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“Wetenschap is de titanische poging van het 

menselijk intellect zich uit zijn kosmisch isolement 

te verlossen door te begrijpen.” – 

W.F. Hermans; Nooit meer slapen (1966)
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Voorwoord

“Promotietrend onder adviseurs?” kopte een artikel in Management en Consulting in 
20091. De vraag wordt gesteld, maar een duidelijk antwoord wordt in het artikel niet 
gegeven. Wel wordt een aantal voor- en nadelen, spanningen en synergieën geschetst 
die te maken hebben met de combinatie promoveren – adviseren. De lezer moet daar 
maar zijn eigen conclusies uit trekken. Trend of niet: ik behoor in ieder geval tot een 
groep van personen die advieswerk combineerde met het doen van wetenschappelijk 
onderzoek. En ik heb dat als een waardevolle combinatie ervaren, zeker omdat het 
object van mijn onderzoek (brancheorganisaties) in mijn advieswerk vaak opdracht-
gever is. Inzichten uit de praktijk hebben mij geholpen aan ideeën voor mijn theorie-
vorming en ideeën die ik tijdens het schrijven van dit proefschrift heb opgedaan heb 
ik kunnen toetsen in de praktijk. Om belangenverstrengeling te voorkomen heb ik er 
echter wel voor gewaakt dat de organisaties die ik in mijn onderzoek heb onderzocht 
geen opdrachtgever waren. Zodoende heb ik vrijelijk over deze casus mijn eigen con-
clusies kunnen trekken. 

Conclusies die gaan over de relatie tussen strategie en effectiviteit, en meer in het bij-
zonder: tussen samenwerking van brancheorganisaties en hun invloed. De heersende 
opvatting hierover is dat men samen sterker staat dan alleen, dat eendracht macht 
maakt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de kop van een artikel in maritiem dagblad Schut-
tevaer op 1 april 2011: “Eenstemmige lobby moet binnenvaart versterken.” Dat het geen grap 
betreft wordt al snel duidelijk uit de toonzetting van de rest van het artikel: “De bin-
nenvaartorganisaties willen sterker worden en uiteindelijk uitgroeien tot één organisatie voor 
collectieve belangenbehartiging. Deze toekomstige organisatie, zoiets als de LTO van de boeren 
of TLN van het wegtransport, moet met één stem naar buiten toe optreden en krachtiger en pro-
fessioneler lobbyen.” De online reacties van de lezers van het artikel zijn unaniem in-
stemmend, ook al laten sommige wat kanttekeningen zien. Een (geanonimiseerde) 
selectie:

 “Een prima idee, weg met die versnippering in de binnenvaart. Het mag niet 
meer gebeuren dat we elkaar afrekenen op geloof of andere idealen, we moeten 
eenheid vormen. […] Laten we hopen dat dit initiatief een goed fundament onder 
de sector wordt en dat wij als binnenvaart ondernemers hier de dragende pijlers 
van worden. […] Veel succes!”
 “Goed initiatief. Maak er wat van. Wel voor het eind van de zomer resultaat 
graag. Dan laten jullie aan Den Haag en anderen zien dat de binnenvaart wel de-

1 Nummer 5, pagina’s 26-29. En zie hier meteen de eerste voetnoot van dit proefschrift.
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gelijk daadkrachtig kan zijn en kan samenwerken. Ik verwacht er wel wat van en 
kijk positief uit naar het resultaat.”
 “1 bond en daarin verschillende richtingen als nautisch, technisch, wetgeving, 
buitenland, voorlichting ed. Als schippers dan lid willen zijn van een bond is er 
maar 1 keus en daarmee klaar. En een beetje druk van buitenaf om lid te zijn kan 
ook geen kwaad. Ben overigens wel bang dat ze allemaal zeggen; ja mooi! maar 
als puntje bij paaltje komt eigen positie niet willen opgeven of delen.”
 “Laat ze het maar verplicht stellen om lid te zijn van een bond, als iedereen lid 
is kan de contributie naar beneden en heb je meer macht, maar dan moet je wel 
zorgen dat er 1 bond is en niet dat de verschillende bonden elkaar bestrijden. […] 
Nu hou je toch het kip en het ei verhaal, de bonden zeggen we krijgen niet veel 
voor elkaar omdat we te weinig leden hebben en de schipper zegt ik word geen lid 
omdat ze toch niets voor elkaar krijgen.”
 “Verplicht lid worden van een bond??? Laat me niet lachen. Als al die bonden 
gewoon eens fuseren tot ÉÉN bond, en dan wel van het type, niet lullen maar wer-
ken, dan komt er vanzelf voldoende draagvlak. In mijn ogen moet een bond zijn 
leden verdienen.”
 “Bonden: lul er niet alleen maar over, maar doe het nou gewoon een keer. Gooi 
alles bij elkaar.” 

Met grote regelmaat duiken dergelijke berichten over (voorgenomen) krachtenbun-
deling op, in allerlei sectoren. De vanzelfsprekendheid waarmee steeds wordt gesug-
gereerd dat met één stem naar buiten optreden leidt tot een krachtiger lobby is mij 
gedurende het schrijven van dit proefschrift steeds meer gaan verbazen. En ik hoop 
dat u, wanneer u deze dissertatie gelezen heeft, dergelijke berichten en suggesties ook 
met enige reserves bekijkt. Dat u begrijpt dat samenwerking niet alleen voordelen, 
maar ook nadelen kent. En dat er veel verschillende manieren zijn waarop brancheor-
ganisaties de handen ineen kunnen slaan. Dan heb ik mijn doel bereikt.  

Voordat u verder bladert naar de inhoudsopgave, wil ik u graag meegeven dat dit 
proefschrift niet tot stand had kunnen komen zonder de inzet van velen die mijn tij-
dens mijn promotietraject gesteund en geholpen hebben. Ik wil hen hiervoor dan ook 
heel graag bedanken.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Tom Elfring en Arnold Wilts, die vanaf het 
moment dat ik hen vroeg als promotor en copromotor, in november 2006, mij altijd het 
gevoel hebben gegeven te geloven in een voorspoedige afronding, ook op momenten 
dat ik daar zelf aan twijfelde. Ik wil hen ook bedanken voor de vele tijd die zij hebben 
gestoken in het lezen van allerlei teksten waarvan ik nu zelf ook zou zeggen: ‘so what?’. 
En voor de altijd constructieve feedback die ze mij hebben gegeven op mijn werk, waar-
door ik – toegegeven, de adviseur schuilt ook nog steeds in mij – mij langzaam een we-
tenschappelijk acceptabele manier van werken, denken en schrijven heb aangeleerd. 
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voorwoord

Natuurlijk wil ik ook Enno Masurel enorm bedanken. Al die jaren heeft hij mij een 
mooie werkplek op de VU verschaft, waar ik vele vrijdagen – soms alleen, vaak samen 
met andere promovendi en afstudeerders – heb doorgebracht om geconcentreerder 
dan thuis mogelijk zou zijn aan mijn onderzoek te werken. Waar ik kosteloos hon-
derden koppen koffie heb genuttigd en waar uiteindelijk zelfs mijn naam op de deur 
verscheen. Maar niet alleen voor de faciliteiten ben ik Enno dank verschuldigd, zeker 
ook voor zijn kritisch meedenken in de begeleidingscommissie en nog veel vaker daar 
buitenom, wanneer ik weer eens ongevraagd zijn kamer binnentrad met een vraag. 

