
LIVE LEEFT!
VAN EEN 7 NAAR EEN 9+



Het wordt voor verenigingen steeds belangrijker om een 
inhoudelijke connectie met leden te maken. Wat vinden leden 
echt belangrijk? En hoe vind en bind je jonge professionals aan 
je vereniging? Kunnen live evenementen hierbij een cruciale rol 
spelen? Tijdens de sessie Live Leeft! werden deze vraagstukken 
onder leiding van Marga Groot Zwaaftink uitgebreid besproken.  

1   Wees ambitieus en stel 
duidelijke doelen

2   Weet wat er speelt bij de 
leden

3   Zorg voor verdieping 
tijdens een evenement

4   Creëer waarde met de 
kennis vanuit je leden/
bezoekers

5   Word een Meeting  
Designer

6   Laat je bezoekers op een 
event journey gaan

7   Ga van laf naar lef!
8   Breng je vereniging en je 

leden dichter bij elkaar

Do’s en dont’s van het 
strategisch stappenplan
Als basis gaan we uit van  
het strategisch stappenplan 
van senior Branchemanager 
FME Theo Koster. 

VERBINDEN & COMMUNICEREN

Een duurzame connectie met je leden realiseer je door middel 
van live ontmoetingen. Met daarbinnen als ankerpunten:



Veel verenigingen zijn nog (te) voorzichtig over hun 
ambities. Zonde, want het kan juist een motief vormen 
voor nieuwe mensen om lid te worden. Je maakt name-
lijk zichtbaarder wat je als vereniging doet, wat je als 
(potentieel) lid kunt verwachten, en wat de behaalde en 
beoogde resultaten zijn. 

Leden verwachten zowel sterke belangenbehartiging  
als een passend aanbod van activiteiten en verdieping. 
Hoe doe je dat? Probeer een wij-zij gevoel te voor-
komen, en de brug naar de bredere achterban weer te  
vinden. Dit bereik je door het ontmoeten van je leden, 
waarbij de vereniging steeds meer verandert van  
dienstverlener naar inspirator. 

Communiceer een ambitieuze 
en duidelijke missie Ga in gesprek#1 #2

“ Het zou het allerbeste 
zijn als ik alleen maar 
leden zou bezoeken:  
de vereniging gaat 
meer leven, mensen 
worden eerder lid, 
mensen blijven langer 
lid. Je kunt veel 
signalen opvangen.”  
 
 –VANESSA STORM VAN  
’S GRAVENZANDE-PENN VNO-NCW



Je kunt je positie als vereniging 
versterken dankzij informatie van 
je leden, waarbij het creëren van 
een database cruciaal is. Wanneer 
je analyses toepast op je database, 
kun je destilleren wat écht van be-
lang is voor je leden. Een event-app 
kan hierbij van grote dienst zijn, 
want deze genereert automatisch 
interessante data. Er wordt onder 
andere geregistreerd hoe bezoekers 
van een congres zich bewegen, en 
wat je daar als vereniging mee kunt. 
Bovendien is het tijdbesparend: je 
kunt de informatie met één druk 
op de knop in- of exporteren en je 
organiseert alles centraal. Hiermee 
wordt er waarde toegevoegd, want 
je beschikt over kennis die je leden 
interessant vinden, en kunt deze 
kennis direct toepassen.

Weet wat er speelt
#3



(Jonge) professionals laten zich online informeren. 
Wanneer komen mensen nog naar een vereniging 
toe? Wat is de toegevoegde waarde, als je potentiële 
nieuwe lid alles al online heeft kunnen vinden?  
Een vereniging moet een extra slag leveren,  
connectie maken en de dialoog aangaan, waarbij 
verdieping het sleutelwoord is. 

Zorg voor verdieping#4



Laat weten wat je leden  
hebben aan hun lidmaatschap. 
Wees hier concreet over,  
laat weten dat je je leden  
serieus neemt en ziet als  
onderdeel van de vereniging. 
Informatie kunnen leden zelf 
wel vinden, maar de extra  
verdieping maakt jou uniek.

De rol van live bijeenkomsten 
Live bijeenkomsten kunnen 
een gigantische rol spelen bij 
de waardebeleving van leden. 
Live heeft namelijk impact. 
Voelen leden zich gehoord, 
zien ze de thema’s terugkomen 
waar zij zich mee bezig 
houden en kunnen ze hier op 
reageren? Voor deze zaken is 
live ontmoeten cruciaal. 

Wat is Meeting Design en 
waarom is het belangrijk?
Van laf naar lef
Het is lastig om deelnemers 
aan een evenement effectief 
betrokken te krijgen, en tijdens 

een congres daadwerkelijk 
een toegevoegde waarde te 
creëren. Over het algemeen 
wordt er namelijk teveel 
gezonden en te weinig 
gecommuniceerd, om echt tot 
een vernieuwend resultaat 
te kunnen komen. Meeting 
Design staat voor het 
ontwerpen van een interactief 
en vernieuwend evenement. 
In plaats van het ‘standaard 
congres’ kun je ook een 
event journey creëren voor 
je bezoeker, waarbij hij of zij 
uitgedaagd wordt om actief te 
participeren. Durf bijvoorbeeld 
eens een event app in te zetten. 
Deze vergroot niet alleen het 
gevoel van betrokkenheid, 
maar zorgt ook voor een beter 
resultaat van het evenement. 
Doorbreek de saaiheid!

