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Besturen tijdens een pandemie: hoe werkt dat bij
verenigingen?

Introductie
Veranderingen in de samenleving hadden de afgelopen decennia hun weerslag op verenigingen. Door de
coronapandemie is de context waarin verenigingen werken nog verder veranderd. Voor de besturen betekent dat een
zoektocht naar andere manieren om de vereniging levend te houden. In essentie zijn er twee strategieën, beschrijven
Marian ter Haar, Jan Willem van der Roest en Lucas Meijs.
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Veranderingen in de samenleving
hadden de afgelopen decennia hun
weerslag op verenigingen. Door de
coronapandemie is de context waarin
verenigingen werken nog verder
veranderd. Voor de besturen betekent dat
een zoektocht naar andere manieren om
de vereniging levend te houden.
In essentie zjn er twee strategieën,
beschrjven Marian ter Haar, Jan
Willem van der Roest en Lucas Mejs.
Dit bleek ook uit eerder onderzoek, dat
zj samen met het Mulier Instituut
hebben verricht. Die strategieën bljken
nog altjd de basis voor de zoektocht.
Bovendien ljkt het zo te zjn dat de
coronacrisis veranderingen mogeljk
maakt die anders nog lang op zich
hadden laten wachten.
Marian ter Haar is expert in samenwerking bj complexe sociale problemen.
De afgelopen twintig jaar heet zj de maatschappeljke waarde van sport en
bewegen bestudeerd in de praktjk.
Jan-Wilem van der Roest is als universitair docent verbonden aan de Utrecht
School of Governance van de Universiteit Utrecht. In zjn onderzoek richt hj zich
op de betekenis van veranderingen in de maatschappj voor sportorganisaties.
Lucas Mejs is hoogleraar Strategische ilantropie en Vrjwiligerswerk aan de
Roterdam School of Management, Erasmus Universiteit.
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BESTUREN
4
TIJDENS EEN
PANDEMIE: HOE
WERKT DAT BIJ
VERENIGINGEN?

VIERLUIK

De veranderende samenleving heet de afgelopen
decennia ook zjn weerslag gehad op verenigingen,
zowel voor de activiteiten als voor het besturen. De
manier waarop Nederlanders zich tot elkaar verhouden
is door individualisering en lexibilisering van het
leven veranderd1. Opvalend genoeg zjn veel verenigingen nog springlevend, welicht juist dankzj de
individualisering gekoppeld aan een wens om toch bj
elkaar te komen: te verenigen. Verenigingen hebben
wel het aanbod en vrjwiligerswerk aangepast om aan
te sluiten op veranderde voorkeuren van leden. Dit is
zichtbaar in verruimde openingstjden van bjvoorbeeld tennisverenigingen, meer projectmatig georganiseerd vrjwiligerswerk en zelfs de mogeljkheid je te
ontreken aan vrjwiligerstaken door een verhoogde
contributie. De inrichting van het bestuurswerk is
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echter nog weinig aangepast aan de wensen en eisen
van de huidige tjd. De dageljkse verantwoordeljkheden rondom het besturen en de groeiende bezwaren
tegen een traditionele werkwjze die veel besturen
kenmerkt, maken het dan ook lastig om nieuwe
bestuurders te vinden.
Samen met Marieke Reitsma en Anouk Brandsema van
het Mulier Instituut gingen wj vier jaar geleden op
zoek naar oplossingen om besturen voor vrjwiligers
meer passend te maken. Middels een kwalitatief
onderzoek onder vjtien vernieuwende besturen,
vanuit vrjwiligerswerkperspectief, in de cultuur-,
scouting- en sportsector vonden wj twee richtingen
die besturen kiezen om het ‘behapbaar’ te maken. Deze
benaderingen noemden wj delen en verbinden en lean en
mean (zie Figuur 1).
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• In de eerste stjl wordt slim gebruik gemaakt van de
energie die in de vereniging aanwezig is door
bestuurstaken te delen met leden die daarin iets
wilen betekenen. Hierbj worden nieuwe media
ingezet om te communiceren met de leden, waardoor
leden een soort tweede bestuur-schil worden.
• In de tweede stjl wordt het besturen beperkt tot de
kern van de taak: er wordt straker en professioneler
gemanaged, onder meer door gebruik te maken van
standaardisatie van taken en communicatie naar de
leden middels nieuwe media.
Uit de analyse van de bestuurspraktjken bljkt dat deze
benaderingen soms geljktjdig, dan weer afzonderljk,
houvast geven aan het besturen – ahankeljk van de
dynamiek in en buiten de vereniging. Dat veroorzaakt
mengvormen en wisselingen tussen de twee stjlen.
Desondanks geven bestuurders geregeld aan dat zj het