Peter Tack is de volgende die ik wil bedanken. Al toen ik nog studeerde wist hij mij 
te interesseren voor de wereld van de brancheorganisaties en als student-assistent bij 
wat toen nog het ESI-VU heette mocht ik zowaar deelnemen aan de cursus Vereni-
gingsmanager I. Sindsdien heeft de fascinatie voor brancheorganisaties mij niet meer 
losgelaten. Dankzij Peter vond ik een baan bij de ANKO2 en dankzij Peter kwam ik ook 
in contact met Berenschot, mijn volgende werkgever. Die mij weer in staat stelde om 
dit onderzoek te doen. Peters onuitputtelijke kennis over brancheorganisaties heeft 
mij gedurende het onderzoek nog vaak geholpen, net zozeer als zijn open en inspire-
rende wijze van nadenken hierover. Daarvoor dank ik ook Frans van Waarden, die al 
in de jaren ’90 van de vorige eeuw veel onderzoek deed naar brancheorganisaties en 
die mij gelukkig enkele keren tijdens mijn promotietraject weer op het spoor bracht 
van nieuwe inzichten en invalshoeken. Van zijn ‘pionierswerk’ heb ik ook dankbaar 
gebruik gemaakt, getuige de literatuurlijst achterin dit proefschrift. 

Woorden van dank zijn er ook voor de overige leden van de leescommissie: Fred van 
Eenennaam, Eric Fischer en Mirko Noordegraaf. Niet alleen vanwege de moeite die 
zij hebben genomen om dit proefschrift te lezen, hun feedback en vertrouwen, maar 
ook vanwege hun bijdrage aan de ontwikkeling van strategisch management bij 
brancheorganisaties, in theorie en praktijk. 

Zoals gezegd was het adviesbureau Berenschot dat mij de kans verschafte om promo-
tie-onderzoek te doen in plaats van uren te declareren aan klanten. In de eerste plaats 
wil ik daarvoor mijn voormalig manager en tevens hoogleraar Mark van Twist bedan-
ken. Zonder hem was het idee om te promoveren wellicht niet eens in mij opgeko-
men. Maar minstens zoveel dank gaat uit naar Frank Beemer, die mij gedurende het 
hele traject vrij heeft gelaten om op vrijdag naar de VU te gaan en daar te ontsnappen 
aan de hectiek van het advieswerk, ten behoeve van de wetenschap. Zonder daar con-
crete tussenproducten als artikelen voor terug te eisen. Een dankwoord aan Dedan 
Schmidt mag in dit verband ook zeker niet ontbreken. Dankzij hem heb ik vele inte-
ressante opdrachten voor brancheorganisaties kunnen doen, waaruit ik zoals gezegd 
vaak inspiratie heb gehaald voor dit proefschrift. Maar ook buiten de opdrachten om 
heb ik met Dedan veel gesproken en nagedacht over strategieën en besturing van 
brancheorganisaties, wat heeft geresulteerd in een flink aantal artikelen in vakblad 
voor verenigingsmanagement VM.3 

2 Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie
3 Zie de literatuurlijst achterin.
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In de bovenstaande paragrafen heb ik terloops al drie organisaties genoemd: de Vrije 
Universiteit, Berenschot, en VM uitgevers. Deze organisaties, evenals de Academie 
voor Verenigingsmanagement, wil ik in het bijzonder ook bedanken voor hun (finan-
ciële) bijdrage aan de vormgeving en vermenigvuldiging van dit proefschrift. 

Omdat één dag per week niet veel is om in vijf jaar een proefschrift te schrijven, heb ik 
voor delen van mijn onderzoek moeten steunen op geweldig werk van studenten die 
zich ook voor brancheorganisaties interesse(e)r(d)en. De eerste die mij hierbij hielp 
was Bianca Buts. Dankzij haar energie en doorzettingsvermogen hebben wij in 2008 
binnen twee maanden samen zestien interviews kunnen afnemen met directeuren 
van brancheorganisaties. De interviews kon zij gebruiken voor haar scriptie over mo-
tieven van brancheorganisaties om te fuseren en ik voor mijn vooronderzoek. Dank-
baar ben ik haar ook voor de gemaakte gespreksverslagen, net als Robert van Tol, die 
zijn scriptie schreef over de relatie tussen governance en samenwerkingsvormen van 
brancheorganisaties. Ook met hem heb ik verschillende interviews samen gevoerd. 
De discussies met Robert en Bianca over brancheorganisaties en samenwerking heb-
ben mij zeer geholpen mijn gedachten aan te scherpen. 

Veel heb ik ook gehad aan vijf studentes uit Tilburg: Sedi van Loon, Laurey Mulder, Sal-
wah Sohbat, Stephanie Verdoolaege en Evelien Vroegop. In het kader van een keuze-
vak hebben zij zich gebogen over twee van de vier casus uit mijn onderzoek. Zij hebben 
voor beide casusbeschrijvingen een uitstekend fundament van bronnen en interviews 
gelegd, waar ik goed op door kon bouwen. Ook leerde ik dankzij hen de beperkingen 
van mijn theoretisch kader in wording kennen. Mijn dank daarvoor is groot.  

Alhoewel tijdens dit schrijven nog moet blijken of tijdens de verdediging en de festi-
viteiten daaromheen alles ordentelijk verloopt, wil ik nu ook alvast Deborah Wietzes 
en Irene de Ruijter bedanken, voor hun enthousiaste toezegging hier een bijdrage aan 
te willen leveren. 

Ik kan dit voorwoord uiteraard niet besluiten zonder mijn ouders en mijn vrouw te 
bedanken. Mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun, of ik het nu wel of niet 
af zou maken en in het bijzonder mijn moeder, voor het lezen en corrigeren van het 
gehele manuscript. En natuurlijk bedank ik Elsa, die het geduld heeft gehad om het 
schrijven van haar scriptie alsmaar uit te stellen, waardoor ik steeds de hoop kon hou-
den dat ik eerder zou promoveren dan zij haar RC-titel zou halen. Een betere motiva-
tie is haast niet denkbaar. Dat zij mij vlak voor de finish toch heeft ingehaald is haar 
daarom van harte gegund!

Tim van der Rijken, 
Amsterdam, augustus 2011

Rijken_proef3.indd   8 07-10-11   09:20



9

Inhoud

Voorwoord 5
1	 Inleiding	en	vraagstelling 11
	 1.1	 Bewegingen	in	het	corporatistisch	bestel	 11

