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NIEUWE KIJK OP HET 

VERENIGINGSLANDSCHAP

10 trends waar je voordeel 

uit kan halen! 

s
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Inhoud
De wereld verandert in rap tempo. 10 jaar geleden konden we niet eens 
vermoeden dat je miljoenen kon verdienen als ‘influencer’, of dat de 
daders van de MH17 aanval via social media zouden worden opgespoord.  
Netflixen is in die tijd (minder eigenlijk!) een werkwoord geworden. 

Trends als vergrijzing, de veranderende rol van de overheid en 
individualisering stellen het klassieke model van verenigingen op de proef.  
Leden sluiten zich niet meer als vanzelfsprekend aan. Daar sta je dan als  
vereniging, gedwongen om na te denken over de toegevoegde waarde 
die je levert voor je leden, je medewerkers en vrijwilligers, voor de sector én 

voor de maatschappij. Deze trends helpen je om kansen te zien. 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN LEDENORGANISATIES

10 trends waar je voordeel uit kan halen 

10 trends waar je slim op kan inspelen: 

1. Krimp door vergrijzing

2. Vier generaties op de werkvloer

3. Diversiteit, je kan er niet meer om heen

4. De kwetsbare burger

5. De vrijblijvende verbinding

6. De on-demand consument

7. Het disruptieve business model

8. Onverwachte concurrenten

9. Maatschappelijk bewustzijn

10. Autoriteit bestaat niet meer 



Drijft jouw ledenorganisaties ook nog op de generatie die zich vanuit 
idealen, overtuigingen of gewoonten (collectief plichtsbesef?) heeft 
aangesloten. Deze groep wordt oud en nieuwe jongere leden 
melden zich niet vanzelf. Als ze zich al melden wijken hun 
verwachtingen af van de oudere leden. Zonder verder actie is krimp 
wat je te wachten staat. Het is nu zaak je huidige leden te koesteren 
en te zoeken naar nieuwe aanwas. Als jij het niet doet dan loop je het 
risico dat jouw doelgroep elders gaat winkelen! 

Kans
Gebruik de data van je huidige ledenbestand om ledenterugloop 
tegen te gaan. Analyseer je huidige ledenbestand. Kom erachter 
wat je leden écht bezighoudt. Maak een look-a-like analyse van 
mensen met dezelfde set van normen en waarden en benader 
deze potentiele leden met gerichte acties. 
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TROUWE LEDEN ZIJN OUD, NIEUWE AANWAS STOKT

Weet jij wat jouw (potentiele) leden écht bezighoudt? 

1. KRIMP DOOR VERGRIJZING
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ANDERE LEVENSHOUDING LEIDT TOT SCHURING 

Hoe zet jij de krachten in van verschillende generaties? 

2. Vier generaties op de werkvloer 

In plaats van een homogene werkvloer zie je nu minstens vier generaties 
op de werkvloer. De hardwerkende Babyboom generatie, lang de 
motor van de economie, is nu haast verworden tot het symbool van 
verstarring.  Nieuwe generaties staan klaar om het roer over te nemen 
en doen het anders! De Millenial voelt zich niet verbonden met traditie. 
Zijn wereldbeeld is heel anders dan die van de Babyboomers en 
generatie X en dus hun reden om ergens de schouders onder te zetten 
dan ook. En dan heb je Generatie Z nog niet gehad! Dit kan tot flink wat 
schuring op de werkvloer leiden. De kunst is om dat om te zetten in de 
juiste richting en met volle kracht 

Kans
Leer de verschillen tussen de generaties kennen en omarm ze  zowel 
binnen je organisatie als bij je vrijwilligers en leden. 
Het adagium luidt: leeftijd werft leeftijd. Dus wil je jongere mensen 
aan je binden moet je daar ook jongeren op zetten. Geef ze dan 
wel de ruimte en de middelen om het op hun manier te doen
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Nederland is door de open Europese grenzen, de internationale 
opleidingen en bedrijven die veel buitenlanders aantrekken en de 
migratie een mengelmoes van culturen geworden.  De MeToo, 
LGBTQ en Black Lives Mater bewegingen laten zien dat seks, seksuele 
geaardheid, racisme en religie een steeds prominentere rol spelen in 
ons gezamenlijke bewustzijn. 