accent wilen verleggen: wat straker organiseren of
juist de betrokenheid van veel mensen uitdagen om
een verandering door te voeren of een klus te klaren.

Verandering door corona?
Uit ons eerdere onderzoek bleek dat de context
doorslaggevend is voor de keuze van de benaderingswjzen van besturen. Wj werden daarom nieuwsgierig naar de invloed van de coronacrisis op het
besturen van verenigingen. Daarbj stonden de
volgende vragen centraal: hoe reageren besturen in
hun werkwjze op de coronacrisis: worden ze meer
lean en mean of gaan ze juist meer verbinden en delen?
Of bljft de invloed van corona beperkt tot het
toepassen van videovergaderen? We gingen in gesprek
met bestuursleden van Perikles, de studievereniging

Figuur 1. Twee bestuursstjlen voor passend besturen 2
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‘De coronacrisis was voor besturen en
verenigingen een breekjzer om wat meer los
te komen van reguliere activiteiten en patronen’
                                              

van de Utrecht School of Governance van de Universiteit Utrecht, bestuurders van het Islamitisch Cultureel
Centrum in Leidsche Rjn (ICCLR) en de voorziter van
AZSV, een voetbalvereniging in Aalten.
Het bljkt dat in ale verenigingen de digitale middelen
zjn opgekrikt tot het niveau dat het bestuur onahankeljk maakt van fysieke ontmoeting. Teams en Zoom zjn
ingezet om elkaar te spreken, het app- en mailcontact is
frequent. Binnen de verenigingen worden heldere ljnen
uitgezet wat betret taken, verantwoordeljkheden en de
besluitvorming. Het gebruik van digitale middelen
verstevigt een strakere wjze van besturen (mean en
lean), waarbj tegeljkertjd meer mensen (commissies)
betroken kunnen worden (verbinden en binden).

Lean en mean
In ale verenigingen is er sprake van een slag naar een
strakere, zakeljker wjze van besturen. Vergaderen
met Zoom en Teams, stimuleert – door daarin aanwezige instrumenten – de notulen en besluiten in deze
systemen op te nemen. Dit beoordelen bestuurders als
een gewenste verbetering. De algemene ledenvergaderingen (ALV) ljden daardoor niet erg (meer) onder de
beperkingen als gevolg van corona. De ALV en
vergaderingen van commissies worden goed bezocht.

Perikles:
‘Voor de ALV in februari 2021 hebben we vooraf
ilmpjes verspreid, zodat mensen zich beter konden
voorbereiden op beslissingen. In de vergadering konden
we daardoor het tempo erin houden. Nu was de ALV
veel interactiever, korter en daardoor actiever: 55
aanwezigen versus 15 in september 2020.’
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Het gemak waarmee grotere vergaderingen georganiseerd kunnen worden, opent mogeljkheden om meer
gezamenljk te besturen. Mean wordt daarmee een
beetje minder lean, maar wel efectiever. In ale
besturen is de wil tot delegeren zichtbaar: portefeuillehouders krjgen opdrachten, overleggen met
commissies en krjgen geregeld een grotere verantwoordeljkheid. De commissies houden rekening met
meerdere scenario’s, waar normaal aleen het bestuur
rekening hield met risico-scenario’s. De daadwerkeljke eindverantwoordeljkheid bljt bj het bestuur.

Het bestuur van de voetbalclub maakte een
raming van het tekort over 2020: 40.000 euro.
Vervolgens kregen de commissies de vraag om, al
dan niet in samenspraak met leden, met concrete
voorstelen voor het bestrjden van dit tekort te
komen. Het tekort is geslonken tot 4.000 euro. Er
is geen achterstand in het betalen van contributie,
noch verlies aan sponsorgelden. Ook de studievereniging Perikles legt de risico-inschating meer
dan voorheen neer bj commissies.