	 1.2	 Consolidatie	van	brancheorganisaties	in	historisch	perspectief	 12

	 1.3	 Probleemschets,	doel	van	het	onderzoek	en	vraagstelling	 16

	 1.4	 Theoretische	achtergrond	en	wetenschappelijke	relevantie	 21

	 1.5	 Empirische	achtergrond	en	maatschappelijke	relevantie	 23

	 1.6	 Contouren	van	het	onderzoek	 25

2	 Wat	zijn	brancheorganisaties	en	wat	doen	ze? 29
	 2.1	 Inleiding	 29

	 2.2	 Wat	zijn	brancheorganisaties	en	welke	doelen	streven	ze	na?	 29

	 2.3	 Wat	is	een	branche?	 32

	 2.4	 Typologieën	van	brancheorganisaties	 33

	 2.5	 Wat	doen	brancheorganisaties?	 39

	 2.6	 Branchevermenging	 45

	 2.7	 Concluderend	 49

3	 Management,	strategie	en	samenwerkingsvormen	 51
	 3.1	 Inleiding	 51

	 3.2	 Managementstructuur	van	brancheorganisaties	 52

	 3.3	 Strategievoering	door	brancheorganisaties	 58

	 3.4	 Samenwerkingsvormen	 65

	 3.5	 De	samenwerkingscyclus	 75

	 3.6	 Voor-	en	nadelen	van	de	verschillende	uitvoeringsstrategieën	 77

	 3.7	 Concluderend	 85

4	 Van	theorie	naar	analysekader	 87
	 4.1	 Inleiding	 87

	 4.2	 Wat	is	invloed?	 87

	 4.3	 Elementen	van	invloed	van	brancheorganisaties	 88

	 4.4	 Middelen	van	brancheorganisaties	 93

	 4.5	 Besturing	en	management	van	brancheorganisaties	 103

	 4.6	 Activiteitenmix	 106

	 4.7	 Exogene	factoren	van	invloed	 107

	 4.8	 Concluderend	 110

5	 Methode	van	onderzoek	 111
	 5.1	 Inleiding	 111

	 5.2	 Verwachte	opbrengsten	 112

	 5.3	 Onderzoeksstrategie:	gevalstudies	 114

	 5.4	 Selectie	van	casus	 115

	 5.5	 Uitkomsten	vooronderzoek	 120

	 5.6	 Wijze	van	dataverzameling	 122

	 5.7	 UNETO-VNI:	fuseren	in	de	installatie	en	technische	detailhandel	 127

Rijken_proef3.indd   9 07-10-11   09:20



10

samen sterk of verdeel en heers?

6	 Fuseren	in	de	afvalbranche	 135
 6.1 Inleiding	 135

 6.2 Afvalinzameling	 135

 6.3 Afvalverwerking	 139

 6.4 Branchevermenging 	 143

 6.5 Strategische reactie van de betrokken brancheorganisaties	 144

 6.6 Gevolgen van de strategische reactie	 148

 6.7 Samenvatting en conclusies	 151

7	 Concurreren	en	samenwerken	in	de	recreatiebranche	 153
 7.1 Inleiding	 153

 7.2 Recreatie	 153

 7.3 Horeca	 159

 7.4 Branchevermenging 	 166

 7.5 Strategische reactie van de betrokken brancheorganisaties	 168

 7.6 Gevolgen van de strategische reactie	 171

 7.7 Samenvatting en conclusies	 173

8	 Alliëren	in	de	logistiek	 175
 8.1 Inleiding	 175

 8.2 Transport en logistiek	 175

 8.3 Organisaties uit de Logistieke Alliantie	 176

 8.4 Samenwerkingsrelaties in de sector transport en logistiek	 182

 8.5 Branchevermenging	 184

 8.6 Strategische reactie van de betrokken brancheorganisaties	 187

 8.7 Gevolgen van de strategische reactie	 198

 8.8 Samenvatting en conclusies	 192

9	 Vergelijkende	analyse,	reflectie	en	conclusies	 193
 9.1 Inleiding	 193

 9.2 Analyse van bevindingen	 194

 9.3 Reflectie: de bevindingen in breder perspectief	 200

 9.4 Conclusies	 206

 9.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek	 212

 9.6 Tenslotte	 216

Summary	 219	 	 	 	 	 	 	
Bijlagen	         
 Bijlage 1: Literatuurlijst	 235

 Bijlage 2: Bronnen gevalstudies	 240

Rijken_proef3.indd   10 07-10-11   09:20



11

HOOFDSTUK	1

Inleiding en vraagstelling

1.1	 Bewegingen	in	het	corporatistisch	bestel

Nederland kent van oudsher een corporatistisch stelsel. Dat wil zeggen dat bij de pu-
blieke besluitvorming een belangrijke rol is weggelegd voor private belangenorgani-
saties zoals vakbonden, brancheorganisaties en hun koepels. Het aantal en de omvang 
van deze organisaties fluctueert, net als hun maatschappelijk en economisch belang. 

Deze fluctuatie wordt deels veroorzaakt door veranderende rolopvattingen van de 
(centrale) overheid. Periodes waarin de ‘onzichtbare hand’ van de vrije markt wordt 
gezien als de toverformule om problemen te lijf te gaan, worden afgewisseld met 
periodes waarin de roep om de ‘sterke arm’ van de overheid de boventoon voert. 
Daartussenin bevinden zich periodes die gedomineerd worden door het geloof in de 
‘helpende hand’ van het maatschappelijk middenveld.4 Het regeerakkoord van Balke-
nende IV (2007-2010) is daar een typisch voorbeeld van. ‘Samen’ is daarin het sleutel-
woord.5 Want samen maakt sterk, toch? Inmiddels is de politieke koers gewijzigd. Zo 
liet premier Rutte in het Financieel Dagblad (7 april 2011) weten ‘niets met branches 
en politiek geleuter’ te hebben en nog minder met ‘mannen in blauwe pakken van 
brancheorganisaties’ of ‘vaag middenveldgedoe’. Liever zegt hij direct contact te heb-
ben met ondernemers. Een poging tot verdeel en heers? 

Niet alleen de rolopvatting van de overheid, ook die van het maatschappelijk midden-
veld zelf fluctueert. Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij brancheorganisaties. Waren 
dit van origine strijdlustige organisaties, in de loop der tijd zijn vele verworden tot 
onderhandelingspartners van vakbonden of quasi-adviesorganen voor de overheid 
(Van Waarden, 1995). Alhoewel de strijdlust bij sommige organisaties nog wel eens bo-
ven komt drijven, getuige bijvoorbeeld de ‘Stop Bos’-campagne uit 2007 van de bran-
cheorganisaties die zich samen Rijdend Nederland noemen (BOVAG, RAI Vereniging, 
EVO, TLN en VNA). Ook is een tendens waar te nemen van brancheorganisaties die via 
de rechterlijke macht de belangen van hun leden behartigen.6 

Behalve hun rolopvatting, is ook de wijze waarop brancheorganisaties zich organi-
seren en samenwerken constant in beweging. Talloos zijn de coalities en allianties 
waarin zij – tijdelijk of meer langdurig – de handen ineen slaan om belangen te be-

4 Met dank aan Schmidt en Van Twist, die de genoemde golfbeweging in deze termen hebben geduid. 
5  Het woord ‘samen’ komt in dit regeerakkoord, met als titel ‘Samen leven – samen werken’, liefst 147 keer 

voor.  
6  Zie bijvoorbeeld het kort geding dat ActiZ aanspande tegen VWS tegen de tariefkorting op de AWBZ 

(december 2010) of de rechtszaak van Aedes tegen de zogenaamde ‘Vogelaarheffing’ (november 2010). 
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hartigen. En ook meer formele samenwerkingsvormen als federaties en zelfs fusies 
komen geregeld voor. Zowel bij organisaties met duizenden leden – denk aan Bou-
wend Nederland – als bij kleine verenigingen met enkele tientallen leden, zoals de 
Vereniging Afvalbedrijven. Deze ‘concentratie’ van belangenbehartigers wordt sterk 
aangemoedigd door de overheid, die – met uitzondering wellicht van premier Rutte 
– doorgaans een voorkeur heeft om met één spreekbuis van een sector om de tafel te 
zitten, in plaats van met een breed pallet van vertegenwoordigers. Ook grote, gediver-
sificeerde bedrijven moedigen de concentratie aan, omdat zij door hun diverse portfo-
lio vaak van verschillende brancheorganisaties lid zijn, hetgeen hen veel (contributie)
geld en (vergader)tijd kost. Aan de andere kant ontstaan nieuwe brancheorganisaties 
uit afsplitsingen, vallen federaties uit elkaar en gaan voorgenomen fusies op het laat-
ste moment niet door. Dat roept vragen op over de effectiviteit van brancheorgani-
saties. Welke strategieën moeten zij volgen om effectief te zijn? Samenwerken met 
andere partijen om hun invloed op te vergroten? Hun achterban zo groot mogelijk 
maken om een ‘verdeel en heers’-tactiek te kunnen volgen richting de leden? Over 
dergelijke strategische vraagstukken is in de bestaande wetenschappelijke literatuur 
geen (eenduidig) antwoord te vinden. Vandaar dit proefschrift.