Diversiteit leidt tot meer ruimte voor kritisch denken en originele 
ideeën, een sterke organisatiecultuur, meer creativiteit en innovatie 
en zelfs tot grotere winstgevendheid (onderzoek van McKinsey). We 
roepen het allemaal wel. Maar het ook echt ‘doen’, in de zin van een 
divers team samenstellen of zorgen voor diversiteit binnen de 
organisatie, blijkt lastig. We vinden het namelijk fijn om mensen om 
ons heen te hebben die ons begrijpen. Die ons wereldbeeld 
bevestigen, waardoor het makkelijker is om te denken dat onze 
werkelijkheid de waarheid is. 
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DE ‘ECHTE NEDERLANDER’ BESTAAT NIET! 

Durf jij echte diversiteit aan? 

3. Diversiteit, je kan er niet meer omheen

Case: KNVB
De KNVB maakt zich hard voor diversiteit ‘Ons voetbal is voor iedereen’.  
Een goed voorbeeld zijn de Leeuwinnen van Oranje die enorme 
successen hebben geboekt en het vrouwenvoetbal op de kaart hebben 
gezet. En toch staat de KNVB onder vuur voor hun ‘white middle aged’ 
bestuursvormen. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth---&sid=3423488324&linkId=90920403
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/21568/0436-voetbal-van-iedereen


We zien een terugtrekkende overheid en het verleggen van 
gemeenschappelijke naar individuele verantwoordelijkheid voor 
burgers: was je vroeger ‘verzekerd van de wieg tot het graf’ is er nu 
sprake van een overheid die het hoognodige centraal regelt en 
daarna verwijst naar afspraken die op CAO- of ondernemingsniveau 
of in het geval van zzp’ers door hen zelf worden gemaakt. Burgers 
moeten zelf hun pensioen en arbeidsongeschiktheid en zorg regelen. 
Niet iedereen is even zelfredzaam, een grote groep mensen dreigt 
tussen wal en het schip te vallen. 
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ZELFREDZAAMHEID WERKT NIET VOOR IEDEREEN

Welke waarde bied jij voor mensen die tussen wal en het schip 
dreigen te vallen?

4. De kwetsbare burger

Case: SharePeople

Zzp’ers hebben vaak geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid omdat dit 
te kostbaar is. Een Broodfonds biedt uitkomst: met een groep van maximaal 
50 mensen die je kent regel je het onderling. Op het platform van 
SharePeople kun je met een grote groep leden die je niet vooraf kent ook het 
risico op arbeidsongeschiktheid onderling met elkaar delen en voordelig 
pensioen opbouwen. Veranderstrategieën

https://www.sharepeople.nl/pensioen/


Kerken, omroepverenigingen, vakbonden, politieke partijen, 
sportverenigingen over de hele linie lopen de mensen weg bij 
collectieve verbanden. In plaats van lid te zijn van een 
sportvereniging zie je dat mensen zelf gaan hardlopen, fietsen, 
wandelen of naar de sportschool gaan. Via een app, met vrienden of 
via een groepje van de lokale fitnessclub. 

Tegelijkertijd zijn er veel groepen mensen die zich druk maken over 
hun positie en dit op een felle manier uiten: bouwers, leerkrachten, 
verpleegkundigen, en ga zo maar door. Zij organiseren zich snel en 
effectief om een vuist te maken. 

We zien ook het ontstaan van zorgcoöperaties, crowdfunding
platform Voordekunst, petitie platform Avaaz of groene stroom 
opwekken en delen via platform de Windcentrale . Er lijkt dus wel een 
bereidheid te zijn tot een ‘vrijwillige’ verbinding rondom thema’s die 
mensen raken. Hoe kom je in de regierol hiervan in plaats van achter 
de feiten aan te moeten hollen. 

Kans
Benut de wens tot verbinding die nog steeds overeind staat. 
Creëer horizontale netwerken waarin autoriteit en gezag op niet-
klassieke manier zijn georganiseerd en leden zelf aan zet zijn. 
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WAAROM ZOU JE NOG LID ZIJN
Hoe ga jij je vereniging ombouwen naar een community? 

5. De vrijblijvende verbinding

Case POinactie
De Algemene Onderwijsvakbond heeft moeite onderwijzers aan 
zich te binden. POinactie groeit wel. Het is een spontaan 
opgekomen groep voor en door leerkrachten in het basisonderwijs. 
Facebookgroep is het  belangrijkste kanaal  om vooral online te 
vechten voor een eerlijk salaris en minder werkdruk.  In korte tijd 
hebben zich 44.000 mensen aangesloten. 

https://www.poinactie.nl/


De huidige stand van technologie en de mobiele samenleving vraagt 
meer en meer om een naadloze ‘altijd aan’ dienstverlening. Jouw 
(toekomstige) leden zijn beter geïnformeerd, online goed 
georganiseerd, uitgesproken en, helaas, ontrouw. Ze verwachten een 
op maat aanbod, 24/7, via het kanaal dat hem op dat moment het 
beste uitkomt. Zo verwacht je dat Spotify niet alleen al jouw muziek 
op voorraad heeft maar ook tips voor nieuwe ‘sounds’ geven en je 
op de hoogte houdt van concerten in de buurt. Zo niet? Switchen! 

