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HOE CREEER JE ALS VERENIGING MEERWAARDE VOOR JE LEDEN?
MARIETTE MODDERMAN IN GESPREK MET THEO KOSTER, DIRECTEUR VAN NEVAT

HOE CREEER JE MEERWAARDE VOOR EN DRAAGVLAK
ONDER JE LEDEN?
Theo Koster, directeur van NEVAT, branchevereniging binnen de
maakindustrie met ongeveer 200 ambitieuze toeleveranciers, sprak
tijdens het VM-congres over de succesvolle strategie waarmee hij
zeer betrokken leden aan de vereniging bindt. Mariette Modderman
organiseerde een lunchsessie in Spant en vroeg hem zijn gouden tips.

#1 Begin met een ambitieuze
en duidelijke missie
Verschillende verenigingen
hebben verschillende
uitgangspunten. Sommigen
doen aan belangenbehartiging,
anderen focussen zich op het
zijn van een netwerkclub.
NEVAT wilde tien jaar geleden
de kopgroep vormen van
de branche met ambitieuze
toeleveranciers. Deze ambitie
hebben we gedeeld met de
leden waardoor we met z’n allen
aan de slag gingen.
Wek het vertrouwen van de
leden door in een missie
statement vast te leggen wat je
voor je leden daadwerkelijk kan
betekenen. Bij ons gaat kwaliteit

boven kwantiteit. Alle leden
zijn betrokken, ze zien het
totaalplaatje van de branche en
willen zowel zichzelf als hun
collega’s vooruit helpen.
Overigens is vanaf het begin af
aan bepaald dat we de weg naar

“Iedereen betaalt, deelt en
profiteert evenredig mee.”
de kopgroep bekostigen met de
contributiegelden van iedereen.
Dus iedereen betaalt, deelt
en profiteert evenredig mee.
Nieuwe leden weten ook dat er
een proactieve houding van ze
verwacht wordt.

IN 5 STAPPEN NAAR EEN EFFECTIEVE VERENIGING

#2 Inventariseer en versimpel prestatie indicatoren bij je leden
Je kunt wel met elkaar afspreken
dat je tot de kopgroep wilt
behoren, maar aan welke
criteria moet je dan voldoen?
Om te beginnen hebben we
inzichtelijk gemaakt waar
de bedrijven zichzelf op
beoordelen: op welke prestaties
sturen zij hun organisatie?
Via ronde tafel sessies in het
land haalden we aanvankelijk
128 prestatie-indicatoren
op. Deze indicatoren
waren voor lang niet alle
leden relevant. Samen met
organisatiedeskundigen
hebben we deze indicatoren
onderverdeeld in vier

kwadranten van de balanced
scorecard (BSC): financiën,
leren en groeien, processen en
klantfocus. We stelden vanuit de
vereniging iemand aan die

“De leden hebben zelf aangegeven op welke prestaties ze
vergeleken willen worden. Wij
hebben vanuit de praktijk de
slag naar theorie gemaakt.”
niets anders deed dan
ledenbezoek en individuele
cijfers ophalen. Een zeer
vertrouwelijke rol, want de
leden geven niet zo maar wat

cijfers, maar inzicht in hun
strategie en prestaties.
Aan de hand van deze
benchmark maak je de sterktes
en zwaktes van de individuele
collega’s (zonder te weten welke
bedrijven dat zijn).
Van wezenlijk belang is een
goed beveiligd ICT-bestand. En
een database met de correcte
statistieken die waardevolle
informatie bevat voor onze
leden. Daarmee kunnen we
kampioenen in bepaalde
competenties in contact
brengen met collega’s die van
hen kunnen leren. Voor de
vereniging is het waardevol dat

je uit de individuele gesprekken
ook de juiste thema’s voor
bijeenkomsten boven tafel
krijgt. Het zorgt ervoor dat je de
diepte in kan gaan, en op basis
van argumenten een gesprek
kan voeren.

#3 Bezoek je leden
Om vertrouwen te winnen en de leden
te binden moet je zelf bij hen op bezoek
gaan om informatie naar boven te halen.
We hebben iemand aangenomen om als
contactpersoon door het land te reizen.
Hiermee hebben we vertrouwen en
draagvlak gecreëerd.
De rolverdeling is compleet veranderd
sinds we dit traject zijn gestart. In
plaats van dat we onze leden bellen
om te vragen of ze naar evenementen
kunnen komen, worden wij nu gebeld
met strategische vragen. Het zal niet de
eerste keer zijn dat ik word gebeld met
problematiek die nog niet eens bekend
is bij het management team van ons lid
bedrijf.