Centrale case: UNETO-VNI

UNETO-VNI is de organisatie die de installatiebranche en de technische detail-
handel vertegenwoordigt. Zij is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen Uneto en 
VNI en heeft in 2009 meer dan 5.700 leden. Deze organisatie loopt als een rode 
draad door de eerste vier hoofdstukken van dit proefschrift. Veel paragrafen in de 
eerste vier hoofdstukken worden voorafgegaan of gevolgd door een kader als dit, 
waarin de behandelde theorie wordt gekoppeld aan de context van/situatie bij 
UNETO-VNI. Op het eind van hoofdstuk 5 geef ik een beknopte beschrijving van 
Uneto, VNI en de oorzaken en gevolgen van de fusie van deze organisaties. Ook 
in hoofdstuk 9, waarin ik de casus die aan het onderzoek van dit proefschrift ten 
grondslag liggen met elkaar vergelijk en daaruit conclusies trek, kom ik terug op 
de fusie tussen Uneto en VNI.

Alvorens in te gaan op de centrale probleemstelling, volgt hieronder eerst een schets 
van de historische ontwikkelingen die betrekking hebben op het oprichten, samen-
gaan en uiteenvallen van brancheorganisaties in Nederland.

1.2	 Consolidatie	van	brancheorganisaties	in	historisch	perspectief

Brancheorganisaties bestaan in ons land al bijna twee eeuwen, gilden – die al sinds 
de middeleeuwen bestaan – niet meegerekend . De eerste brancheorganisaties waren 
vooral lokaal of regionaal georiënteerd en vertegenwoordigden met name het mid-
den- en kleinbedrijf. Zij ontstonden vaak om gezamenlijk economische belangen te 
behartigen door bijvoorbeeld lobby bij de overheid, kwaliteitsafspraken en concur-
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rentiebeperking (Van Waarden, 1995). Er blijkt ook een relatie te zijn tussen econo-
mische crisis en de oprichting van brancheorganisaties: ten tijde van crisis worden er 
meer opgericht dan in economisch welvarende tijden.

Volgens Bruggeman en Camijn (1999) was de eerste brancheorganisatie met een lan-
delijk bereik de Schilderspatroonbond, opgericht in 1880. Dit leidde een periode in 
van fusies van regionale verenigingen tot landelijke verenigingen. Overigens werd al 
in 1815 de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels opgericht, 
die tegenwoordig bestaat onder de naam Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak. 
Deze vereniging, met een nationaal karakter, legde zich aanvankelijk toe op de be-
strijding van illegale nadrukken en beheerde meer dan een eeuw de vaste boekenprijs, 
voordat deze in 2005 in een wet werd verankerd.7  

In de eerste helft van de vorige eeuw vonden talloze fusies van vakbonden plaats. Deze 
hadden op hun beurt weer fusies van werkgeversorganisaties8 tot gevolg. Machtscon-
centratie aan de ene kant van de (arbeids)markt vraagt immers om machtsconcentra-
tie aan de andere zijde (Galbraith, 1980). Deze fusies kwamen relatief eenvoudig tot 
stand, omdat de belangen van de werkgevers op sociaal gebied grotendeels overeen-
komen. Op economisch en technisch gebied lopen de belangen van ondernemingen 
uit een sector doorgaans veel verder uiteen. Daarom hebben fusies van brancheorga-
nisaties die zich met ondernemersbelangen bezig hielden langer op zich laten wach-
ten.

Sinds de ontzuiling in de tweede helft van de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft in Ne-
derland wederom een aanzienlijke consolidatie plaatsgevonden in het ‘verenigings-
systeem’ (Kenis, 2004). De grootste concentratie vond plaats eind jaren ’80. Vooral 
katholieke en protestantse organisaties gingen toen samen, hoofdzakelijk vanwege 
economische motieven (Visser en Wilts, 2006). Overigens heb ik in mijn onderzoek 
diverse gevallen gezien waarin eerst de algemene en de katholieke brancheorganisa-
tie met elkaar fuseerden en pas later de protestants-christelijke brancheorganisatie 
hierbij aansloot.9 De reden voor fusies tussen katholieke en algemene brancheorga-
nisaties was dat er in het zuiden van Nederland soms maar één brancheorganisatie 
per branche was, namelijk een katholieke. Die had daarmee de facto een algemeen 
karakter. Ook hier waren de motieven hoofdzakelijk van economische aard. In de 
jaren ’70 vond namelijk bij veel organisaties een professionaliseringsslag plaats, die 
hoge salariskosten met zich meebracht. Door te fuseren zouden schaalvoordelen 
kunnen worden behaald. Met name de grote leden, die veel contributie betaalden, 

7 www.kvb.nl/over-kvb/geschiedenis
8  Werkgeversorganisaties zijn een specifiek soort brancheorganisaties. Meer daarover in paragraaf 2.4. 
9  Bijvoorbeeld de AVOL, het resultaat van een fusie (1981) tussen de katholieke en algemene loodgietersbond 

(later opgegaan in VNI en vervolgens in UNETO-VNI). Of de Nederlandse Ambachtelijke Slagersorganisa-
tie (NAS), een fusie (1985) van de katholieke Vereniging Nederlandse Slagers (VNS) en de Algemene Neder-
landse Slagersbond (ANSB). Eind jaren ’80 fuseerde de NAS met de Nederlandse Bond van Paardenslagers, 
die geen bestaansrecht meer had wegens het ontbreken van leden, en in 1996 met de Vereniging Groot 
Slagersbedrijven. Pas in 1998 heeft zich vervolgens de Bond van Christelijke Slagers ook bij de vereniging 
gevoegd, die nu Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) heet.
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oefenden druk uit op hun branchevereniging hiertoe over te gaan. Volgens Jacobs 
(2003) is het ideologisch onderscheid overigens pas sinds 1995 ‘in sneltreinvaart’ ver-
dwenen.

