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De 54e jaarvergadering van TVVL vond op 1 april jl. plaats in Maarssen. Voorzitter 

Ferry de Vries opende de jaarvergadering zoals gebruikelijk met zijn jaarrede, 

waarvan hier een weergave volgt.

In vereniging veranderen

Ing. W.M.F. (Ferry) de Vries, voorzitter TVVL

Een jaarrede is een goede reden voor een voor-
zitter om nog eens op een geheel onafhanke-
lijke wijze terug te blikken. Vervolgens moet 
de blik snel gericht worden op de toekomst die 
veel belangrijker is.
Maar allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden 
van erelid en prominent oud-voorzitter Koos 
Mast. Hij ontviel ons op veel te  jonge leeftijd 
en zeer onverwacht. Koos was als geen ander 
een voorvechter van een academische bena-
dering van ons vakgebied en van de internatio-
nalisering ervan. Zijn vermogen om te binden 
was indrukwekkend en zijn interesse groot. 
Naast alle andere oud-voorzitters prijkt zijn 
foto prominent in de bestuurskamer. Die zal er 
altijd blijven hangen, waarbij wij nooit zullen 
vergeten wat Koos voor ons vakgebied, onze 
vereniging en in het algemeen heeft betekend.

 CRISIS
Nog steeds bevinden wij ons in een eco-
nomische en financiële crisis, waarvan niet 
duidelijk is wanneer deze achter de rug zal 
zijn. Optimisme zou ons op de been moeten 
houden. Het consumentenvertrouwen neemt 
toe zodra er positieve berichten zijn. Maar 
we zijn weer terug bij af als er een stofwolkje 
opdwarrelt. Een uiterst labiele, zeg maar 
onzekere situatie. 
Ik waag te betwijfelen of de crisis van invloed 
is op het beeld dat u heeft van onze vereniging. 
Toch signaleer ik ook daarin een verandering. 
Vanuit mijn verantwoordelijkheid lijkt het 
mogelijk na mijn nu volgende prikkelende 
betoog een beeld op te roepen waarvan u zegt, 
zo had ik dat toch niet gezien. Maar toch wil ik 
dit met u delen en ook de discussie aangaan. 
Een vereniging is een verzameling van mensen 
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die zich met een bepaald doel georganiseerd 
hebben. Dat doel is u allen wel bekend, maar 
welke vorm die organisatie zal moeten hebben 
staat ter discussie. TVVL heeft zich in 2011 ten 
doel gesteld om te komen tot een structuur 
met uitvoerende organen en een bestuur op 
afstand. Wij allen zijn deze uitdaging aange-
gaan en ik denk dat wij op de goede weg zijn. 
Een regelmatige evaluatie tijdens de voortgang 
is op zijn plaats. Waar loop je zoal tegen aan?
De inzet van leden die vrijwillig werkzaam-
heden verrichten voor de vereniging staat al 
geruime tijd onder druk. Bedrijven eisen in 
belangrijke mate de inzet van alle beschikbare 
middelen om te kunnen blijven voortbestaan. 
Velen hebben te maken met de spanning van 
alle dag en zijn niet zeker van de continuering 
van hun bedrijf en dus hun baan. 
Vooral onze sector is erg getroffen. Het is 
dan ook logisch dat alle middelen worden 
ingezet om het hoofd boven water te houden. 
Daarnaast is er natuurlijk ook sprake van een 
maatschappelijke verandering. Jonge mensen 
gaan op een andere manier met hun tijd om: 
minder vergaderen, meer twitteren. Maar 
daarover later meer. Duidelijk is in ieder geval 
dat minder mensen zich kunnen inzetten voor 
vrijwilligerswerk en er veelal een beroep wordt 
gedaan op de gevestigde orde. U herkent dat 
wel, denk ik. 
Merkbaar anders is ook de interesse voor onze 
lezingen, cursussen, werkgroepen en onze 
jaarvergadering. De aanmeldingen voor deze 
evenementen verlopen uiterst moeizaam. 
Overigens prijzen wij ons nog gelukkig met het 
redelijk stabiele aantal leden, begunstigers en 
cursisten. Van groei is in deze tijd echter geen 
sprake. 
Optimistisch als wij waren dachten wij een 
herstructurering wel in een jaar voor elkaar te 
hebben. Maar niets blijkt minder waar te zijn, 
ook al doordat het dienstverband met de vorig 
jaar aangetrokken directeur van het vereni-
gingsbureau is  beëindigd. De aanbeveling van 
de voordrachtcommissie om bestuursmutaties 
al in 2013 te laten ingaan, heeft het bestuur 
daarom met een jaar opgeschoven. 

