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Vereniging 3.0 bestaat nu zo’n drie jaar als
model. Hoe werkt het in de praktijk?
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tekst Ivan Pouwels en Denise van Bemmel

Vereniging 3.0 is een model, een proces, een eigen
antwoord van een vereniging op de belangrijke
dilemma’s waar zij voor staat. Tijd voor het delen
van opgedane ervaringen.

Het model vereniging 3.0 bestaat nu ruim drie jaar. Veel verenigingen benoemen zichzelf als 3.0 of herkennen zich in
een mix van 1.0, 2.0 en 3.0. Voor ons is het interessant dat
we, door het werken met het model, steeds beter zien hoe
en waar verenigingen het model echt kunnen gebruiken om
de route naar de toekomst te ontwikkelen. Wij zien veel verenigingen die hier goede stappen zetten. Tijd om de geleerde
lessen en inzichten te delen.

Trends | Er zijn trends waar alle verenigingen een ant-

woord op moeten vinden. De wereld van verenigingen verandert snel. Dalende ledenaantallen, kritische leden en de
behoefte aan zichtbaarheid en toegevoegde waarde maken
dat veel verenigingen hun rol fundamenteel herijken. De
noodzaak hiertoe wordt versneld door maatschappelijke
ontwikkelingen zoals individualisering, informalisering en
zelforganisatie en wordt versterkt door een terugtredende
overheid en elkaar steeds sneller opvolgende technologische
ontwikkelingen.

Klassiek | In de praktijk zien we dat verenigingen onderscheidend inspelen op deze ontwikkelingen. Een klassieke
reactie van verenigingen is om activiteiten te verbreden en
leden binnenboord te houden. Kenmerkende bewegingen
zijn bijvoorbeeld:
• De agenda van belangenbehartiging wordt verbreed qua
onderwerpen zodat alle ledensegmenten zich herkennen
in de thema’s.
• Het aanbod van dienstverlening wordt verbreed en
steeds meer maatwerk wordt geboden om individuele leden zoveel mogelijk tevreden te houden.
• Inspanningen op ledenacquisitie nemen toe en discussies
worden gevoerd over de verbreding van het domein en
het lidmaatschap van de vereniging.

• Informatie en communicatie richting leden neemt toe
(zenden), ook om voortdurend uit te leggen wat de vereniging allemaal doet.
Een toegenomen werkdruk, minder focus en minder duidelijke herkenbaarheid waar de vereniging voor staat, zijn vaak
de gevolgen.

Bewust anders | Er zijn echter ook verenigingen die be-

wust andere keuzen maken. Die verenigingen kijken naar de
samenleving, sector of de markt en richten zich nadrukkelijk
op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met als
doel een sterke, duurzame ontwikkeling van de sector of het
beroep. Deze benadering is kenmerkend voor wat wij ‘vereniging 3.0’ noemen.
Daar waar een vereniging 2.0 zich richt op het faciliteren van
ontwikkelingen die leden willen doormaken, kiezen verenigingen 3.0 ervoor leden te faciliteren in de ontwikkelingen
die ze nog niet zien maar die wel essentieel zijn. Een belangrijk thema van een vereniging 3.0 is daarom de ‘vernieuwing
van de branche of de beroepsgroep en het stimuleren van innovatie’.

Aan de slag met vereniging 3.0 | De keuze voor de

koers van een vereniging 3.0 betekent aan de slag gaan op
allerlei fronten. Startpunt is een heldere visie op de ontwikkelingen van de sector of het beroep. Deze vertaalt zich naar
de kerntaken van de vereniging, zoals belangenbehartiging,
kwaliteit en dienstverlening. Maar ook de verenigingsorganisatie zelf en het financieringsmodel van de vereniging komen aan bod.

Belangenbehartiging 3.0 | Belangenbehartiging is er
vaker op gericht een bijdrage te leveren aan innovatie van de
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hele sector of de beroepsgroep. De focus ligt dan op het creëren van kansen voor de leden en veel minder op het weren
van bedreigingen. Centraal staat wat de sector of beroepsgroep kan bijdragen aan het oplossen van grote (maatschappelijke) vraagstukken. Dit betekent dat de vereniging niet
altijd meer automatisch reactief ‘op de barricade’ springt om
leden te beschermen tegen onwenselijke ontwikkelingen,
maar vaker een proactieve en positieve strategie kiest. Het
belangrijkste doel is om de ‘koek’ voor iedereen groter te
maken. Dit gebeurt steeds minder richting politiek en media,
maar veel meer rechtstreeks naar burgers en consumenten.
Om een zo groot mogelijk effect te sorteren zien we ook dat
verenigingen hierin de samenwerking zoeken met leden en
stakeholders.