Van Waarden signaleerde in 2000 een ‘voortgaande trend van fusie van vakbonden 
en werkgeversorganisaties’. Onderzoek van Waddington (2006) bevestigt dit voor wat 
betreft vakbonden: hij telde in Nederland een daling van 270 bonden in 1979 tot 150 
bonden in 2005. Aan de andere kant constateren Visser en Wilts in hetzelfde jaar dat 
in de jaren ’90 het aantal brancheorganisaties licht is gestegen, met name in de za-
kelijke en maatschappelijke dienstverlening. Nu, in het begin van de 21ste eeuw, lijkt 
sprake te zijn van een stabilisatie. Ruim 140 brancheorganisaties fuseerden sinds de 
millenniumwisseling, maar tegelijk waren er tientallen afsplitsingen en oprichtin-
gen van nieuwe brancheorganisaties. Zo kwamen er alleen al in 2010 zo’n tien nieuwe 
bij, voor onder meer ondernemers uit de trouwbranche, e-mail service providers, uit-
zendbureaus, geitenzuivelbedrijven en horecabeveiliging.10 

Alhoewel er nog steeds fusies plaatsvinden van regionale organisaties of van werk-
gevers- en ondernemersorganisaties, gaat het nu in de meeste gevallen om integra-
tie van vertegenwoordigers van verschillende schakels in de keten of van verwante 
bedrijfstakken. Dit als gevolg van een ontwikkeling die zich in steeds meer sectoren 
voordoet en die ik ‘branchevermenging’ noem, waarover meer in de volgende para-
graaf. 

In onderstaande grafiek11 is per jaar het aantal fusies en het aantal bij de fusies betrok-
ken organisaties weergegeven. Het verschil daartussen is de afname van het aantal 
brancheorganisaties ten gevolge van fusies. 
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Figuur 1 Aantal fusies per jaar

10  Bronnen: VM Magazine, www.vm-online.nl, google alerts voor “brancheorganisatie” en “branchevereni-
ging”

11 Op basis van database AIAS (2006) + daarop volgend eigen internet en media onderzoek
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Afgezet tegen de totale populatie van naar schatting circa 1.000 brancheorganisa-
ties12, is de consolidatie beperkt. Gemiddeld is sinds 2000 jaarlijks ruim één procent 
van de brancheorganisaties betrokken bij een fusie. In vergelijking met het bedrijfsle-
ven lijkt dit een ‘normaal’ percentage. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
ligt het saldo van fusies en afsplitsingen in de periode 1996-2007 jaarlijks gemiddeld 
rond de 0,75 tot 1% van het aantal bedrijven.13 

Samenvattend worden in de afgelopen 120 jaar in Nederland grofweg vier ‘fusiegol-
ven’ onder brancheorganisaties onderscheiden:
1.	 Fusies	van	regionale	organisaties	tot	landelijke;
2.	 Fusies	van	werkgeversorganisaties	met	ondernemersorganisaties;
3.	 Fusies	van	brancheorganisaties	uit	verschillende	zuilen;
4.	 Fusies	van	brancheorganisaties	van	vermengende	branches.
 
Deze ontwikkeling is overigens typisch voor Nederland. In de Verenigde Staten is het 
aantal brancheorganisaties sinds 1900 onophoudelijk gestegen, van circa 200 in 1900 
tot circa 2.200 in 1980 en meer dan 7.600 in 2008.14 De eerste fusiegolf was daar pas in 
de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor de groei in die periode iets afvlakte 
(Aldrich e.a., 1994). 

UNETO-VNI in historisch perspectief

De Vereniging van Nederlandse Installateurs (VNI) is in 1988 ontstaan uit een 
fusie van de loodgietersvereniging AVOL15 (3.000 leden, vooral kleinbedrijf), de 
brancheorganisatie van de verwarmingsindustrie ACI16 (600 leden, grotere be-
drijven) en de Nederlandse Christelijke Installateurs Bond (500 leden). De AVOL 
was op haar beurt het resultaat van een fusie tussen de katholieke en algemene 
loodgietersbond. De reden voor de fusie met ACI was van technische aard: ver-
warming ging over op gas en om dat mogelijk te maken waren loodgieters nodig. 
Bovendien was een enorm personeelstekort ontstaan op de arbeidsmarkt. Om dat 
op te lossen kwam er één opleidingsinstituut, hetgeen een drive was om ook één 
brancheorganisatie over te houden voor installateurs. 
De Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Uneto) is in 1981 ontstaan uit een 
krachtenbundeling van negen verenigingen van en voor elektrotechnische on-
dernemers.

12  De schattingen over het aantal brancheorganisaties in Nederland lopen sterk uiteen. Van circa 1.400 
(AIAS, 2005), via ruim duizend (Tack en Beusmans, 2001; Schmidt e.a., 2003), ruim 800 (Visser en Wilts, 
2006) tot 650 (BrancheMonitor, 2008). De Pyttersen’s Almanak rekent in oktober 2010 995 organisaties tot 
de categorie ‘brancheorganisaties’. Hierin zijn ook organisaties inbegrepen die een bepaald verkoopka-
naal vertegenwoordigen, zoals de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

13  Bij grote bedrijven, met meer dan 100 werknemers, gaat het overigens bijna om een derde. Maar branche-
organisaties hebben in de regel (zeer) weinig werknemers en kunnen daarom beter met het kleinbedrijf 
worden vergeleken. 

14 National Trade and Professional Associations (2008), 43rd ed.
15 Algemene Vereniging van Ondernemers in het Loodgieters-, sanitair en gasverwarmingsbedrijf
16 Algemene Vereniging voor Centrale verwarmings- en luchtbehandelings Industrie
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Zoals gezegd fuseerde UNETO in 2002 met VNI tot UNETO-VNI. De aanloop 
naar deze fusie startte al in 1995. De belangrijkste reden hiervoor was dat beide 
organisaties in dezelfde branches actief waren en dat de bestuursleden van de 
grote ondernemingen van mening waren dat de krachten beter gebundeld kon-
den worden. Tussen deze branches trad bovendien vermenging op. Maar ook 
vanuit toeleveranciers, afnemers en overheid ontstond (impliciet) steeds meer 
druk om te fuseren. 

1.3	 Probleemschets,	doel	van	het	onderzoek	en	vraagstelling

	 1.3.1	 Probleemschets

Brancheorganisaties behartigen de belangen van ondernemingen uit een bepaalde 
branche ten opzichte van andere partijen. Zij ontlenen hun invloed op die partijen 
aan het feit dat zij namens een grote groep kunnen spreken, waarover zij een bepaalde 
mate van controle hebben. Deze controle ontlenen zij weer aan het feit dat zij door 
andere partijen als gesprekspartner worden gezien. Er is dus sprake van een zekere 
‘invloedsspiraal’: meer invloed op de leden kan leiden tot meer invloed op externen, 
hetgeen weer kan leiden tot meer invloed op de leden. 

Echter, ontwikkelingen onder de leden of in de omgeving van de brancheorganisatie 
kunnen ervoor zorgen dat de richting waarin de spiraal draait omkeert. Dat is bij-
voorbeeld het geval bij branchevermenging.17 Hiervan is sprake wanneer een aantal 
bedrijven dat actief is in de ene branche haar economische activiteiten integreert met 
die uit een andere branche. Wanneer twee branches vermengen gaan de domeinen18 
van de betreffende brancheorganisaties overlappen en komen zij in een situatie van 
concurrentie terecht (vergelijk Schmitter en Streeck, 1999). Deze concurrentie heeft 
verschillende gevolgen:

●	 Verschillende brancheorganisaties claimen namens (deels) dezelfde achterban te 
spreken. Tegenspelers van de betreffende brancheorganisaties vragen zich af wie 
eigenlijk de vermengde branches vertegenwoordigt en krijgen mogelijkheden in 
handen om de vertegenwoordigers tegen elkaar uit te spelen. 

