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A brand new NVM
ledenbelang borgen

/ 16 / VM / MAART 2022 /

13403 VM Magazine 2022-1.indd 16

15-03-2022 09:09

/ LEDENBETROKKENHEID / NVM /
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In een sterk geprofessionaliseerde vereniging komt de
vraag op: hoe kun je het
ledenbelang borgen, ledenbetrokkenheid versterken en
leden aan het woord laten?

Vooroplopen, innoveren, de sector ontwikkelen, ondernemen.
Het zijn termen die veel verenigingen zich de afgelopen jaren
eigen hebben gemaakt. Niet alleen vanuit het individuele
belang van de leden, maar ook om de sector als geheel een
stap verder te brengen. En zelfs om een bijdrage te leveren aan
grotere maatschappelijke vraagstukken. Voor veel verenigingen
ging deze beweging gepaard met een sterke groei en professionalisering van het aanbod van de vereniging. Voor grotere
verenigingen resulteerde dit zelfs in het ontstaan van meerdere
aparte rechtspersonen waarin bijvoorbeeld diensten, innovaties en opleidingen tot grotere wasdom zijn gekomen.

Groei en warmte
Maar hoe verhoudt zich deze groei tot de grondbeginselen van
ledeninvloed en ledenbelang? Wat doet een dergelijke ontwikkeling met de verenigingsdemocratie als het compassievolle
verenigingsgevoel soms plaats maakt voor professionele kwaliteit en efficiëntie? Kortom, hoe kun je als vereniging voorop
blijven lopen, alle leden in die ontwikkeling meenemen en
tegelijkertijd de warme verenigingsband koesteren? De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in
onroerende goederen (NVM) is met leden aan de slag gegaan
om op deze vragen samen een antwoord te vinden. Dit artikel
biedt een schets van het proces en de uitkomsten.

A brand new NVM
De afgelopen jaren is ook bij de NVM de bedrijfsmatige kant
van de organisatie en het aanbod naar de leden gegroeid en
geprofessionaliseerd. Door de oprichting van eigen bedrijven
heeft de NVM als zakelijke dienstverlener voor leden aan
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kracht gewonnen, bijvoorbeeld met funda. Deze eigen bedrijven ondersteunen de leden met digitale tools en data en kunnen ook dividend uitkeren aan leden. De toegevoegde waarde
van het lidmaatschap gaat echter verder dan dat.
Ook de traditionele verenigende rol van de NVM (het ervaren
eigenaarschap van leden, de verenigingsdemocratie en de
sociëteitsfunctie) heeft volop aandacht nodig. Het oordeel van
de leden, de mate waarin leden de relatie met de vereniging als
zinvol en waardevol ervaren, en de mate waarin het lidmaatschap aansluit bij eigen waarden en overtuigingen moeten de
nieuwe ijkpunten voor de NVM worden. Tijd voor ‘A brand new
NVM’. Met deze slogan hebben het algemeen bestuur en de
directie van de NVM medio 2020 het initiatief genomen om aan
de slag te gaan.

Ledenbelang centraal
Het belangrijkste uitgangspunt van het traject ‘A brand new
NVM’ is dat het ledenbelang binnen de NVM weer centraal
komt te staan. Een open deur misschien, maar een deel van de
leden vond dat de vereniging juist door de professionalisering
en dienstverlening via eigen bedrijven de band met de leden
wat was kwijtgeraakt. Leden vinden het belangrijk om meer en
directe invloed te kunnen uitoefenen op de koers en het beleid
van de NVM en meer inzicht te hebben in wat er speelt. Het
ledenbelang dient dan ook tastbaar en herkenbaar weer voorop
te staan.

Een goed proces
Ledenbelang vooropstellen – de vernieuwing van de NVM –
begint niet met de uitkomsten van een traject, maar mét dit traject. Daarom hebben de leden bij de start van dit traject al meer
invloed, inspraak en transparantie gekregen. Alle leden konden
op diverse manieren meedoen via diverse bijeenkomsten,
werkgroepen, een klankbordgroep en enquêtes en peilingen. In
totaal hebben in tien maanden tijd meer dan drieduizend deelnemers input gegeven en hebben meer dan 150 van hen actief
en herhaaldelijk meegewerkt in werkgroepen, een klankbordgroep en diverse ad-hocwerksessies.
Voor een goed veranderproces en om leden optimaal te betrekken is het houden van fysieke bijeenkomsten belangrijk. En daar
gooide COVID-19 roet in het eten… In het hele proces waren
door het hele land tientallen bijeenkomsten gepland. Aangezien uitstel geen optie was, is meteen doorgeschakeld naar
acht digitale bijeenkomsten vanuit een centrale studio. Ook de
bijeenkomsten van de klankbord- en werkgroepen later in het
proces vonden digitaal plaats. Het voordeel hiervan was dat het
voor veel leden eenvoudiger was om deel te nemen.

