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06
tekst:	  David	  Wijnperle	  en	  Jeanne	  Hoogers

David Wijnperle in gesprek met Floris van 
Overveld, transitiemanager PvdA, Vincent 
Ariëns, communitymanager Seats2meet en 
Martin Terpstra, directeur VVVF.

Wij zijn allemaal 
bezig met mensen 
verbinden en activeren

FOCUS
LEDEN LATEN WERKEN
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Tijd	  is	  net	  als	  geld	  een	  schaars	  middel,	  maar	  er	  is	  één	  groot	  
verschil:	  wie	   tijd	   geeft,	   komt	   zelf	  mee.	  Hoe	  kun	   je	  mensen	  
binden	   en	   activeren	   zodat	   ze	   de	   vereniging	   (mee)maken?	  
Hierover	  praten	  drie	  managers.	  Ze	  komen	  van	  een	  politieke	  
partij,	  de	  PvdA,	  een	  branchevereniging,	  VVVF,	  en	  van	  een	  or-‐
ganisatie	  nieuwe	  stijl,	  Seats2meet.
Floris	  van	  Overveld	   is	   transitiemanager	  bij	  de	  PvdA,	  het	   is	  
zijn	  taak	  om	  het	  potentieel	  onder	  de	  53.000	  leden	  te	  ontslui-‐
ten.	  “We	  hadden	  de	  hardnekkige	  neiging	  om	  steeds	  meer	  ta-‐
ken	  in	  de	  vereniging	  met	  betaalde	  krachten	  te	  organiseren.	  
Dat	  gaan	  we	  nu	  weer	  meer	  met	  de	  leden	  zelf	  doen.	  Er	  speelt	  
een	  schaarsteargument	  mee,	  maar	  dit	  is	  ook	  veel	  leuker	  en	  
aantrekkelijker	  voor	  de	  leden.”
Martin	   Terpstra,	   directeur	   VVVF,	   brancheorganisaties	   voor	  
verf	  en	  drukinkt	  en	  sinds	  kort	  ook	  werkzaam	  voor	   lijm	  en	  
kit,	  ziet	  niet	  alleen	  de	  directeuren	  van	  de	  aangesloten	  leden	  
als	  achterban,	  maar	  ook	  hun	  medewerkers.	  “Binnen	  de	  ver-‐
eniging	  wordt	  heel	  veel	  werk	  door	  medewerkers	  van	  leden	  
gedaan	  en	  we	  hebben	  in	  onze	  industrie	  5500	  mensen	  die	  op	  
verjaardagen	  vertellen	  over	  verf	  en	  inkt.”	  
Vincent	   Ariëns,	   communitymanager	   van	   Seats2meet	   heeft	  
absoluut	  niet	  het	  gevoel	  een	  vreemde	  eend	  in	  de	  bijt	  te	  zijn.	  
“Wij	   zijn	   alledrie	   bezig	   mensen	   te	   verbinden.	   Seats2meet	  
heeft	  een	  concept	  voor	  het	  delen	  van	  werkplekken,	  het	  ver-‐
binden	  en	  activeren	  van	  mensen	  en	  het	  creëren	  van	  netwer-‐
ken.	  We	  zoeken	  nieuwe	  vormen,	  de	  vereniging	   is	  een	  oude	  
vorm.”

Historie | Terpstra:	   “Nieuw	   denken	   over	   mensen	   bin-‐
den	   spreekt	   mij	   aan.	   Ik	   tors	   honderd	   jaar	   geschiedenis	  
mee.	   Natuurlijk	   zijn	   we	   daar	   ook	   trots	   op,	   maar	   het	   kan	  
ook	   wel	   eens	   een	   last	   zijn.	   In	   die	   honderd	   jaar	   hebben	  
we	   enorme	   stappen	   gemaakt.	   Vlak	   na	   de	   oorlog	   zaten	   er	  
zestig	   mensen	   in	   het	   kantoor	   van	   de	   vereniging,	   nu	   nog	  
zes.	   Dat	   betekent	   ook	   dat	   leden	   veel	   zelf	   doen.	   We	   heb-‐
ben	   een	   virtueel	   kantoor	   en	   daar	   zijn	   zeshonderd	   men-‐
sen	   actief.	   Als	   ze	   op	   de	   website	   inloggen,	   weten	   ze	   alles.”	  
Van	  Overveld:	   “Een	   politieke	   partij	  maakt	   een	   programma	  
vanuit	  de	  gedeelde	  ideologie,	  zoekt	  mensen	  die	  dat	  uit	  wil-‐
len	  dragen,	  de	  politici,	  en	  bouwt	  een	  campagne	  op.	  Ten	  slot-‐
te	  onderhoudt	  zij	  een	  vereniging.	  Daar	  ben	  ik	  mee	  bezig.	  De	  