●	 Voor leden wordt het interessanter om hun lidmaatschap op te zeggen en lid te 
worden van een andere brancheorganisatie, als die een interessanter aanbod heeft. 

17  In diverse onderzoeken die ik in dit proefschrift aanhaal wordt de term branchevervaging of branchever-
breding gehanteerd, niet branchevermenging. Ik heb ervoor gekozen om een ander woord te gebruiken, 
omdat ‘vermenging’ mijns inziens beter aangeeft dat er overlap is tussen branche A en B, terwijl van 
‘vervaging’  en ‘verbreding’ ook sprake kan zijn bij nieuwe activiteiten, die nog in geen enkele branche 
kunnen worden ondergebracht. Meer hierover is te lezen in paragraaf 2.6. 

18 Domein = leden + potentiële leden
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Dat dit gebeurt blijkt uit onderzoek van Berenschot (2003): de organisatiegraad 
van brancheorganisaties die geen concurrenten hebben in de branche is significant 
hoger dan de organisatiegraad van brancheorganisaties die dat wel hebben. Om het 
vertrek van leden te voorkomen zullen brancheorganisaties strategische keuzes 
moeten maken: hoe willen zij zich onderscheiden van hun nieuwe concurrenten? 
Of kunnen zij daar beter mee samenwerken of fuseren? Het gaat hier dus om een 
strategische keuze voor de brancheorganisatie zelf. Die staat los van de collectieve 
of individuele strategieën van de leden. Leden proberen weliswaar de brancheorga-
nisatie te gebruiken als instrument voor hun eigen strategie (bijvoorbeeld door het 
bepalen van condities waaronder wordt geconcurreerd in de markt), maar branche-
organisaties hebben ook een eigen ruimte voor strategievoering. Daarnaar kijk ik 
in dit proefschrift.

Een ander, direct gevolg van branchevermenging is dat de diversiteit aan belangen die 
door de brancheorganisatie behartigd moeten worden toeneemt. Dat leidt tot nieuwe 
spanningen binnen de vereniging en doet een zwaarder beroep op het bestuur en ma-
nagement van de organisatie. Dit sluit aan bij de constatering van Greenwood (2002), 
die aangeeft dat fusies en overnames van bedrijven verstorend werken op brancheor-
ganisaties, doordat zij leiden tot herverdeling van inkomsten, middelen en invloed 
binnen de vereniging. Als de bedrijfsvoering van bedrijven uit verschillende sectoren 
geïntegreerd wordt, ontstaat volgens Boléat (2000) druk op de brancheorganisaties 
om dat ook te doen.

Kortom: branchevermenging is een ontwikkeling die die brancheorganisaties onder 
druk zet en die een bedreiging vormt voor hun effectiviteit. Dat betekent dat een stra-
tegische reactie nodig is. Bestuurders en managers van brancheorganisaties, wanneer 
zij met branchevermenging geconfronteerd worden, kunnen/moeten zich afvragen 
wat verschillende strategische keuzes betekenen voor de effectiviteit van hun orga-
nisatie. Hiernaar is echter nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht, zodat 
het voor de bestuurders en managers niet eenvoudig is deze inschatting te maken. 
Uit onderzoek dat is gedaan onder Amerikaanse brancheorganisaties in de 20ste eeuw 
(tot 1980) blijkt wel dat brancheorganisaties die samenwerken of fuseren een kleinere 
kans hebben op ontbinding dan brancheorganisaties die dat niet doen. Ook blijken 
de overlevingskansen van grote brancheorganisaties groter dan die van kleine (Al-
drich c.s., 1994). Maar het is de vraag of dit ook voor Nederlandse brancheorganisa-
ties in de 21ste eeuw nog geldt. Zoals ik in de vorige paragraaf liet zien hebben Ne-
derlandse brancheorganisaties immers een andere ontwikkeling doorgemaakt dan 
Amerikaanse. Bovendien gaat het hier om onderzoek op macroniveau, terwijl een 
bestuurder een inschatting wil kunnen maken op microniveau, voor zijn eigen or-
ganisatie. Hij heeft daarvoor een analysekader nodig, niet een kans dat een bepaalde 
beslissing gunstig uitpakt. Een dergelijk analysekader is in de wetenschap nog niet 
ontwikkeld. 

Brancheorganisaties zelf doen ook weinig onderzoek naar de effecten van hun strate-
gisch handelen. Daarvoor zijn verschillende verklaringen, namelijk:

HOOFDSTUK	1  inleiding en vraagstelling
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●	 Het bestuur en management van de organisatie heeft geen belang bij de uitkom-
sten. Zij gaan er vanuit dat de effectiviteit verbeterd is tenzij het tegendeel bewezen 
wordt. Zou blijken dat de effectiviteit is afgenomen, dan is de kans groot dat hen 
dat wordt aangerekend door de leden. Met mogelijke consequenties voor hun posi-
tie. Daarom hebben zij geen belang bij het bewijzen van het tegendeel. 

●	 Het bestuur en management heeft niet de juiste ‘instrumenten’ om de gevolgen 
voor de effectiviteit te meten. Bestaande modellen en theorieën die betrekking 
hebben op brancheorganisaties gaan niet over de relatie tussen strategie en effecti-
viteit, maar bieden hooguit inzicht in de functies die brancheorganisaties kunnen 
vervullen, de wijze waarop zij georganiseerd kunnen worden of hun positie in de 
maatschappij. Met andere woorden: bestaande invalshoeken geven geen volledig 
antwoord op de vraag hoe de effectiviteit van een brancheorganisatie wordt beïn-
vloed door een strategische koerswijziging. 

●	 Voor brancheorganisaties gangbare onderzoeksmethoden, zoals ledentevreden-
heidsmeting of imago onderzoek, houden onvoldoende rekening met de com-
plexiteit waarmee brancheorganisaties te maken hebben, doordat deze aan ver-
schillende logica’s onderworpen zijn. Een beter imago bij (politieke) stakeholders 
zegt bijvoorbeeld weinig als veel leden teleurgesteld zijn. En een achterban die de 
dienstverlening hoog waardeert is van weinig betekenis als de organisatiegraad al 
jaren daalt. 

Het gebrek aan onderzoeksresultaten en een analysekader bemoeilijkt het maken van 
een weloverwogen, rationele keuze voor een bepaalde strategie. Dat wil niet zeggen 
dat geen strategisch gedrag wordt vertoond. Zoals ik liet zien vinden er met enige 
regelmaat fusies plaats en worden nog vaker strategische samenwerkingsverbanden 
aangegaan. Het strategisch handelen hangt vaak af van persoonlijke factoren, visies 
van bestuurders en/of druk van buitenaf. Uit de interviews die ik in 2008 voerde met 
16 directeuren en secretarissen van brancheorganisaties die begin deze eeuw gefuseerd 
zijn (zie bijlage 3 voor een overzicht), blijkt bijvoorbeeld dat in meer dan de helft van 
de gevallen economische factoren aanleiding gaven om te fuseren. Bijvoorbeeld een 
vermeende kostenbesparing die door fusie te behalen zou zijn. In zes gevallen was een 
‘klik’ tussen de directeuren of de voorzitters een belangrijke aanleiding voor de fusie. 