“De rolverdeling is compleet
veranderd sinds we dit traject zijn
gestart.’’
In eerste instantie dachten we dat
het krijgen van de prestatie cijfers het
belangrijkste was om met de leden te
delen. Later bleek dat deze cijfers de
brandstof zijn voor een waardevolle
sessies, meer gericht op strategie en
leiderschap.

#4 Haal relevante thema’s boven water bij je leden
Door de vele diepgaande
gesprekken met de leden halen
we de relevante thema’s boven
water. Doordat we zoveel
informatie uit de praktijk
weten te halen en cijfermatig
marktontwikkelingen goed
kunnen onderbouwen, zijn we
een serieuze gesprekspartner
geworden, ook voor politieke
beleidsmakers. We hebben
regelmatig gesprekken met
beleidsambtenaren in Den Haag,
waarmee we onze inzichten en
statistieken kunnen delen.

Zo kunnen we ze tot in
procentpunten informeren hoe
het met onze branche gaat.

“We zijn dankzij de
statistieken van de
leden als vereniging
een serieuze
gesprekspartner, ook
voor de politiek.’’

In de loop der jaren zijn
deze sessies bij de leden
sterk veranderd, in het begin
waren we erg leidend in de
gesprekken. Nu nemen de
leden een heel andere houding
aan tijdens de sessies, en de
gesprekken leveren voor beide
partijen op strategisch niveau
veel op. Belangrijk is om te
weten wat je wel en niet aan
informatie kan delen, daar
hebben de leden behoefte aan.
Ook daarom zijn de prestatieindicatoren zo belangrijk.

We hebben al menige
kruisbestuiving zien ontstaan
binnen de leden van NEVAT:
nieuwe samenwerkingen
en meer variatie binnen het
netwerk.

#5 Terugkoppeling: is de missie behaald?
Nu we al zo’n tien jaar
gesprekken voeren met de
leden en hun bedrijfsdata
ophalen, kunnen we ook laten
zien dat we aan onze missie
invulling geven. In onze missie
staat bijvoorbeeld dat we
onze leden tot de kopgroep
willen laten behoren. Nu
kunnen we ook daadwerkelijk
aantonen dat de leden door
de jaren heen, bijvoorbeeld
in hun verdienvermogen, zijn
gegroeid.

‘‘Als je merkt dat leden
langer dan vijf minuten
praten over de hoge
contributie, dan moet je als
vereniging achter je oren
gaan krabben.”
Verzamel de juiste statistieken
van de leden aan de hand
van duidelijke, door de leden
zelf ingebrachte prestatieindicatoren, maak het
meetbaar. Dan creëer je
duidelijkheid en ontstaat een
waardevol verhaal.

Als duidelijk is wat je
toegevoegde waarde is voor je
leden, dan zal je merken dat er
tijdens de ledenvergaderingen
nooit lang stil wordt gestaan bij
de hoogte van de contributie.
Mijn laatste tip hierbij is: als
je merkt dat leden langer dan
vijf minuten praten over een
te hoge contributie, dan moet
je als vereniging achter je oren
gaan krabben. Ledengroei is
bij ons nooit een dominante
doelstelling geweest. Als
vereniging vonden we het
belangrijker waardevol te zijn
voor je bestaande doelgroep
en daarmee een kopgroep te
vormen.
NEVAT is een topvereniging
geworden met zeer betrokken
leden. De draagkracht en
het vertrouwen van de leden
werden vanzelfsprekend door
persoonlijk bij ze langs te gaan.
Een goed beveiligde database
met meetbare statistieken
was een basis-ingrediënt voor
een gesprek op strategisch
niveau. NEVAT bereikte met
deze strategie een gemiddeld
opkomstpercentage van 75%.
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SAMENGEVAT: DE STRATEGISCHE STAPPEN VAN THEO KOSTER
de weg naar een vereniging met meerwaarde

Communiceer
een ambitieuze
en duidelijke
missie

Bezoek je leden
om vertrouwen
te winnen en
informatie op te
halen

Koppel deze
vooruitgang
terug aan je
missie – verbeter
eventueel de
missie

Meet de
vooruitgang van
de individuele
leden

Destilleer
actuele thema’s
die spelen bij de
leden

Organiseer ronde
tafel sessies met
meer diepgang in
kleine groepen

Deel de kennis
zodat ze van
elkaar kunnen
leren

Breng de
competenties
van alle leden
in kaart