 VERSCHEIDENHEID 
Wij worden bedolven onder een stortvloed van 
beelden die de perceptie van onze leefwereld 
en ons handelen daarin wijzigt. Als bovendien 
onze omgeving ons bestookt met verande-
ringen, verandert de informatie om ons heen 
evenzeer. Naarmate de veranderingen in de 
samenleving sneller tot stand komen, komt in 
onszelf eveneens een versnelde verandering 
tot stand. We krijgen te maken met nieuwe 
informatie en zijn wel gedwongen onze beeld-
vorming steeds sneller aan te passen. 
Al deze ontwikkelingen hebben gemeen dat zij 

het massale publiek in segmenten delen, met 
als gevolg een grotere verscheidenheid. De 
mensen uit de jaren zestig, zeventig, noem het 
de ‘Babyboomers’, verlangen naar hun confec-
tiemoraal en de zekerheden van het verleden. 
Daartegenover
voelen de jongeren zich meer op hun gemak te 
midden van een bombardement aan informa-
tie via Faceboek, Twitter e.d.. Ze nemen met 
kleine slokjes een ongelooflijke hoeveelheden 
informatie in zich op. Ze leren hun eigen 
systeem op te bouwen, wat heeft geleid tot 
een grotere individualiteit. Deze ontwikkeling 
verklaart waarom wij zijn terechtgekomen in 
een informatiesamenleving.
Dat vraagt om een nadere analyse. In een 
wereld van meer toegankelijke informatie is 
er meer competitie dan vroeger. Individuen 
zijn sneller expert in de wereld waarin zij zich 
bewegen en kunnen met de huidige tech-
nieken en andere uitgangspunten mondiaal 
bereikt worden. Ik investeer en wat krijg 
ik ervoor terug? Dit staat haaks op de tijd 
waarin mensen zich verenigden, werkten aan 
wederopbouw en vooral steunden op sociale 
omgevingen. Deze cultuur hebben wij defini-
tief achter ons gelaten 

 VERENIGING
TVVL is, nog steeds denk ik, te vergelijken met 
een familiebedrijf van gelijkgestemden, van 
‘ons kent ons’, maar dan in verenigingsvorm. 
We zijn inmiddels redelijk geprofessionaliseerd 
en manifesteren ons vooral binnen onze sector 
als een gerespecteerd kennisinstituut. We 
moeten er echter voor waken dat bureaucratie 
de overhand krijgt, waardoor noodzakelijke 
snelle besluitvorming wordt afgeremd. Dat 
werkt immers verlammend als het gaat om 
creatieve ontwikkelingen en uiteindelijke 
productie. 
Lijkt TVVL op een feodale organisatie, verge-
lijkbaar met een universiteit, waarin hiërarchie 
bestaat tussen de diverse geledingen? Ik denk 
het niet. Zijn we dan een vrijbuitersorganisatie, 
waarin een vrijbuitersgroep zich weinig of niets 
aantrekt van functie- en competentiegebie-
den? Binnen zo’n groep komt veel energie vrij 
en wordt, buiten de gebruikelijke kanalen om, 
met grote snelheid informatie uitgewisseld. 
Emotionele betrokkenheid is groot en vaak 
worden in recordtijd enorm ingewikkelde 
projecten voltooid. Succesvolle vrijbuiters-
groepen ontwikkelen hun eigen stelsel van 
leidinggeven, meer gebaseerd op bekwaam-
heid en capaciteit dan op formele rang. Maar 
het gevaar bestaat wel dat nieuwe leiders vaak 
frontaal in aanvaring komen met de formele 
leiding, die nog bureaucratisch is aangesteld. 
Besturen op afstand, zou je dit fenomeen 
kunnen noemen.