Verbinden en binden
Het relatieve overschot aan tjd onder de leden wordt
ingezet om leden te verbinden en binden door
achterstalig onderhoud, ook van beleid, en bj het
ontwikelen van nieuwe activiteiten. De verenigingen
merken dat de coronacrisis niet aleen het bestuur
maar ook de leden angst bezorgt over het voortbestaan
van de vereniging. Deze angst maakt dat leden in
beweging komen. De besturen proberen die energie te
benuten en te faciliteren door aanbod te continueren
of waar nodig aan te passen vanwege de beperkende
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maatregelen. Ze maken daarbj dankbaar gebruik van
ideeën van creatieve leden.

Het bestuur van AZSV voelde ruimte om eindeljk
aan de slag te gaan met een toekomstvisie. Hoewel
dat natuurljk altjd al mogeljk was, zag het
bestuur nu echt kans om zich te laten helpen door
een clublid dat voor zjn studie onderzoek moest
doen. In het onderzoek werd leden gevraagd naar
de toekomst van de vereniging. Op basis hiervan
is een conceptvisie voor vjf jaar gemaakt. Deze is
in ale commissies besproken en kreeg de steun
van de ALV. Investeringen die men eerder
voornemens was te doen, worden nu gedaan: de
irrigatie-instalatie voor het hoofdveld van AZSV
wordt gerealiseerd tjdens de lockdown. Het risico
dat men nam met deze inschating is beloond met
een mooi veld tjdens de droge zomer.

Bj ICCLR ging het bestuur tjdens de lockdown in
gesprek over de vormgeving van de noodzakeljke
vernieuwing in het onderwjsaanbod, om beter
aan te sluiten bj de verwachting van ouders en
kinderen. Daarnaast vond de vereniging onverwacht een oplossing voor de wachtljst door het
onderwjs in de toekomst meer digitaal aan te
bieden. Iets wat hiervoor ondenkbaar was.

Mengvormen
De besturen en leden zjn erop gericht het aanbod
mogeljk te bljven maken om daarmee continuïteit en
vertrouwen te realiseren. De interne en externe positie
van de vereniging vraagt om goede interne
communicatie die de leden aangehaakt houdt. De
leden zjn haar belangrjkste ambassadeurs. Zj missen
de ontmoeting. Het bieden van een online platform is
van vitaal belang voor de binding met de vereniging.
Websites, sociale media en nieuwsbrieven geven een
platform voor wat er leet in en om de vereniging.

26

Het efect is echter breder. Door de leden tjdens de
coronacrisis te betreken en aan zich te binden, worden
er positieve verhalen verspreid. Dat dwingt bj partners,
sponsors en de lokale overheid respect af.

Zo bljt jeugdvoetbal in eigen vereniging mogeljk
maar wordt de traditionele indeling per leetjd
losgelaten. In onderlinge competities worden
teams qua leetjd verticaal samengesteld. Dit
versterkt de onderlinge band. Ook verbetert dit het
pedagogisch klimaat. Voor de studievereniging
Perikles is dit een punt van zorg. Juist nieuwe
studenten werf je met ontmoeting en gezeligheid,
dat lukte online maar mondjesmaat. En als je elkaar
nog nooit ontmoet hebt, is het erg moeiljk
onderlinge binding te ervaren. Daar is een goed verschil te zien tussen de eerste en tweede golf. Het
verschuit van ‘dit doen we’ naar ‘pff ’.

Onderwjs online aan een grotere groep kinderen
aanbieden bleek voor ICCRL een manier om de
wachtljsten op te lossen, maar ook ouders
konden op deze manier betroken worden bj het
onderwjs. Ook lezingen, cursussen en preken
werden voor volwassenen nu digitaal aangeboden.
Zowel bj bestuur als leden werden oude bezwaren
tegen digitaal opzjgeschoven. De bestaande
relatie met de leden en de enorme vraag om
vertaling van de informatie rondom de coronamaatregelen versterkten de band van ICCRL met
haar leden en het bredere netwerk. Voor ICCRL is
de voorlichting over corona aanleiding de banden
met het regionale netwerk van moskeeën aan te
halen, elkaar te steunen en een ljn af te spreken
over de maatregelen. Een kleine groep moskeebezoekers ging desondanks verloren.