vereniging	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  de	  politici	  op	  al	  die	  plaat-‐
sen	  en	  niveaus,	  van	  Europees	  tot	  lokaal,	  kunnen	  voeden	  en	  
scherp	   houden.	   En	   het	   verenigingswerk	   is	   de	   kweekvijver	  
voor	   nieuw	   talent.	   De	   vereniging	   is	   gestructureerd	   opge-‐
bouwd,	  van	  lokaal	  tot	  landelijk,	  maar	  je	  ziet	  er	  ook	  van	  alles	  
omheen	  oppoppen	  aan	  netwerken	  op	  thema’s	  of	  maatschap-‐
pelijke	  posities.	  Onze	  vereniging	  kent	  vijftig	   fte	  ondersteu-‐
ning	  op	  het	  partijbureau	  en	  20%	  van	  de	  leden	  is	  actief.”

Dromen | Terpstra:	  “Wij	  noemen	  het	  geen	  ideologie,	  maar	  
visie.	  We	  willen	   een	   gemeenschappelijke	   droom	   die	   span-‐
ning	   en	   passie	   in	   zich	   heeft.	   Die	   vertalen	   we	   in	   acties	   en	  
daarop	   hebben	   we	   onze	   organisatie	   gemodelleerd	   in	   the-‐
magroepen.	   Vrijwilligers	   op	   managementniveau	   geven	   in-‐
houd	  aan	  een	   thema	  en	   formuleren	  projecten	  en	  program-‐
ma’s.	  Daarnaast	  hebben	  we	  secties	  van	  leden/bedrijven	  met	  
een	  gemeenschappelijk	  belang,	  bijvoorbeeld	  autolakken.	  Zij	  
hebben	  tot	  taak	  om	  samenwerking	  te	  zoeken	  in	  de	  keten.	  De	  
secties	  bestaan	  al	  heel	  lang,	  maar	  ook	  hun	  taak	  is	  anders	  ge-‐
worden.	  Je	  kunt	  je	  bijna	  niet	  meer	  voorstellen	  dat	  we	  in	  de	  
jaren	  zeventig	  nog	  als	  gemeenschappelijk	  belang	  hadden	  om	  
te	  onderbouwen	  waarom	  een	  prijsverhoging	  nodig	  was.	  Dat	  
is	  nu	  streng	  verboden!	  Nu	  gaat	  het	  om	  de	  vraag:	  aan	  welk	  
maatschappelijk	  probleem	  leveren	  wij	  een	  bijdrage?”

Halen en brengen | Terpstra:	  “We	  hebben	  het	  halen	  en	  
brengen	   heel	   sterk	   gescheiden	   in	   de	   organisatie.	   Brengen,	  
kennis	  delen	  doen	  de	  bedrijven	  zelf.	  Succes	  is	  de	  motivatie:	  
succes	  genereert	  succes.”

Hoe werkt de vereniging van de toekomst en wat is 
dan de rol van leden? Kun je iets leren van nieuwe 
initiatieven? Leden mogen weer meedoen.

HET SOCIALE KAPITAAL 
IN VERENIGINGEN 
IS GIGANTISCH
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Ariëns:	   “Daar	   kan	   ik	   bij	   aansluiten.	   Wij	   zijn	   een	   visiege-‐
stuurde	   organisatie.	  Wij	   denken	   in	  waardenetwerken,	   niet	  
in	  waardeketens.	  We	  hebben	  werkplekken	  en	  vergaderstoe-‐

