










Verenigen = het samenkomen van gelijk 
gestemden om met elkaar een 

gemeenschappelijk doel na te streven...

DE VERENIGING ANNO 2019

partner ontmoeten:
6% via dating app
21% via sportclub

bij 1x resp 2x per week op de club: 
partner 14 resp 28%

liefdesrelatie 25% resp 40%
one-night-stands 19% resp 33% vinden van een 

partner via de club:
26% vrouw
16% man

2019
Mulier

Instituut



bewustwording oriëntatie afweging beslissing

“Kopersreis”

aanmelding ervaring ambassadeurschap

“Ledenreis”



Toeristen Reizigers Gidsen

“vrijwilligersreis”



Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving 
of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. 
Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.
Intrinsieke waarde: waarden die nagestreefd behoren te 
worden vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort 
te worden. 

Normen zijn gedragsregels; 
opvattingen over hoe mensen zich in bepaalde situaties wel 
en niet dienen te gedragen
Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, 
culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond. Iedere 
cultuur heeft zijn eigen normen en waarden.

Waarden & Normen



uitinginstellingmotivatiestemming

verbinding
vertrouwen

synergie

bijdrage = passie
energiek

primaire motivatie

creatief
innovatief
intuïtief

tolerantie
samenwerking
ego spelletjes

gedreven
doelen najagen

bevestiging zoeken

pro actief
mogelijkheden

hoge druk / stress

onvrede / verzet
frustratie / geroddel

wantrouwen

tweede agenda
omdat het moet

straffen & belonen

reactief
rationeel

moeilijkheden

wij gevoel, 
elkaar 
uitdagen en 
versterken

bij samen-
werken er zelf 
beter van willen 
worden

verkramping,
minachting, 
externe focus, 
eilandvorming

2010 P. Smit









Proces
We kijken 
naar input

Resultaat
We kijken naar 
output

Klant
Ik wil bediend worden

Lid
Ik wil bijdragen en 
er bij horen

Prestatief
Ik wil 
sporten/presteren

Sociaal
Ik wil anderen
ontmoeten

Focus gericht (vonken)
We volgen een stappenplan
We doen wat we willen doen

Functioneel gericht 
(vinken) 
We doen wat we moeten doen
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Op basis van wederkerigheid

Zegt het te druk te hebben, waarvan 90% de echte reden niet geeft…

Heeft vaak geen idee wat er te doen is  (45%)

Denk niet geschikt te zijn / het niet te kunnen (25%)

Heeft geen aansluiting bij de huidige groep vrijwilligers (19%)









Echte probleem 
ontdekken

Doelen & acties Doen & ervaren Evalueren

Omgaan met 
verschillen

Uitleggen waarom
Bewustzijn van 

opvattingen
Reflecteren & 

accepteren

Wat zie je gebeuren bij een 
ander, wat voel je bij 

jezelf?

Sla je de discussie plat of 
sta je open voor vragen?

Steun je iemand of maak je 
flauwe grappen?

Wat is jouw bijdrage en 
wat kan jij verbeteren?

2012 T. Paes

https://www.stickerop.nl/muurstickers/susans-golven/
https://www.stickerop.nl/muurstickers/susans-golven/




De leden zien de logica / 
koers niet meer

De bereidheid tot leveren 
bijdrage neemt af

Los zand: er zijn
individuele initiatieven

die niet genomen
worden in lijn met

het grotere verhaal

Individuen proberen 
(krampachtig) de boel op de rails 

te houden en krijgen veel 
commentaar van de massa

Verslapping door
genoegzaamheid

Nieuwe functionarissen gaan weer wiel uit 
vinden of gaan hun eigen logica volgen

Beleidsbeslissers komen
los van de leden

Eensgezindheid 
om te veranderen

Goede voorbeeld 
wordt gegeven of
voortouw wordt 
genomen

Nieuwe ontwikkelingen
worden tastbaar

en zichtbaar

De leden weten wat van
hun verwacht worden

en handelen er naar

Urgentie 
wordt gevoeld

Status quo: impasse in de club of men doet wat men 
deed. Dus weinig / geen ontwikkeling
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Haski-Leventha, D. Meijs, L.C.P.M. Lockstone-Binney, L. Holmes, K. and Oppenheimer, M. (2017) Measuring Volunteerablitity and Capacity to Volonteer among Non-
Volunteers: impliccations for Social Policy. Social Policy & Administration, doc 10.1111/spoL12342 
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Weinig VeelSturing
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