Wat de fusie zou betekenen voor de effectiviteit van de brancheorganisatie en voor 
haar invloed op haar leden en omgeving was bij geen van deze organisaties vooraf 
onderzocht. Voor de betrokken brancheorganisaties is dat problematisch en zelfs ge-
vaarlijk, bijvoorbeeld wanneer:

●	 De onzekerheid over de effecten van een bepaalde strategie tot uitstelgedrag leidt. 
Veel tijd gaat verloren aan interne afstemming, ledenraadpleging, onderzoek, et 
cetera. Door de interne focus ziet de brancheorganisatie haar invloed op tegenspe-
lers afnemen en komt zij in een situatie waarin bepaalde strategieën niet meer mo-
gelijk zijn, die mogelijk veel potentie hadden gehad.
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●	 Teveel wordt gekeken naar de bedrijfseconomische voor- en nadelen van een stra-
tegie, terwijl brancheorganisaties non-profitorganisaties zijn en primair door een 
andere logica worden beheerst.19 Economische doelmatigheid wordt ten onrechte 
boven maatschappelijke doelmatigheid gesteld. Er wordt een strategie gevoerd die 
weliswaar besparingen oplevert, maar niet tot betere behoeftevoorziening van de 
leden leidt. Dit kan op den duur het bestaansrecht van de organisatie onder druk 
zetten.

Samengevat: er is een lacune in de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van 
strategische keuzes van brancheorganisaties voor hun effectiviteit. Dat komt omdat, 
in het sporadische wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan naar brancheor-
ganisaties, vooral wordt gekeken naar hun rol in het politieke systeem en naar de 
functies die zij vervullen. Daardoor is bijvoorbeeld bekend aan welke logica’s deze 
organisaties onderworpen zijn, wat hun bijdrage is aan maatschappelijke en econo-
mische ontwikkeling van landen en op welke manier zij invloed uitoefenen op be-
leidsmakers. Maar onbekend is welke strategieën brancheorganisaties zoal voeren en 
op welke wijze die hun effectiviteit beïnvloeden. Deze kennislacune is ook voor de 
praktijk problematisch, want daardoor worden keuzes gemaakt of juist tegengehou-
den uit angst voor of in verwachting van onbekende gevolgen. Er is dus behoefte aan 
een kader dat deze kennislacune invult. Dit proefschrift biedt zo’n kader.

	 1.3.2	 Doel	van	het	onderzoek

Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan het wetenschappelijk begrip van strategie-
voering door brancheorganisaties, door de onbekendheid over de relatie tussen stra-
tegisch gedrag van een brancheorganisatie en haar effectiviteit te verkleinen. Door dit 
begrip te vergroten en van praktische suggesties te voorzien, beoogt dit proefschrift 
tevens een handreiking te bieden aan het management van brancheorganisaties voor 
het vergroten van de effectiviteit van hun organisatie door bepaalde strategische keu-
zes te maken. Met andere woorden, het doel van dit proefschrift is inzicht te verschaffen 
in de strategische mogelijkheden die brancheorganisaties hebben om te reageren op veranderingen 
in hun omgeving (zoals branchevermenging), en de mogelijke gevolgen die deze strategieën hebben 
voor de effectiviteit van de brancheorganisatie.

Ik focus daarbij op branchevermenging, omdat dit brancheorganisaties ‘dwingt’ tot 
het maken van strategische keuzes. Bovendien is het een fenomeen dat zich momen-
teel bovendien in veel branches voordoet. Zodoende vergroot ik de relevantie van dit 
onderzoek voor de onderzoekspopulatie. Eveneens biedt deze focus mij een kapstok 
voor de casus selectie, waarover meer in hoofdstuk 5.

Met effectiviteit bedoel ik de mate waarin gestelde doeleinden worden bereikt (zie 
o.a. Keuning en Eppink, 1996). Daarbij is het van belang te vermelden dat een bran-

19  Meer over de logica’s waaraan brancheorganisaties onderworpen zijn in paragraaf 2.3.
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cheorganisatie verschillende belanghebbenden heeft (leden, bestuurders, medewer-
kers, tegenspelers), die voor een brancheorganisatie verschillende doeleinden met 
zich meebrengen.20

Om het gewenste inzicht te kunnen verschaffen, is het nodig een analysekader te 
ontwikkelen waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke factoren gezamenlijk de ef-
fectiviteit van een brancheorganisatie bepalen. Ook is het nodig om de verschillende 
strategieën, in het bijzonder uitvoeringsstrategieën, die brancheorganisaties kunnen 
voeren in reactie op branchevermenging, te inventariseren. Door gevoerde strategieën 
met behulp van het analysekader te analyseren, is het mogelijk de onbekendheid over 
de relatie tussen strategie en effectiviteit te verminderen. Effectiviteit van brancheor-
ganisaties valt immers niet objectief te meten, omdat dit samenhangt met de invloed 
die zij uitoefenen, hetgeen een relationeel en situationeel begrip is. Met het opstellen, 
toepassen en evalueren van een theoretisch kader vul ik de genoemde academische 
kennislacune op. In aanvulling op wat in de literatuur al over brancheorganisaties 
bekend is, wordt door dit proefschrift een nieuw empirisch domein ontsloten voor 
wetenschappelijk onderzoek: namelijk strategievoering van brancheorganisaties. 

 1.3.3		 Onderzoeksvragen

Dit proefschrift beoogt het begrip van de relatie tussen uitvoeringsstrategieën en het 
meervoudige begrip ‘effectiviteit’ te vergroten. De onderzoeksvraag die daarbij cen-
traal staat luidt:

Welke strategieën voert het management van brancheorganisaties in de context 
van branchevermenging en op welke wijze zorgen deze strategieën voor een ver-
andering van effectiviteit?

In deze vraag zijn twee deelvragen besloten, een beschrijvende en een exploratieve. De 
beschrijvende deelvraag betreft de relatie tussen verandering en de omgeving (in casu: 
branchevermenging) en strategische respons. Verklarend is de vraag die gaat over de 
relatie tussen strategie en effectiviteit. Om de beschrijvende deelvraag te kunnen beant-
woorden is het noodzakelijk om eerst een antwoord te vinden op de volgende vragen:

1. Wat zijn brancheorganisaties, wat doen ze, welke doelen hebben ze en in welke 
context opereren ze? Hierover gaat het volgende hoofdstuk. 

2. Hoe ziet het management van een brancheorganisatie eruit en welke (uitvoerings)
strategieën kan het voeren in reactie op branchevermenging? Daarover gaat hoofd-
stuk drie.

20  Keuning en Eppink spreken in dit verband  van economische, psychosociale, maatschappelijke en 
bestuurlijke doelmatigheid. Deze begrippen zijn alle van belang bij het bepalen van de effectiviteit, waar-
over meer in hoofdstuk 2 en 4. 
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Vervolgens kan door middel van empirisch onderzoek worden bepaald welke strate-
gieën het management van brancheorganisaties voert in de context van branchever-
menging. Hoe dit empirisch onderzoek eruit moet zien wordt beschreven in hoofd-
stuk vijf. Hoofdstuk zes tot en met acht beschrijven de casus die de empirische basis 
vormen van het onderzoek.