Afstemmen en borgen
Aangezien ‘A brand new NVM’ ook gevolgen heeft voor de
wijze waarop binnen het bureau wordt gewerkt, zijn medewerkers gedurende het proces actief geïnformeerd en vanuit hun
expertise betrokken. Besturen hebben telkens de belangrijkste
tussenresultaten uit het proces vastgesteld. Dit gaf draagvlak
voor de genomen keuzen, focus en voorkwam het overdoen van
reeds gevoerde discussies.

Met leden aan de slag
Voorafgaand aan de eerste digitale ledenbijeenkomsten kregen
alle leden van de NVM vragen voorgelegd over hun ledenbelang en de wijze waarop ze in de vereniging willen participeren.
Bij de digitale werksessies met leden waren de uitkomsten het
uitgangspunt voor de discussies (in break-outrooms en plenair)
over hoe de vernieuwing van de NVM er volgens de deelnemers
uit zou moeten zien. Een maand later werkten vijfhonderd
deelnemers aan een webinar mee om alle uitkomsten aan te
scherpen tot vijf pijlers voor vernieuwing en deze ook nog eens
onderling te prioriteren. Deze uitkomst is nog verder aangescherpt in een digitale peiling onder de brede achterban.

Vijf pijlers voor de vernieuwing
van de NVM

1. Leden zijn meer betrokken in trajecten en hebben
invloed en inspraak tijdens het proces.

2. Voor de NVM-bedrijven geldt primair dat zij leden
ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

3. Om de beste makelaars en taxateurs te zijn, delen
we kennis en kunde en werken we samen naar een
hoger niveau. Dit doen we vanuit verschillende
expertises.

4. Binnen de vereniging communiceren we eerder en
meer met elkaar, en met meer transparantie.

5. Als NVM willen we de beste makelaars en taxateurs
vertegenwoordigen en zijn we een gezaghebbende
vereniging. Hieraan koppelen we scherpe kwaliteitseisen met effectieve en efficiënte regelgeving.
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Goed gesprek
In de volgende processtap is een overall klankbordgroep ingesteld die meedacht over proces, samenhang tussen de pijlers
en aanpak. Daarnaast is voor iedere pijler afzonderlijk een
werkgroep opgericht om concrete voorstellen uit te werken.
In alle groepen is bewust gezocht naar een goede afspiegeling
van het totale ledenbestand. Geografisch en grootte, maar ook
de meest kritische en vocale leden zijn uitgenodigd. Dat leidde
soms tot meer discussie, maar uiteindelijk werden de voorstellen beter en ontstond er een breder draagvlak. Iedere werkgroep heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd.
De denkrichtingen van de werkgroepen zijn tussentijds besproken met de klankbordgroep, ledenraad, het algemeen bestuur,
de vakgroepbesturen en afdelingsvoorzitters. Ook dit verrijkte
de discussie met denkrichtingen en vragen en werkte als een
tussentijdse peiling van het draagvlak onder de leden voor de
verschillende punten.

Van voor door leden
Negen maanden na de start van het traject hebben de werkgroepen hun conclusies en verbeterpunten op de vijf pijlers breed
voorgelegd aan de leden. Werkgroepleden presenteerden dit zelf
aan de leden in diverse digitale sessies. Voorstellen van, door en
voor de leden! En ook nu weer in diverse digitale sessies.

Met de uitkomsten van deze reeks digitale bijeenkomsten kon
het finale rapport opgemaakt worden. Dit is eerst besproken in
de klankbordgroep en daarna voorgelegd aan het bestuur en
de ledenraad om de voorstellen formeel te borgen en hieraan
budgetten toe te kennen. Voor de uitvoering van alle plannen
en verbeterpunten is een Ontwikkelagenda gemaakt, sommige
veranderingen kunnen snel aangepakt worden, andere hebben
meer tijd nodig. NVM gaat voor 2021-2023 aan de slag met 25
voorstellen van leden.