Creëer waarde
#5

Het doel van Meeting 
Design: een 9+  
behalen



De belangrijkste redenen voor een  
vereniging om een live evenement te  
organiseren zijn: 

• Leren 

• Motivatie prikkelen

• Draagvlak

• Netwerken 

• Beslissen

• Traditie

Als je één van deze redenen moet kiezen 
als hoofdreden, welke zou je dan kiezen? 
Wanneer is het evenement voor jou een 
succes? De doelstelling van het evene-
ment bepaalt voor een groot deel hoe de 
invulling van de dag er uit ziet. Jouw rol 
als meeting designer: laat de logistiek en 
de draaiboeken even los, en zet een stap 
verder qua beleving en customer journey. 

Denk eerst out of the box en inventariseer 
daarna pas de mogelijkheden, want in  
dit proces kom je juist tot bijzondere  
resultaten. Aan de ene kant neem je als 
vereniging het voortouw, aan de andere 
kant wil je ook van je leden weten welke 
zaken zij graag zouden willen behandelen 
tijdens een evenement.  

Redenen voor live#6



Deliver wow! 
Je moet lef tonen om iets neer te zetten wat 
niet overal en altijd al gebeurt. Durf je voor 
die 9+ te gaan, door bijvoorbeeld in drie  
evenementen je steeds verder te ontwikkelen, 
en tot een succesvol, vernieuwend evenement 
te komen? Of ga je voor een veilige opzet en 
ben je tevreden 7? 
Met de volgende ingrediënten voor je evene-
ment kun je spelen om het gedrag van je  
deelnemers te beïnvloeden en je doel te  
behalen: 

1   Brein en lichaam: doen + denken. Laat be-
zoekers zowel fysiek als mentaal in actie 
komen, een bewegingselement zet intuïtie 
en creativiteit aan het werk.  

2    Meetings en de werkelijke wereld. Het is 
een raar fenomeen: op evenementen praten 
we over ons werk, maar zijn we niet op ons 
werk. Daarom moeten meetings ook ver 
genoeg van de werkelijkheid af staan om 
nieuwe inzichten te verschaffen. Zorg  
er wel voor dat het mogelijk blijft een  
vertaalslag naar het dagelijks leven te  
maken; uiteindelijk ga je van inspiratie, 
naar ideeën, naar actiepunten. Een meeting 
is immers pas geslaagd als de deelnemer de 
volgende dag een gedragsverandering laat 
zien. 

3   Story telling. Zie de meeting als een  
weg waarbij je de deelnemer bij de  
hand pakt waarbij je de klassieke tech-
nieken van het verhaal gebruikt.

4   Elementaire meetings als basis: huwelijk, 
verjaardag, kraamvisite. Deze uitgangs-
punten zorgen voor markers, omdat ze 
binnen een paar minuten aangeven wat de 
bedoeling is. 

5   Collectieve kennis blootleggen. Door mid-
del van deelnemersresearch en doorvragen 
kun je concreet maken wat het evenement 
oplevert, dit motiveert enorm. 

6   Bewuste tijdsplanning en spanning. Je 
kunt niet de hele tijd pieken, zorg ervoor 
dat je intensief programma afwisselt met 
ontspanning. Zet de toon in het begin, zorg 
voor verdieping in het midden en rond af 
met een samenvatting van de dag.

7   Magie: wanneer deelnemers oprecht en met 
emotie nieuwe inzichten uitspreken. 

ingrediënten om het concept te versterken#7



Wanneer is je live evenement  
succesvol?
Een evenement is geslaagd wanneer 
de deelnemers iets geleerd hebben. 
Deelnemersresearch is een perfecte 
tool om dit te onderzoeken; na af-
loop van het evenement wordt een 
aantal deelnemers benaderd met 
vragen, waarbij je bijvoorbeeld ook 
kunt kiezen voor een benadering via 
een event app. Hierdoor kun je nog 
scherper bepalen wat belangrijk is 
en minder belangrijk, en welke in-
valshoek of spreker interessant was. 
Dankzij deze informatie kun je met 
een eventueel volgend evenement 
nog beter inspringen op de speci-
fieke vraag en behoeften van jouw 
leden. 
Doorvragen is hierbij de crux, je wil 
namelijk weten wat het evenement 
heeft bijgedragen aan het doel van 
de vereniging en wat de deelnemer 
er aan gehad heeft. Je uiteindelijke 
doel is om de vereniging en de leden 
dichter bij elkaar te laten komen.



Samengevat: Een duurzame connectie  
met je leden dankzij live ontmoetingen

Hoe til je je evenement van een 7 naar een 9+?
1   Wees ambitieus en stel duidelijke doelen
2   Weet wat er speelt bij de leden
3   Zorg voor verdieping tijdens een evenement
4   Creëer waarde met de kennis vanuit je leden/bezoekers
5   Word een Meeting Designer
6   Laat je bezoekers op een event journey gaan
7   Ga van laf naar lef!
8   Breng je vereniging en je leden dichter bij elkaar