Kans
Probeer naast je bestaande contributiemodel andere 
verdienmodellen uit. Bied een gecontroleerde groep van  
bijvoorbeeld studenten een andere vorm aan. Denk aan een 
lagere basiscontributie met bijbetalen per dienst of opleiding.  
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GRATIS DIENSTEN OF BETALEN PER DIENST 
Durf je een bijdrage per dienst te vragen in plaats van vaste 
contributie?  

6. De ‘on demand’ consument 

Case ANWB pechhulp on demand
Waar de ANWB-wegenwacht ooit het monopolie had op pechhulp, 
zijn tegenwoordig legio andere aanbieders actief zoals RoadGuard, 
Blijdatikrij of RouteMobiel. Als antwoord op de veranderde vraag én 
op de concurrentie heeft de ANWB-wegenwacht ‘on demand’ app 
geïntroduceerd: pechhulp via een eenvoudige app. Je rekent af per 
gebruik, en hoeft niet lid te zijn. 



Met data als de nieuwe olie van de samenleving bieden nieuwe digitale 
technieken voorheen ondenkbare mogelijkheden voor ontwrichtende 
businessmodellen. Denk aan AirBnB en Uber die met hun deelplatform de 
traditionele hotel en taxi-ketens op zijn kop zetten. Algoritmes, big data, 
en AI maken het mogelijk grote groepen klanten heel gericht en volledig 
geautomatiseerd te benaderen. 

Kans
Steeds meer systemen zijn open source of gratis en daardoor voor 
iedereen toegankelijk. Zo kun je gebruik maken van de gratis 
onderzoekstool Survey Monkey, of CRM-systeem Hubspot en een 
website bouwen met Wordpress.  Je betaalt pas voor extra 
gebruikers en contacten, opslag of extra functies. 
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GRATIS DIENSTEN OF BETALEN PER DIENST 
Durf je een bijdrage per dienst te vragen in plaats van vaste 
contributie?  

7. Het disruptieve digitale businessmodel. 

Case NPO Start app
De NPO ontwikkelde de App NPO Start als vervanging van de gratis 
terugkijkservice ‘Uitzending gemist’. Het is een gratis App, maar voor een 
upgrade naar NPO Start Plus en NL Ziet betaalt de klant. Op deze manier 
genereren omroepverengingen samen extra inkomsten naast de 
abonnementsgelden op de tv-gids, eventuele subsidiegelden en de 
verkoop van bladen, publicaties en diensten aan leden en niet-leden.
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BRANCHEVERVAGING, NIEUWE TOETREDERS 
Wie is jouw onverwachte concurrent? 

8. Nieuwe concurrenten 

Overal zie je sectoren consolideren, vervaging van branches en het 
opstaan van nieuwe en onverwachte toetreders. In traditionele 
sectoren zie je ‘oude’ bedrijven fuseren waardoor er een paar grote 

spelers ontstaan. Zo zie je de aantal verzekeraars, accountants, 
gerechtsdeurwaarders, makelaars en notarissen dalen op zoek naar 
schaalvoordeel. 

Tegelijkertijd komen er nieuwe toetreders uit onverwachte hoeken. 
Zonder bagage of erfenissen maar met veel techniek, branie en venture 
capital mikken zij op de meest interessante segmenten, waardoor 
sectorgrenzen nog meer vervagen. Hierdoor ontstaan er nieuwe kost-
en verdienmodellen, vervagen grenzen tussen branches en ontstaan 

nieuwe verwachtingen.
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Case Ayden betaalplatform
Als reactie op de bestaande betaaltechnologie die bestond uit een wirwar van 
systemen gebouwd op verouderde infrastructuur bouwt Ayden een totaal nieuw 
betaalplatform om snelgroeiende bedrijven te helpen met hun betalingen. Het 
platform biedt inmiddels honderden verschillende betaalwijzen aan en zorgt door 
slimme algoritmes voor snelheid én fraudebestrijding. Grote partijen als Facebook, 
Uber, Netflix, eBay en Spotify maken er gebruik van. 
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NIET ALS INTENTIE MAAR HET OOK ECHT ZIJN

Hoe zorg jij dat jouw organisatie maatschappelijk bewustzijn ademt? 