businessmodel	   is	  geënt	  op	  beide.	  Ons	   ‘ding’	   is	  dat	  wij	  over	  
een	   fysieke	   locatie	   een	  virtuele	   laag	   leggen	  waarmee	  men-‐
sen	  elkaar	  kunnen	  zoeken	  en	  vinden	  op	  kennis,	  op	  een	  vraag,	  
op	  een	  vaardigheid.	  We	  proberen	  heel	  sterk	  dat	  netwerk	  te	  
activeren.	  Wat	   ons	   businessmodel	   dan	   is?	  Mensen	   betalen	  
met	  hun	  kennis.	  Ze	  betalen	  pas	  geld	  voor	  het	  begrenzen	  van	  
het	  delen,	  voor	  een	  vergaderplek	  of	  een	  stilteplek.	  Wij	  pas-‐

voor	  jou	  te	  ontsluiten	  als	  jij	  daar	  aan	  toe	  bent	  en	  daar	  ‘mag’	  
je	  dan	  voor	  betalen.	  Daar	  willen	  wij	  naartoe.	  Daar	  zit	  een	  an-‐

overvloed	  en	  niet	  vanuit	  schaarste.	  We	  hebben	  hier	  bijvoor-‐
beeld	  een	  boek	  over	  geschreven.	  Dat	  was	  vanaf	  dag	  een	  gra-‐
tis	   te	  downloaden.	  Het	   is	  ook	  gewoon	  als	  boek	  uitgegeven.	  
En	  vaak	  gingen	  mensen	  het	  dan	  toch	  kopen,	  of	  kopen	  om	  het	  
door	  te	  geven.	  Maar	  het	  is	  niet	  zo	  dat	  wij	  de	  visie	  ‘verzinnen’,	  
die	  maak	  je	  met	  elkaar.”

Verhaal vertellen | Ariëns	  is	  op	  zoek	  naar	  superambas-‐
sadeurs	  die	  het	  verhaal	  vertellen.	  Terpstra	  wil	  dat	  alle	  5500	  
medewerkers	  uit	  de	  branche	  de	  droom	  delen	  en	  erover	  ver-‐
tellen.	  Van	  Overveld	  kan	  niets	  zonder	  de	  talloze	  politici	  die	  
overal	  het	  verhaal	  vertellen.
Terpstra:	  “Sommige	  leden	  zijn	  heel	  bekend,	  hebben	  een	  pu-‐

alle	  medewerkers.	  Kunnen	  we	  zoveel	  gevoel	  bij	  ze	  neerleg-‐
gen	  dat	  ze	  zich	  positieve	  ambassadeurs	  voelen?	  Trots	  zijn	  op	  
wat	  ze	  maken	  omdat	  we	  daarmee	  de	  dingen	  beschermen	  en	  
verfraaien.”
Van	  Overveld:	  “Het	  gaat	  om	  vertellen	  én	  luisteren.	  Dat	  is	  cru-‐
ciaal.	   In	   onze	   politieke	   praktijk	   kan	   een	   lokale	   afdeling	   tot	  
20%	  beter	  uit	  de	  stembus	  komen	  dan	  de	  landelijke	  peilingen.	  
Maar	  er	  zijn	  uitzonderingen	  waar	  het	  verschil	  groter	  is,	  vaak	  
door	  lokale	  politici	  die	  zich	  enorm	  inzetten	  om	  lokaal	  zicht-‐
baar	  te	  zijn	  en	  in	  contact	  te	  komen	  met	  mensen.	  We	  zien	  ook	  
dat	  onze	  collega’s	  in	  Luik	  enorme	  winst	  boeken	  door	  conse-‐
quent	  en	  permanent	  in	  te	  zetten	  op	  huisbezoeken.	  Daar	  gaan	  
we	  ook	  op	   inzetten,	  op	  permanente	  campagne,	  met	   ‘de	  rug	  
naar	  het	  stadhuis’.	  Het	  kost	  heel	  veel	  tijd	  maar	  het	  werkt	  veel	  

Ariens:	  “Maar	  dat	  kan	  nu	  op	  nieuwe	  manieren,	  je	  hoeft	  niet	  
meer	  elke	  avond	  de	  straat	  op.	  Het	  blijft	  belangrijk	  –	  bijvoor-‐
beeld	  op	  Twitter	  –	  dat	  je	  reageert	  op	  personen	  en	  hun	  vra-‐
gen.”