Een geheel andere ontwikkeling zijn de spon-
tane, zichzelf opstartende informatieclusters, 
waarvan de deelnemers elkaar doorgaans 
leren kennen via elektronische netwerken 
zoals Twitter en Facebook. In hun structuur 
overtreffen deze clusters de vrijbuitersgroep. 
De deelnemers zijn intens betrokken bij 
gemeenschappelijke problemen, ontmoeten 
elkaar via elektronische netwerken zonder 
geografische of hiërarchische beperkingen. Dit 
soort clusters stelt zijn eigen doelen vast, die 
overigens best verenigbaar kunnen zijn met de 
doelstellingen van de vereniging.
Het werkt als volgt. Leden en niet-leden, 
geografisch verspreid, houden elektronische 
conferenties. Iedere deelnemer formuleert 
zijn specifieke ontwerpdoelstelling of denkt 
mee over een bepaald onderwerp. Eigen 
deskundigheid wordt ingebracht en van andere 
leden wordt steun gevraagd. Na een vooraf 
vastgestelde periode waarin dit soort dialogen 
plaatsvindt, worden de voorstellen herschre-
ven en komt men tot gemeenschappelijke 
doelstellingen. Een dergelijke opzet kan slechts 
effectief zijn als de individuele deelnemers zijn 
verzekerd van aanzienlijke autonomie. Het 
resultaat zal een kettingreactie aan creativi-
teit opleveren. Andere vormen zijn eveneens 
in ontwikkeling, zoals het buiten eigen kring 
zoeken van experts via elektronische netwer-
ken.
Onze vereniging is dus op weg naar een nieuwe 
vorm, waarvoor naar mijn mening twee 
geboden gelden: ‘Gij zult innoveren’ en ‘Gij 
zult snel handelen’.

 VERANDERING
Er bestaat een buitengewoon fundamentele 
en verwaarloosde relatie tussen kennis en 
macht in de samenleving. De manier waarop 
mensen kennis organiseren is veelal bepalend 
voor de wijze waarop mensen zich organiseren, 
en omgekeerd. Toen kennis werd opgevat als 
gespecialiseerd en hiërarchisch, waren wij als 
zodanig georganiseerd. Zodra een kennisorga-
nisatie concreet gestalte krijgt als vereniging 
bevriezen de krachten de functiegebieden. Dit 
staat nieuwe begripsvorming in de weg.
Huidige, snelle veranderingen vereisen even 
snelle beslissingen. Maar gevechten om de 
macht maken organisaties berucht om hun 
traagheid. Concurrentie vereist voortdurende 
innovatie, maar het gevecht om de macht 
verplettert de innovatie. Een nieuwe structuur 
vereist intuïtie. Maar vasthouden aan dogma’s 
bant intuïtie uit en vervangt dit door mecha-
nische, op het stomste individu afgestemde 
regels. Dit verklaart wellicht waardoor intel-
ligente en hardwerkende mensen merken dat 
zij hun taak niet kunnen uitvoeren. Soms moet 
je procedures links laten liggen om het werk 
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goed te kunnen doen. Ik heb eerder weleens 
aangegeven dat je je nek boven het maaiveld 
moet durven uitsteken. Weliswaar is dit niet 
geheel zonder risico, maar toch.
Verandering veroorzaakt een vreedzame 
rimpeling. Mensen zien hun macht bedreigd 
door het verlies van hun greep op functie- en 
competentiegebieden. Hierdoor zijn de schok-
ken van de verschuiving duidelijk voelbaar. 
De individualisering die eind vorige eeuw is 
gestart, heeft geleid tot een afnemende inte-
resse in het verenigingsleven en in elkaar. 

 RELEVANTIE
Voorgaande wetenschap maakt het belangrijk 
om de strategie en toekomstige professionele 
ontwikkeling van de vereniging tussentijds te 
analyseren. Verenigingen als TVVL worstelen 
met schaarste. Ze zijn op zoek naar meer geld, 
leden, bestuurders en vrijwilligers. Waar zijn 
de jongeren, waarom is de pers niet bij onze 
bijeenkomsten aanwezig en hoe creëren we 
interesse voor onze activiteiten? Hoe com-
municeren we en naar wie?
Vragen over schaarste gaan vaak gepaard met 
teruglopende relevantie. Wil een vereniging 
toekomst houden, dan moet zij er toe doen. 
Niet alleen voor haar leden maar ook en vooral 
voor de samenleving. Hoe doe je dat, ‘relevant 
zijn’? Hoe doe je er toe? Harrison Coerver, een 
Amerikaanse verenigingsgoeroe, gelooft niet 
dat je relevantie stap-voor-stap kan herwin-
nen. Hij pleit voor radicale oplossingen, de 
‘race voor relevantie’. Naast zijn pleidooi om 
te stoppen met papieren communicatie via 
brief en ledenblad om helemaal digitaal te 
gaan, kunnen nog meer van zijn oplossingen 