9. Maatschappelijk bewustzijn

Van bedrijven wordt verwacht dat zij naast hun kerntaak ook een 
bijdrage aan de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag. 
Gelijke kansen voor iedereen, een beter milieu. Voor Millenials en de 
nieuwe generatie Z die klaar staat om de arbeidsmarkt te betreden  is 
het belangrijk om voor een bedrijf te werken dat hier mee bezig is. Of er 
een match is, bepalen zij meestal niet op basis van de vacaturetekst, 
maar op basis van ervaringen van medewerkers en klanten op social 
media, vlogs en blogs. Kortom, ze zoeken content die een echt inkijkje 

geeft in de wereld van de organisatie. Organisaties die geen eerlijke, 
betrokken bijdrage leveren, vallen door de mand. 

KANS

Zorg dat je je kernovertuiging scherp hebt en dat die ook doorklinkt 
in alles wat je doet: in je communicatie, je dienstverlening en het 
aan nemen en aansturen van je personeel. 
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Case Unilever
Unilever stelt een duurzaam leven centraal bij alles wat ze doen, zowel 
via de merken en producten, de gedragsnormen binnen en buiten 
Unilever, de partnerschappen en het personeel. Een eerste stap was het 
schrappen van kwartaalrapportages, ongehoord maar noodzakelijk om 
de juiste aandeelhouders aan te trekken. Het beloningssysteem wordt 
drastisch gewijzigd om ook hier lange termijn focus te stimuleren. En 
werknemers krijgen de ruimte om hun eigen ‘pupose’ te ontdekken. 
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KENNIS HEBBEN IS GEEN UNIQUE SELLING POINT MEER 

Ga jij het nieuw gesprek aan?

10. Autoriteit bestaat niet meer 

Gezag van overheid, instituties en grote bedrijven is niet meer 
vanzelfsprekend. Zelfs echt neutrale partijen als CPB of de SER worden 
regelmatig beschuldigd van het verspreiden van ‘gekleurde’ 
informatie. De adviezen van het RIVM over het Corona virus worden 
niet als vanzelfsprekend overgenomen. Internet geeft iedereen zeer 
snel toegang tot informatie. Wie fouten maakt belandt zonder 
pardon onder het vergrootglas van de (sociale) media. De publieke 
opinie wint terrein. Belevingsjournalistiek wint het regelmatig van de 
feiten. 

KANS

Mensen sluiten zich aan bij wie een duidelijk streven heeft, een 
visie, een eigen verhaal en open en transparant communiceert.
De wijze waarop je kennis met onlinevaardigheid deelt, dát is de 
nieuwe autoriteit. Van monoloog naar dialoog. Dat vergt een 
enorme omslag in wat en hoe je intern en extern gesprekken 
voert. 
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EFFECTIEVE VERANDERSTRATEGIE
Seizoen Vijf is een strategisch adviesbureau dat organisaties helpt naar het 
volgende seizoen in hun bestaan. 

seizoen vijf

Voor elke veranderstrategie hebben wij een concrete, onderbouwde 
aanpak. Daarbij integreren we aspecten die met de koers- én met 
het karakter van een organisatie te maken hebben. 

We beginnen altijd door samen met jouw team naar de markt te 
kijken en de kernovertuiging van de organisatie te toetsen aan die 
marktontwikkelingen. 

Afhankelijk van de uitkomst zoomen we in op de benodigde 
verandering: aanpassen of aanscherpen van het aanbod of 
verbeteren van de werkprocessen. 

Ons team van ondernemend adviseurs is expert op de verschillende 
cruciale beleidsterreinen. Wat ons kenmerkt is onze gedrevenheid, 
scherpzinnigheid, creativiteit en humor. Want waar plezier is, is succes 
dichtbij. 

Maak vrijblijvend een kennismakingsafspraak. Wij delen graag onze 
ervaringen over de verschillende transities. 
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SUZANNE VINK

Business verkenner

suzanne.vink@seizoenvijf.nl

06 46036580

KARINE HUSTINX

Propositievormer

karine.hustinx@seizoenvijf.nl

06 51075574

SYLVIA VRUGT

Merkenbouwer

sylvia.vrugt@seizoenvijf.nl

06 47958488

MARI BOUWMANS

Talentversterker

mari.bouwmans@seizoenvijf.nl

06 14780575

maak vrijblijvend een afspraak: 

PIETER VAN HENGEL

Winstmonteur

pieter.vanhengel@seizoenvijf.nl

06 52667762