Kwaliteit 3.0 | Op het thema kwaliteit ligt de nadruk vaker op ontwikkeling in plaats van op ordening van de sector
of beroepsgroep. In plaats van het netwerk af te bakenen op
basis van ‘goed’ en ‘fout’, wordt het doel de sector of beroepsgroep als geheel op een hoger plan te krijgen. Kwaliteit wordt
dan niet uitsluitend bepaald door de eigen groep, maar veel
meer door de omgeving die de kwaliteit ervaart: consumenten, opdrachtgevers, patiënten, burgers, et cetera.

Dienstverlening 3.0 | Ook individuele dienstverlening
wordt vaker teruggebracht naar die diensten die de strategische agenda van de vereniging raken en waarmee de vereniging zich nog echt kan onderscheiden van de vele, vaak online, aanbieders op de markt. De meer commerciële diensten
die de vereniging soms ook financieel iets opleveren, worden
vaker ondergebracht in een aparte rechtspersoon. Niet alleen vanuit het oogpunt van risicospreiding of fiscaliteit, ook
om niet-leden te kunnen bedienen.
Verengingsorganisatie 3.0 | De verandering in focus

en kerntaken vraagt van de verenigingsorganisatie slagvaardigheid, snel en flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen
in het veld. Een optimale omvang van het bestuur en de ledenraad zorgt meestal al voor winst op dit vlak. Dit betekent
ook vaak het loslaten van de een-op-eenafspiegeling van de
achterban in het bestuur.
In de meer traditionele verenigingen zien we dat de inhoudelijke input voor beleid vaak langs dezelfde lijnen loopt als
de besluitvorming over beleid. Decentrale organen als regio’s, afdelingen en platforms voorzien de vereniging niet alleen inhoudelijk van input, maar krijgen ook een rol in de governance. Deze structuur maakt dat er veel tijd verloren gaat
aan procedures. In verenigingen 3.0 zijn besluitvorming en
inhoud meer afgebakend en gescheiden.

Verdienmodel 3.0 | Nog steeds zijn verenigingen voor

hun inkomsten gemiddeld voor meer dan 70% afhankelijk
van contributie- en subsidie-inkomsten. Ze hebben echter
ook te maken met dalende contributie- en subsidiestromen
waardoor het noodzakelijk wordt om kritisch te kijken naar
het verdienmodel van de vereniging. Een duurzame oplossing wordt meestal niet gevonden in het verhogen van de
contributie of het werven van nieuwe leden. Meer innovatieve verenigingen maken gebruik van meerdere inkomstenbronnen en werken met ‘hybride’ verdienmodellen. Veel verenigingen kennen al systemen van ‘betaling naar gebruik’.
Deze worden steeds vaker gehanteerd om bestaande diensten actief aan niet-leden aan te bieden. Ook zien we steeds
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meer dat verenigingen middelen genereren door projecten
op basis van cofinanciering met specifieke ledengroepen of
stakeholders tot stand te brengen.

Dilemma’s | De inrichting van een vereniging 3.0 leidt vaak
tot discussie binnen de vereniging. In de praktijk zien we dat
deze discussies zich concentreren rond vier dilemma’s.

1 – Achterban: een zo groot mogelijke achterban of de
beste leden? Bij een vereniging 3.0 ligt de focus op ontwikkeling en vernieuwing en daarmee op de beste leden. Te veel
aandacht voor ‘de achterblijvers’ kan de ontwikkeling tegenhouden. Tegelijkertijd heeft de vereniging de slagkracht nodig van een grote achterban. In de praktijk zien we dat de
keuze voor een vereniging 3.0 op dit front soms betekent dat
er risico’s genomen worden. Kiezen voor de meer innovatieve oplossing kan dan betekenen dat achterblijvers zich niet
meer herkennen of zich niet meer gehoord voelen. Anderzijds krijgt de vereniging wel een duidelijker gezicht, hetgeen juist verbindt en aantrekkingskracht heeft.

