maakt	   ze	   sympathieke	   partners	   van	   overheden.	  Het	   groei-‐
rapport	  laat	  zien	  dat	  de	  groei	  stagneert.	  Spannend	  is	  of	  het	  
gaat	  lukken	  om	  nieuwe	  doelgroepen	  aan	  te	  spreken.	  

Patiënten met zelfmanagement | Het	   geheim	   van	  
het	   succes	   van	   de	  Nederlandse	   Coeliakie	  Vereniging	   is	   dat	  
de	   vereniging	   patiënten	   helpt	   om	   zichzelf	   te	   behandelen.	  
Zij	  hebben	  een	  aandoening	  die	  een	  hoge	  mate	  van	  zelfma-‐
nagement	  van	  de	  patiënt	  veronderstelt.	  Helaas	  voor	  andere	  
patiëntenverenigingen	  heeft	  NCV	  hierin	  een	  vrij	  unieke	  po-‐
sitie.	  Coeliakie	  is	  alleen	  maar	  te	  behandelen	  door	  het	  volgen	  
van	   een	   streng	   glutenvrij	   dieet.	   Dat	   glutenvrij	   eten	   op	   dit	  

aan	  meegewerkt,	  want	  we	  kunnen	  intussen	  allemaal	  steeds	  
vaker	  zien	  of	  er	  gluten	  in	  ons	  eten	  zitten.	  Toch	  is	  er	  maar	  een	  
kleine	  groep	  mensen,	  maximaal	  1%	  van	  de	  bevolking,	  echt	  
chronisch	  ziek	  zolang	  zij	  gluten	  eten.	  Wat	  heel	  sterk	   is	  van	  
deze	  vereniging	  is	  dat	  ze	  het	  doorverwijzen	  goed	  hebben	  ge-‐
organiseerd.	  Zij	  hebben	  het	  voor	  elkaar	  dat	  ze	  door	  zorgver-‐
leners	  echt	  gezien	  worden	  als	  partners.

Heel dicht bij leden | Er	  wordt	  wel	  eens	  wat	  smalend	  
gedaan	  over	  verenigingen	  die	  groeien	  doordat	  ze	  het	  tijdens	  
de	  crisis	  verloren	  ledenaandeel	  terugwinnen.	  Alsof	  dat	  geen	  
echte	  groei	  is.	  Maar	  dan	  realiseer	  je	  je	  niet	  dat	  het	  nu	  vaak	  

om	  hele	  andere	  bedrijven	  en	  ondernemers	  gaat	  die	  als	  leden	  
binnen	  komen.	  En	  zelfs	  al	  gaat	  het	  om	  dezelfde	  leden	  die	  te-‐
rugkomen,	  dan	  is	  het	  de	  vereniging	  toch	  maar	  gelukt	  om	  echt	  
aan	  te	  tonen	  dat	  het	  lidmaatschap	  niet	  te	  missen	  is.
VHG	  is	  actief	  in	  een	  branche	  met	  enkele	  grote	  spelers	  maar	  
vooral	  heel	  veel	  kleine,	  ook	  –	  steeds	  meer	  –	  zzp’ers.	  Deze	  ver-‐
eniging	  zet	  vol	  in	  op	  het	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  leden	  krui-‐
pen,	   in	  hun	   focus	  –	  de	  markt	  van	   leden	  –	  maar	  ook	   in	  hun	  
communicatie	  en	  verenigingsactiviteiten	  –	  met	  een	  inspira-‐
tor	  die	   leden	  bezoekt	   en	   spreekuren	   in	  de	   regio	  –	   en	   zelfs	  
door	  de	  structuur	  hierop	  aan	  te	  passen.	  Het	  is	   in	  deze	  ver-‐
eniging	  denkbaar	  dat	  leden	  veel	  aan	  elkaar	  kunnen	  hebben,	  
er	  zit	  misschien	  meer	  keten	  in	  dan	  je	  op	  het	  eerste	  gezicht	  
denkt,	  en	  dat	  is	  uiteraard	  een	  goede	  motor	  voor	  het	  succes	  
van	  lokale	  netwerkactiviteiten.

Geen sjabloon voor succes | Wat	  deze	  drie	  stayers	  la-‐
ten	  zien	  is	  dat	  er	  ook	  op	  langere	  termijn	  geen	  vast	  sjabloon	  
voor	   succes	   bestaat.	   Sportvisserij	   Nederland	   verbindt	   een	  
hobby/sport	  met	  een	  maatschappelijke	  taak,	  natuurbeheer,	  
de	   Coeliakievereniging	   begrijpt	   precies	   hoe	   het	   patiënten-‐
zelfmanagement	  op	  te	  pakken	  en	  heeft	  een	  sterk	  partnership	  
met	  zorgverleners	  en	  de	  VHG	  is	  heel	  dicht	  op	  de	  markt	  van	  
leden	   gaan	   zitten.	   Zij	   doen	  hele	   andere	  dingen,	   elk	   op	   een	  
eigen	  manier.	  

Allemaal goed | Wat	  deze	  zes	  groeiers	  laten	  zien	  is	  dat	  er	  
niet	  één	  les	  is,	  niet	  één	  type	  verklaring	  voor	  groei.	  Ze	  doen	  
het	   allemaal	   goed.	   Het	   maakt	   wel	   uit	   of	   je	   een	   startende	  
vereniging	  bent	  of	  een	  al	  langer	  gevestigde.	  De	  verenigings-‐
versnellers	  laten	  zien	  dat	  je	  ook	  kunt	  starten	  in	  een	  domein	  
dat	  heel	  gevestigd	  lijkt	  –	  omdat	  daar	  toch	  ook	  altijd	  weer	  be-‐
weging	  in	  zit.	  Als	  je	  die	  goed	  kunt	  oppakken,	  heb	  je	  de	  kans	  
om	  een	  geweldige	  nieuwe	  vereniging	  op	  te	  starten.	  En,	  goed	  
nieuws	  voor	  gevestigde	  verenigingen,	  ook	  als	  honderdjarige	  
kun	  je	  dat	  nog	  steeds	  doen.