Nieuwe activiteiten werden online aangeboden of daar
voorbereid via Facebook, Zoom of Teams. Zo komt men
tegemoet aan de behoete tot verbinding en ontmoeting
van leden en draagt men bj aan het bereik van vereni-
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gingen (Perikles en AZSV). Ook kiezen verenigingen
ervoor zaken die eerder werden uitbesteed, zelf te gaan
doen. Zo is het jeugdkamp van AZSV zelf georganiseerd
in plaats van het over te laten aan De Graafschap. Dit
leidde er ook toe dat het eerste eltal trainingen ging
verzorgen bj de jeugd, iets dat enorm gewaardeerd
werd door de jeugd en hun ouders.

Veranderende context kan ook een
funfactor zjn
Voor bestuurders die van enige spanning houden, is het
een mooie tjd waarin veel gerealiseerd kan worden.

Patrick Frenken: ‘Ik houd er wel van als er wat aan de
hand is. Dat inanciële deel op orde krjgen, het gevoel
van kapitein op het schip te zjn, al is het nu soms
“moeten” omdat je de menseljke kant mist. Elkaar
aansporen om dingen te doen kost wel meer kracht. Het
komt erop neer dat je er elke dag mee bezig bent. (…)
Sommigen verwachten dat je ales weet maar dat is
natuurljk niet zo. Je moet wel delegeren. Natuurljk
hoor ik het als het nodig is, maar ik vertrouw op de
anderen.’

Abdelkader el Yandouzi van ICCLR: ‘Het werk in het
bestuur is er niet minder om geworden, we hebben er
nog steeds plezier in. We zjn wel een beetje klaar met
corona; als het over is organiseren we een groot feest. Ik
ben erg benieuwd wat de mensen gaan doen. Er
ontstaat nu soms ook begrip voor de relende jongeren.
We zjn blj dat dit in Utrecht niet gebeurd is.’

Corona als gamechanger
Zoals zoveel andere bedrjven en instelingen
worstelen verenigingen met de beperkende
coronamaatregelen. Maar deze kunnen welicht ook
positieve efecten hebben op het proces van besturen.
Verenigingen hebben ervaren dat een grotere lexibiliteit in activiteiten, met bjvoorbeeld een bljvende
online component, ook in de toekomst van waarde kan
zjn. De coronacrisis was een breekjzer om wat meer
los te komen van reguliere activiteiten en patronen.
Het heet meer acties door en voor leden mogeljk
gemaakt binnen een heel korte termjn. Dat hierdoor
ingespeeld kan worden op de behoeten van leden, is
een duurzame meerwaarde voor de toekomst van de
vereniging.
Waar in ons onderzoek van 2017 plaats en tjd voor
onahankeljke deelname aan besturen nog echt
‘emotioneel’ onmogeljk was, heet corona daarin snel
een verandering teweeggebracht. Nu wordt (h)erkend
hoeveel mogeljkheden online biedt om leden er eerder
en makeljker bj te betreken. Ook na de crisis zulen
leden met deze digitale middelen inhoudeljk geïnformeerd en betroken worden. Dat zou zonder de
coronacrisis nooit zo snel zjn gegaan.
Hoewel de echte ontmoeting gemist wordt, hebben
besturen geleerd om straker te werken (lean en mean) en
tegeljkertjd veel meer leden de kans te geven om mede
vorm te geven aan de vereniging (verbinden en binden).
Want ook of juist in tjden van crisis geldt: de vereniging,
dat zjn wj samen.
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Dat niet iedereen blj wordt van de veranderde context,
bljkt bj studievereniging Perikles. Zj ervaren het
bestuurswerk als minder aantrekeljk vanwege de
relatieve onzichtbaarheid, dat leidt tot minder waardering voor het bestuur. Terwjl de bestuursleden veel tjd
investeren, is het contact met de leden verminderd en
krjgen de bestuursleden er minder energie van.
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(red), De toekomst tegemoet: Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.
Noten
1. Vermej & De Ridder, 2016.
2. Ter Haar et al., 2017.

27