Wat willen de leden?
Wat willen de leden zien gebeuren, waar gaan de voorstellen over? (zie tabel). Leden willen meer directe invloed op de
besluitvorming binnen de vereniging en NVM-bedrijven (via het
vaker peilen van meningen onder de leden tot fundamentele
veranderingen in de governance); gemakkelijker kennisdelen
via bijvoorbeeld digitale communities; een betere interne
verenigingscommunicatie; een sterkere externe marktpositionering en vernieuwing van de NVM-regelgeving. De eerste
concrete resultaten van deze agenda zijn inmiddels zichtbaar.

Meer invloed
Medio 2021 bracht de NVM het meer direct betrekken van
leden en het geven van meer invloed van leden in de praktijk bij
het bepalen van een nieuwe strategische koers van de NVM-be-
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besproken in de Vakgroep Wonen. De uitkomsten zijn vertaald
naar een definitief voorstel voor besluitvorming in de NVM
Ledenraad.

Geleerde lessen
Begin meteen
De kracht van ‘A brand new NVM’ is dat NVM met het
traject zélf al meteen begint met zich vernieuwen. Na
een van de eerste bijeenkomsten van een werkgroep
zei een kritisch lid: ‘Als deze openheid de voorbode is
van de manier waarop we in de toekomst gaan werken,
dan ben ik daar nu al enthousiast over’. Die opmerking bevestigde dat de vernieuwing van de NVM niet
begint ná dit traject, maar mét dit traject.

Breed en rijk gesprek
Een vereniging zijn betekent niet dat je bij elkaar
hoeft te komen in vergaderzaaltjes met op de agenda
notulen en ‘wat verder ter tafel komt’. Het kan ook met
webinars, digitale peilingen, digitale stemronden en
digitale communities. Om structurele vooruitgang te
bereiken is het nodig om een brede afvaardiging van
leden te betrekken. En dan het liefst ook met andersdenkende leden. Samenwerken met de meest kritische
leden duurt langer, is soms complex en niet altijd
makkelijk, maar wel belangrijk om te komen tot goede
inhoudelijke oplossingen en draagvlak.

Benoem tegenstellingen
Het is belangrijk om op een effectieve manier om te
kunnen gaan met het spanningsveld tussen tegengestelde benaderingen. Door de tegenstellingen
naar binnen te halen en te benoemen, maak je ze tastbaar. Accepteer dat ze er zijn en dat je er iets
mee kunt doen.

drijven (funda, Realworks, en andere bedrijven en stichtingen).
Een klankbordgroep van leden is aan de voorkant betrokken
en gedurende het proces zijn met leden steeds de dilemma’s en
keuzevarianten in de nieuwe NVM-bedrijvenstrategie besproken. In de 27 regionale NVM-afdelingen is het onderwerp uitgebreid toegelicht en konden leden met peilingen hun mening
geven. Hiermee is ongeveer 25% van de leden bereikt. De
uitkomsten van 27 afdelingen zijn vervolgens geanalyseerd en

Organisatorisch is het voeren van veel en lastige overleggen
een opgave, maar vanwege het grote strategische belang wel
essentieel. Het bespreken van inhoud, dilemma’s en keuzevarianten en de inbreng via peilingen werd door de leden
zeer gewaardeerd. Dit heeft bijgedragen aan de uiteindelijke
positieve besluitvorming in de NVM Ledenraad. Voor de NVM
is het belangrijk om dit proces te borgen binnen toekomstige
strategische trajecten.

Betere kennisuitwisseling
Om het ledenbelang goed te kunnen dienen is het betrekken,
binden en boeien van leden cruciaal. Daarom is in 2021 gestart
met de ontwikkeling van digitale NVM Communities voor meer
interactie, participatie en verbinding tussen de vereniging en
leden en tussen leden onderling. Communities zijn op zich niet
nieuw, maar de manier waarop de NVM dat organiseert wel,
door zowel de formele als de inhoudelijke gremia digitaal én
24/7 toegankelijk te maken.
De NVM organiseert haar communities grofweg langs twee
lijnen: communities voor de bestaande formele structuren (vakgroepen, afdelingen, regio’s) en communities op inhoudelijke
thema’s (nieuwbouw, taxeren, et cetera). Met het organiseren
van digitale communities wil de NVM de binding en interactie
op alle niveaus binnen de vereniging versterken. Een digitale
community binnen de bestaande structuren van vakgroepen en
marktgroepen biedt leden meer mogelijkheden om doorlopend
te horen wat er speelt, betere uitleg te krijgen, feedback te
geven, of initiatieven op tafel te leggen. Het gebruik van snelle
peilingen binnen de communities helpt om te achterhalen wat
er breed onder de leden leeft. De verwachting is dat dat de
NVM in het najaar van 2022 ongeveer dertig communities
in de lucht heeft.
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