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Verbinder en Aanjager
De rol van de voorzitter in 
turbulente tijden



Inhoud
• Gasseling Search

• Aanleiding en doelstelling onderzoek

• Deelnemers onderzoek

• De rol van de Voorzitter

• Impact corona (de crisis)

• Van binnen en van buiten

• Het tandem

• Vervolg



Actief op snijvlak privaat-publiek
Gasseling Search: Executive-, Non Executive en Interim search

• Voorzitters en directeuren belangenorganisaties, RvC en RvT ondernemingen met een 

publieke aandeelhouder/coöperatieve structuur

• Marcel Gasseling en René Hanssen

• Leergang Voorzitters (MalieAcademie, Nyenrode, Tim van der Rijken, GS)

• Nationaal Voorzittersonderzoek

PolderBanen: recruitment beleids- en managementfuncties

Verenigingsvacatures.nl: jobboard



Doel onderzoek: ontwikkelen van het 
voorzittersvak
• Opbouwen kwantitatieve basis, benchmark

• Aandragen bouwstenen voor een goed gesprek binnen de vereniging

• Bijdragen aan professionaliseringsklimaat Voorzitters

Eerdere onderzoeken

2014 De drive van de voorzitter

2015 Het winnende bestuursteam

2016 Voorzitter en Directeur: een weergaloos duo

2019 Is de match tussen voorzitter en directeur toekomstbestendig?



In de periode april-juni 2022 is het 

onderzoek uitgezet

Respondenten
46%

27%

7%
12%

2%
6%

0-100 100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 > 10.000

Aantal leden vereniging

Type leden

62%

• 500 voorzitters benaderd

• 130 voltooide vragenlijsten

• Responstijd gemiddeld 10-15 minuten

• 89% lid VNO-NCW of MKB-Nederland

• 79% man, 21% vrouw

• Meer dan de helft in 1e termijn (4 jaar)

• 90% werkt met een directeur/secretaris

• 66% wil een volgende termijn, 

rapportcijfer 8

80%

Zelfstandigen

32%

Corporate/
grootbedrijf

MKB



• Slechts 22% onder de 50 jaar…

• Onder 60 noemen we ‘jong’

• Meerderheid komt vanuit de sector zelf 

(‘van binnen’)

• Vrouwen zijn stuk jonger

• Instroom iets meer vrouwen

• 50% 0-4 jaar, 10% > 8 jaar

• Bi-cultureel: onder de 1%

De voorzitter

4%

18%

42%

36%

< 40 jaar 40-50 jaar 51-60 jaar > 60 jaar

Leeftijd

Achtergrond

Van buiten 

de sector
40%

60%
Van binnen 

de sector



Uren en euro’s
43%

25%

16%

27%

Urenvergoeding Onkostenvergoeding Gedekt door

werkgever

Geen

Vergoeding

Aantal jaar voorzitter

0-4 jaar57%

33%

10%

5-8 jaar

> 8 jaar

28%

23% 22%

10%

17%

1 dagdeel 2 dagdelen 3 tot 4 dagdelen 5 tot 6 dagdelen > 6 dagdelen

Tijdsbesteding per week



De voorzittersrol

Top 3 meest passende rol

Strateeg 75%

Verbinder 70%

Boegbeeld 61%

Procesbewaker 40%

Meewerkend voorman 13%

Econoom 12%

Toezichthouder 12%



Coronacrisis
Financiële impact leden

Financiële impact vereniging

• Voor leden een drama, voor 

ontwikkeling voorzitter en vereniging 

een kans

• Tweedeling qua impact achterban

• Gemiddeld weinig impact vereniging

• Positief voor loopbaan, veel geleerd

• Job is complexer geworden (‘van 

binnen’)

• Complexer en meer boegbeeld (‘van 

buiten’)

Nee

34%

13%

Ja, positief

53%

Ja, negatief

Nee

67%

10%

Ja, positief

23%

Ja, negatief



“De noodklok luiden maar 
geen paniek slaan, dat is 
een lastig evenwicht”



Corona

• Buiten zaken doen, binnen gelederen 

gesloten houden

• Vrouwen focussen meer op strategie 

en op middelen

• 51% zou niks aan aanpak veranderen

• Strategie was op orde (maar scenario’s 

niet vaak in beeld)

• Overzicht bewaren, spagaat korte en 

lange termijn

Extra investeringen tijdens de coronacrisis

Relatie met de achterban 75%

Relatie met stakeholders 50%

Samenwerking met bestuur 42%

Strategie van de vereniging 35%

Boegbeeldfunctie 31%

Samenwerking met directeur 28%

Governance – om snel te kunnen 
schakelen 

21%

Beschikbare verenigingsbudgetten 10%

De relatie met de koepel 8%



“Onder druk crisis is 
innovatie in versnelling 
gekomen”



Voorzitter van binnen of buiten

• We zien op veel vragen een significant verschil

• Beschikbaarheid: 1 dagdeel (binnen) vs. meer dan 5 dagdelen (buiten)

• Honorering: buiten

• Profiel opvolger = projectie?