interessant zijn voor verenigingen. Misschien 
wel de interessantste én meest ingrijpende 
oplossing is zijn oproep om op een zakelijkere 
manier naar activiteiten en diensten te kijken. 
Ga focussen op waar je maximaal effect mee 
kan bereiken! Dat is een richtinggevende én 
gevoelige gedachte. Focussen betekent een 
duidelijke club zijn met een duidelijk aanbod. 
Geen energie meer steken in voortkabbelende 
of uitdovende activiteiten, maar stoppen 
daarmee. Met het risico op boze leden en 
vrijwilligers. Want bij iedere verenigingsactivi-
teit zijn immers vrijwilligers en trouwe leden 
betrokken.  
Volgens Coerver kom je op een kruispunt te 
staan: kies je voor de bestaande situatie of kies 
je voor jouw potentiële leden? Kies je voor 
de grote kans dat jouw vereniging langzaam 
achteruit gaat of kies je voor de onzekere kans 
op een succesvolle toekomst? Als je de keuze 
zo ziet staan, zou je zeggen dat het simpel is. 
Natuurlijk kies je voor de toekomst! En toch 
wordt die keuze vaak niet gemaakt. Iets staat 
ons in de weg. Gebrek aan ideeën of onder-
nemingsgeest? Vermoeidheid? Bang voor 
positie? Achterban?
Ik zou zeggen, laten wij ons niet gijzelen door 
de situatie van vandaag en in kaart brengen 
wat ons kan helpen bij het kiezen voor morgen. 
We moeten beleid ontwikkelen om de veran-
dering goed te organiseren en daarbij vooral 
nadenken over wat wij kunnen leren van suc-
cesvolle activiteiten van onszelf en anderen. 
Laten we kiezen: wat worden onze activiteiten 
voor de toekomst? Als kennis de essentie is 
van onze nieuwe economie, moet vrijheid van 
meningsuiting de hoogste prioriteit krijgen. 

Het is uiterst plezierig om waar te nemen dat 
TVVL de weg naar de toekomst is ingeslagen. 
Ons beleidsplan geeft in grote lijnen aan waar 
wij naar toe willen gaan. 

 TERUGBLIK
Toch ook nog even terugblikken. Wat hebben 
wij in 2012 bereikt? Een korte opsomming:
-  er is een nieuw huishoudelijk reglement 

geschreven;
-  de MAR is ingericht met zeer prominente 

leden en van start gegaan;
-  de pijler Impuls heeft ambitieuze projecten 

binnen gehaald;
-  er is belangrijke cofinanciering verkregen om 

projecten uit te voeren;
-  de samenwerking met de universiteiten en 

hoge scholen is geïntensiveerd en uitgebreid;
-  de pijlers hebben in samenwerking met het 

bestuur beleidsprogramma’s opgestart;
-  de regiocommunicatie is verbeterd;
-  er is een nieuwe directeur aangesteld;
-  er is een nieuwe accountant ingezet.

U ziet, wij hebben niet stil gezeten.
Onze visie is een beeld van de toekomst 
waarbij het ethische kompas door onze 
kernwaarden wordt bepaald. Het belangrijkste 
kenmerk daarvan is het proces dat daar naar 
toe moet leiden. Wil die missie betekenis 
hebben voor onze leden, stakeholders en onze 
omgeving dan zal deze gebaseerd moeten zijn 
op ideeën, opvattingen en ambities die men 
met elkaar deelt of wil delen. In welke vorm dat 
zal zijn laat zich raden.
TVVL is springlevend en heeft grootse plannen 
voor de toekomst. Daarbij hoort transparantie, 
respect en vertrouwen. Het is de kunst om 
alle neuzen dezelfde kant op te laten  wijzen. 
Dan kun je grote kracht ontwikkelen. Het is 
de taak van alle gremia binnen de vereniging 
om aan die processen leiding te geven. Daar 
hoort ook bij het zichzelf ter discussie stellen. 
Vernieuwen doe je dus zelf. Het gevoel samen 
de schouders eronder te willen zetten is een 
geweldige stimulans door te gaan in het belang 
van onze ambities.

 TOT SLOT
Vanaf november 2012 heb ik naast het voorzit-
terschap ook tijdelijk de directeursfunctie van 
het verenigingsbureau waargenomen. Ik kan u 
zeggen dat onze medewerkers van het vereni-
gingsbureau het mij niet al te moeilijk hebben 
gemaakt. Ze hebben zich voorbeeldig van hun 
taken gekweten. De sfeer en bereidheid om 
eigen verantwoordelijkheid te nemen en in 
deze fase de vereniging vooruit te duwen geeft 
vertrouwen voor de toekomst. Zoals u weet zal 
de nieuwe directeur, John Lens, hier nu leiding 
aan gaan geven. Ik wens hem veel succes.
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