DE VRAAG IS WIE MET 
ELKAAR VERBONDEN 

WIL ZIJN



VM | DECEMBER	  2013	  	  31

Klussen | Kennis	   delen,	   samen	   dromen	   en	   het	   verhaal	  
vertellen.	   Maar	   er	   zijn	   ook	   klusjes	   te	   doen.	   Wie	   gaat	   die	  
doen	  in	  de	  vereniging	  van	  morgen,	  wie	  plakt	  de	  postzegels?	  
Terpstra	   ziet	   de	   klussen	   teruglopen.	   Maar	   de	   leden	   doen	  
steeds	  meer	  van	  het	  werk.	   “Als	   je	  nu	  een	  gids	  moet	  maken	  
is	  het	  al	  zo	  goed	  als	  klaar	  wanneer	  iedereen	  zijn	  deel	  heeft	  
geschreven	  en	  gereageerd	  heeft	  op	  de	  anderen.	  We	  doen	  echt	  
niet	  minder	  met	  de	  zes	  mensen	  die	  we	  hebben	  en	  het	  bereik	  
is	  groter.”
Ariëns:	   “Bij	   ons	  kun	   je	  op	  heel	   veel	  manieren	  meedoen.	   Je	  
kunt	  een	  tweet	  posten,	  meedoen	  aan	  de	  helpdesk,	  we	  heb-‐
ben	  schoonmaakevents,	  je	  kunt	  voor	  ons	  presenteren,	  foto’s	  
maken.	  Ik	  word	  dagelijks	  verrast	  door	  alle	  mooie	  dingen	  die	  
gebeuren.	  Wij	  experimenten	  en	  we	  faciliteren.	  Wij	  maken	  de	  
events	  aan.	  Veel	  locaties	  werken	  nu	  met	  Free	  Friday,	  dan	  zijn	  
er	  allerlei	   events	  op	  één	  dag.	  En	  we	  zijn	  nu	  bezig	  met	  een	  
weekevent.	  Het	  gaat	  steeds	  over	  denken	  vanuit	  overvloed.	  Ik	  
heb	  ruimte	  en	  jij	  hebt	  interessante	  sprekers.”

Durven vragen | Van	  Overveld:	  “Bij	  ons	  is	  de	  opgave	  om	  
steeds	  mensen	  te	  blijven	  scouten	  en	  trainen.	  De	  bestuurders	  
worden	  regelmatig	  zo	  geregeerd	  door	  de	  politieke	  realiteit	  
dat	  er	  te	  weinig	  tijd	  is	  voor	  het	  permanent	  zoeken	  naar	  de	  
mensen	  die	  morgen	  of	  volgend	  jaar	  de	  kar	  willen	  trekken	  en	  
om	  hen	  klaar	  te	  stomen	  voor	  die	  taak.	  Daar	  willen	  we	   ‘sla-‐
pende’	  leden	  op	  inzetten.	  En	  dat	  potentieel	  is	  er.	  Zo	  hadden	  
we	  bijvoorbeeld	  mensen	  nodig	  die	  een	  assessment	  kunnen	  
afnemen	  en	  daarvoor	  hebben	  we	  een	  oproep	  gedaan.	  Dat	  le-‐
verde	  veel	  enthousiaste	  reacties	  op.	  We	  denken	  nu	  aan	  het	  
opbouwen	  van	  een	  hrm-‐achtig	  bestand	  met	  de	  competenties	  
van	  leden.”
Ariëns:	  “Durven	  vragen	  is	  een	  heel	  goed	  idee.	  Maar	  een	  be-‐
stand	   is	  eigenlijk	  al	  verouderd	  voordat	   je	  het	  helemaal	  ge-‐
vuld	  hebt.	  Het	  gaat	  om	  het	  stellen	  van	  de	  goede	  vraag.	  En…	  ik	  
associeer	  op	  wat	  ik	  je	  hoor	  zeggen	  …	  als	  regeringspartij	  moet	  
je	  je	  laten	  durven	  regeren.”	  
Terpstra:	  “Wij	  hebben	  het	  geluk	  dat	  we	  relatief	  klein	  zijn,	  we	  
weten	  bij	  wie	  we	  moeten	  zijn.	  Bij	  ons	  is	  het	  eerder	  lastig	  dat	  
het	  eigen	  bedrijf	  altijd	  voor	  gaat	  als	  daar	  een	  probleem	  is.”