• Binnen: sectorkennis en tijd

• Buiten: voorzitter, lobby, boegbeeld

• Ervaring als voorzitter scoort laag



“Geleerd om op 
verschillende manieren 
verbinding te maken”



• Ook 60% ‘van binnen’

• Gemiddeld net iets jonger dan 

voorzitter

• Oudere voorzitters werven oude 

directeuren

• Jongere voorzitters werven jongere 

directeuren

• Vrouwen werven meer vrouwen en 

jongere directeuren

• Vrouwen vormen vaker het tandem met 

een vrouw

• Buiten-Buiten een optie? En Binnen-

Binnen?

De directeur
47%

39%

14%

Van binnen Van buiten Vanuit het
verenigingsbureau

Achtergrond directeur/secretaris

Leeftijd directeur/secretaris

7%

31%

44%

17%

< 40 jaar 40-50 jaar 51-60 jaar > 60 jaar



“Op schouders van reuzen 
gestaan”



Taakverdeling tandem

Voorzitter
Directeur/

secretaris

Aansturen bureau 9% 91%

Aansturen bestuur en governance 89% 11%

Ontwikkeling en bewaken verenigingsstrategie 68% 32%

Werken aan ledenbinding en ledenbehoud 29% 71%

Focus op ledenwerving 19% 81%

Belangenbehartiging/lobby 64% 36%

Externe communicatie/boegbeeldrol 68% 32%

• De optelsom lijkt te kloppen, maar is de verdeling gewenst?

• Past deze mix in tijden van crisis?



“Samen sterk, zo zou ik 
deze periode willen 
samenvatten”



Tot slot, agenda onderzoek 6

• Hoe realiseren van diversiteit

• Discussie competenties vs. bestuurlijke statuur

• Discussie over voorzitter van binnen vs. van buiten

• Hoe zwaar weegt sectorkennis, authentiek geluid

• Versus bestuurlijke kwaliteiten en Haags netwerk

• Inzoomen op gewenste competenties korte en lange termijn crisis. Is alles met één 

persoon te realiseren?

• Van tandem naar zwerm in belangenbehartiging

• Vergoeding vs. rollen en verwachting



“Hoe kunnen we toch over 
de crisis heen blijven 
kijken”



Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland



Jolijn Valk
• Architect/eigenaar Urban Echoes

• 1 jaar Voorzitter BNA

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus



• Leden: 1000 architectenbureaus

• Werkgelegenheid architectenbranche: 13.000 

• Totale brancheomzet: >1 miljard

• Ruimtelijke ontwerpsectoren: bouw & creatieve industrie

• Eigen cao en pensioenfonds



Jolijn Valk
Voorzitter BNA

15 september 2022
Malietoren
Den Haag

DOMUSDELAWinnaar Particuliere woonbeleving - Tiny holiday home



tekstblok, zodat je bij 

Leef- & ondernemersklimaat
Brede welvaart: maatschappelijke transities op alle ruimtelijke schaalniveaus



tekstblok, zodat je bij 

Klimaatgedreven
ondernemen & ontwerpen

Voldoende duurzame en betaalbare woningen, klimaatbestendige landschappen, 

biodiversiteit en natuurherstel, de daling en verzilting van de bodem, maar ook de 

transitie van de landbouw en de overstap op schone energie. 



tekstblok, zodat je bij 

Diversiteit & vernieuwing
De branchevereniging van de toekomst



tekstblok, zodat je bij 

Rol als voorzitter
Strateeg, boegbeeld, facilitator, bestuurder, verbinder, innovator



Dick Naafs
• Ondernemer

• 3 jaar voorzitter KVGO: Koninklijk Verbond 

Grafimedia Organisaties

• Lid DB VNO-NCW



• Omzet: 2,87€ miljard in 2021 (2019: 3,28€ miljard)

• Export: 1,55€ miljard

• 653 bedrijven aangesloten bij KVGO (2021)

• 10.646 medewerkers



• Ondernemer

• 8 jaar Voorzitter Koninklijke Metaalunie

• Vicevoorzitter MKB-Nederland

• Lid van de SER

Fried Kaanen



• Bij Koninklijk Besluit erkend op 8 december 1903 Bond van Smedenpatroons 

in Nederland

• Méér dan 15.000 leden 

• Omzet totaal € 30 miljard 

• 180.000 werknemers



Bedankt voor
uw aandacht