2 – Positie: volgend aan de achterban of een voortrekkersrol? Verenigingen 3.0 zijn erop gericht de maatschappelijke meerwaarde van de achterban te vergroten. Ze faciliteren
leden in ontwikkelingen die ze nog niet zien maar die wel essentieel zijn door bijvoorbeeld het schetsen van een wenkend
perspectief. Tegelijkertijd willen verenigingen niet hun leden
‘voorbijrennen’ of onbereikbaar zijn. Hier is het van belang dat
leden worden meegenomen. Verenigingen zetten in op het inspireren van leden door middel van best practices of maken
bijvoorbeeld gebruik van (thematische) innovatieprojecten
zoals (tijdelijke) innovatielabs en -platformen.

3 – Rol leden: besturing of inhoudelijke uitwisseling en
netwerk? Het scheiden van inhoud en besluitvorming kan
bijdragen aan slagkracht. Anderzijds hechten sommige leden waarde aan hun bestuurlijke functie. Bovendien is een
vereniging met een sterke decentrale structuur essentieel
om leden te kunnen bereiken en lokaal of per segment effect te kunnen sorteren. In dat verband kunnen decentrale
besturen bijdragen aan ledenbinding. De vraag is hoe? Is een
vereniging met 1200 bestuurders doorgeschoten in het democratisch proces? Wel als deze besturen meer praten over
‘ingekomen stukken’ en ‘wat verder ter tafel komt’ dan over
de echte inhoud. Ook hier gaat het om het vinden van een
juiste balans.
4 – Rol: beschermen van leden of creëren van nieuwe
kansen? Bij sommige verenigingen is de klank van de lobby
negatief en protectionistisch: ‘we zijn tegen...’ of ‘we willen
meer geld voor...’ zijn veelgehoorde geluiden. Logisch want
de leden verlangen van de vereniging dat zij het huidige
speelveld beschermen. Als verenigingen dat echter te vaak
doen, lopen ze het risico als irrelevant beschouwd te worden
door andere relevante stakeholders. Verenigingen 3.0 richten zich primair op het creëren van positieve ontwikkelkansen waardoor het speelveld groter wordt en innoveert. Dit
betekent echter niet dat zij niet meer defensief kunnen zijn.
Uit de praktijk blijkt dat verenigingen die de strijd winnen
met het constructieve verhaal, juist ruimte scheppen voor
‘barricadecommunicatie’.

Belangrijke lessen | De afgelopen jaren zien we dat
steeds meer verenigingen de beweging maken richting vereniging 3.0. Verenigingen die de ambitie hebben voortrekker
van de sector of de beroepsgroep te zijn, kunnen inspiratie
halen uit het model en uit de ervaringen van voorgangers.
Uit hun praktijkervaringen en uit de dilemma’s waar ze tegenaan lopen, kunnen een aantal belangrijke lessen worden
geleerd:

Kies je knoppen De transitie naar vereniging 3.0 betekent
dat er ‘aan meerdere knoppen gedraaid kan worden’. Niet op
alle fronten moet/kan de vereniging richting 3.0 bewegen,
het model is geen blauwdruk. Altijd moeten weloverwogen
keuzen gemaakt worden en moet de aansluiting worden gevonden bij de eigen context. Dit kan betekenen dat op sommige fronten (een combinatie met) traditionele verenigingskenmerken beter passend is.

nent leerproces waarbij de vereniging, in samenwerking met
leden en stakeholders, continu op zoek is naar de beste manier om toegevoegde waarde te bieden.

Onderling vertrouwen blijft de basis Meer innovatie, nadruk op inhoud en een slagvaardige besturing zijn belangrijke onderdelen van een vereniging 3.0. Maar een vereniging
moet meer bieden dan alleen een zakelijke verbinding tussen leden. Ook in een vereniging 3.0 moet er ruimte zijn voor
informele ontmoeting. Een warm verenigingsgevoel draagt
bij aan onderling vertrouwen. Dit vertrouwen is de basis
voor samenwerking en innovatie. �
De thema’ s van de vereniging 3.0 vormen de basis van de
nieuwe reeks masterclasses ‘De Innovatieve Vereniging’ die in
het voorjaar 2018 georganiseerd wordt door DNA met Kenniscentrum ICOON en TIAS School for Business and Society.
Kijk op www.denederlandseassociatie.nl.

Proces Vereniging 3.0 is een ontwikkelperspectief, een stip
op de horizon. De transitie naar 3.0 is niet van de ene op de
andere dag gerealiseerd, het heeft tijd nodig om passend te
worden en in te bedden. Het gaat om een continu en perma-
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