Verbinden in de toekomst | Van	  Overveld:	  “We	  denken	  
aan	  teams	  van	  leden	  met	  betaalde	  krachten.	  Maar	  ook	  dat	  is	  
nog	  erg	  topdown	  gedacht.	  Wat	  we	  vooral	  kunnen	  doen	  is	  dat	  
wat	  vanuit	  de	  leden	  komt	  versterken,	  groter	  maken	  en	  goede	  
initiatieven	  helpen	  delen.	  We	  hebben	  bijvoorbeeld	  een	  talen-‐
tenklas,	  de	  ‘Brabantklas’,	  om	  kwalitatief	  goede	  politici	  op	  te	  
leiden	  zodat	  er	  meer	  Brabanders	  op	  de	  landelijke	  lijsten	  ko-‐
men.	  Dat	  hebben	  de	  leden	  helemaal	  zelf	  opgezet.”

Ariëns:	  “Dat	  zou	  mijn	  doelstelling	  zijn.	  De	  deur	  van	  het	  ver-‐
enigingsbureau	  dicht	  kunnen	  trekken.	  Ultiem	  probeer	  ik	  me-‐
zelf	  op	  te	  heffen	  en	  daarmee	  ‘sustainable’	  te	  zijn.	  Mensen	  bin-‐
den	  gaat	  om	  ‘mogen’	  meedoen.	  Maar	  je	  kunt	  niet	  langer	  dan	  
vijf	  jaar	  vooruit	  kijken.	  Of,	  om	  Madmen	  te	  citeren:	  ‘Change	  is	  
not	  a	  bad	  thing,	  a	  good	  thing,	  it	  simply	  is’.”
Terpstra:	  ”Er	  blijft	  volgens	  mij	  behoefte	  aan	  een	  onafhanke-‐
lijk	  persoon	  die	  het	  collectieve	  proces	  op	  gang	  helpt	  houden.	  
De	  vraag	  is	  meer	  wie	  met	  elkaar	  verbonden	  wil	  zijn.	  Veel	  le-‐
den	  hebben	  al	  niet	  meer	  het	  gevoel	  dat	  ze	  Nederlands	  zijn.	  
Ze	  vragen	  of	  we	  niet	  kunnen	  fuseren	  met	  België.	  Maar	  ook	  de	  
sector	  is	  steeds	  moeilijker	  te	  begrenzen	  en	  het	  belang	  van	  de	  
productketen	  vraagt	  om	  steeds	  meer	  samenwerking.	  Ik	  voor-‐
zie	  voor	  de	  toekomst	  vooral	  dat	  we	  de	  grenzen	  van	  de	  eigen	  
gemeenschap	  openstellen,	  dan	  ben	  je	  niet	  langer	  alleen	  met	  
jezelf	  aan	  het	  praten	  en	  kun	  je	  nieuwe	  dingen	  opbouwen.	  “

Sociaal kapitaal | Van	  Overveld:	  “Een	  vereniging	  is	  eigen-‐
lijk	  een	  netwerk,	  maar	  om	  het	  klassieke	  verenigingsconcept	  
te	  laten	  overleven	  moeten	  verenigingen	  evolueren.	  En	  daar-‐
in	  kunnen	  ze	  veel	   leren	  van	  nieuwe	  netwerkstructuren	  zo-‐
als	  Seats2meet.	  Als	  er	  een	  probleem	  opgelost	  moet	  worden,	  
gaan	  in	  veel	  verenigingen,	  zoals	  de	  PvdA,	  de	  discussies	  over	  
geld	  en	  macht.	  En	  dat	  is	  logisch,	  want	  zo	  hebben	  we	  decennia	  
lang	  zaken	  met	  elkaar	  gedaan.	  Maar	  het	  wordt	  pas	  echt	  inte-‐
ressant	  en	  je	  gaat	  meer	  problemen	  oplossen	  als	  je	  met	  elkaar	  
gaat	  denken	  in	  sociaal	  kapitaal.	  Want	  het	  sociale	  kapitaal	  in	  
verenigingen	  is	  gigantisch.”	  