De verklarende deelvraag vereist inzicht in factoren die de effectiviteit van brancheor-
ganisaties bepalen. Dit inzicht is gebaseerd op een analyse van de wetenschappelijke 
literatuur over organisatie en activiteiten van belangenorganisaties, in het bijzonder 
brancheorganisaties. Deze analyse mondt uit in een analysekader, waarmee vervol-
gens strategische respons kan worden geanalyseerd. Het analysekader wordt gecon-
strueerd in hoofdstuk vier en toegepast in de casushoofdstukken zes tot en met acht. 
In hoofdstuk negen tenslotte worden de casus met elkaar vergeleken en worden de 
bevindingen uit het empirisch onderzoek gebruikt om conclusies te formuleren. 

1.4	 Theoretische	achtergrond	en	wetenschappelijke	relevantie

Omdat brancheorganisaties opereren op het speelveld tussen overheid en markt, 
wordt de theorie over brancheorganisaties benaderd vanuit verschillende invals-
hoeken. In de jaren ’60 van de vorige eeuw concentreerde Olson jr. (1965) zich op de 
vraag waarom ondernemingen zich collectief organiseren en welke krachten en me-
chanismen het collectief handelen onder druk zetten. Bijna twee decennia later, in 
1982, betoogde hij dat distributional coalitions (zoals brancheorganisaties) slecht zijn 
voor economische groei, omdat ze toegangsdrempels opwerpen voor nieuwe concur-
renten, hetgeen schadelijk is voor innovatie en een optimale allocatie van productie-
middelen. Hoe meer brancheorganisaties een land telt, hoe schadelijker dit is voor de 
economische groei van dat land, was zijn redenering. Deze redenering gaat er vanuit 
dat brancheorganisaties slechts bezig zijn met een herverdeling van middelen en zelf 
geen waarde creëren. Voordelen voor de leden zouden tegelijkertijd kosten zijn voor 
anderen. Unger en Van Waarden hebben twaalf jaar later (1994) aangetoond dat er 
geen empirische ondersteuning bestaat voor de redenering van Olson. Sterker nog: 
vanaf een bepaalde drempel is het volgens hen aannemelijk dat er een inverse rela-
tie bestaat tussen het aantal belangenorganisaties en hun invloed, omdat zij elkaar 
beconcurreren. Bovendien beredeneerden zij dat brancheorganisaties wel degelijk 
waarde creëren en niet alleen herverdelen. Zo betogen ook Van Eenennaam en Visser 
(2001): volgens hen spelen brancheorganisaties een sleutelrol bij het gezond houden 
van branches door te zorgen voor gezonde verhoudingen in de bedrijfstakstructuur. 
En deze structuur is voor 20 tot 40 procent bepalend voor de rendementen in de be-
drijfstak. Meer over het maatschappelijk nut van brancheorganisaties is te lezen in de 
volgende paragraaf.

In de discussie over het maatschappelijk of economisch nut bestaat weinig aandacht 
voor de wijze waarop brancheorganisaties functioneren. De eersten die hier serieus 
naar keken waren Schmitter en Streeck, die in 1981 baanbrekend onderzoek gestart 
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zijn naar de organisatie van ondernemersbelangen. Brancheorganisaties werden 
daarin benaderd als politieke actoren, die aan de ene kant worden gestuurd door de 
logica van lidmaatschap en aan de andere kant door de logica van invloed. Het combineren 
van die logica’s is een management opgave. In de jaren ’90 is meer aandacht gekomen 
voor wat brancheorganisaties doen, in plaats van voor hoe ze functioneren. En met de 
focus op de output kwam ook de invloed die brancheorganisaties uitoefenen op hun 
tegenspelers in beeld als onderzoeksobject. 

De aandacht hiervoor groeide door de toenemende wetenschappelijke aandacht 
voor de overlegeconomie (neocorporatisme), waarin naar brancheorganisaties werd 
gekeken als actoren die invloed uitoefenen in het politieke spectrum. Verschillende 
auteurs zagen verschillende factoren die bepalend zouden zijn voor de invloed die 
brancheorganisaties (kunnen) uitoefenen. Het optimaliseren van die factoren is een 
strategische opgave. In de wetenschappelijke literatuur is echter nauwelijks vanuit 
een strategisch perspectief naar brancheorganisaties gekeken. Dit proefschrift vult 
deze lacune. 

Hieronder schets ik kort de vier discussies in de wetenschap die van belang zijn voor de 
relatie tussen strategie en effectiviteit. In hoofdstuk negen ga ik hier meer uitgebreid 
op in en laat ik zien hoe de bevindingen uit mijn onderzoek hierin te plaatsen zijn. 

1. Wat bepaalt de invloed van brancheorganisaties?
 Deze discussie is met name ingestoken vanuit de literatuur over collectieve belan-

genbehartiging richting externen (in het bijzonder de nationale en/of Europese 
overheid). Het debat gaat over de vraag welke factoren en in welke mate factoren 
meewegen in de invloed van een brancheorganisatie op tegenspelers. 

2. Wat is de optimale omvang van de achterban?
 Zijn individuele leden beter af bij een grote of bij een kleine brancheorganisatie? 

Verschillende wetenschappers hebben zich over deze vraag gebogen en kwamen 
tot verschillende antwoorden. Grotere organisaties kunnen bijvoorbeeld meer ge-
wicht in de schaal leggen, maar zijn vaak ook bureaucratischer en varen een gema-
tigder koers. 

3. Wat is de ideale uitvoeringsstrategie?
 Deze discussie gaat over de vraag of brancheorganisaties het best alleen op hun 

doel af kunnen gaan, of dat samenwerken of zelfs fuseren verstandiger is. In de we-
tenschap is de afgelopen twee decennia een verschuiving opgetreden in het denken 
hierover. “Samen sterk” wordt niet meer automatisch als ideale strategie gezien. 

4. Wat zijn de overwegingen die een rol spelen bij de keuze voor een strategie?
 Hier gaat het om de voor- en nadelen die kleven aan verschillende strategieën. 

Afhankelijk van de achtergrond (en ‘school’) van de auteur worden verschillende 
voor- en nadelen gesignaleerd, wat kan leiden tot verschillende overwegingen om 
een bepaalde strategie te voeren. 
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Mijn dissertatie levert een relevante bijdrage aan deze discussies en de theorievor-
ming rondom brancheorganisaties, omdat het een brug slaat tussen de verschillende 
invalshoeken die in het verleden het denken over brancheorganisaties hebben be-
heerst en daar een nieuw perspectief aan toevoegt, namelijk een strategisch perspec-
tief. Veranderingen in het speelveld waarop de brancheorganisatie acteert worden 
gekoppeld aan de managementopgave om de effectiviteit te maximaliseren. Strategie 
is de brug daartussen.  

1.5	 Empirische	achtergrond	en	maatschappelijke	relevantie

“Wie (her)schreef de wetgeving voor de financiële sector in Nederland? De in-
vloed van brancheorganisaties was fenomenaal.” – Arnoud Boot, hoogleraar fi-
nanciële markten.21

Bovenstaande passage laat maar weer eens zien hoe invloedrijk brancheorganisaties 
in ons land (kunnen) zijn. Dagelijks worden niet alleen bedrijven, maar ook burgers 
met de inspanningen van brancheorganisaties geconfronteerd. Al zal menigeen zich 
daarvan niet bewust zijn. Wie heeft ervoor gezorgd dat je bij de kapper, fietsenmaker 
of stukadoor geen 19%, maar 6% btw betaalt? Wie zorgt ervoor dat je je geld terug-
krijgt als je een reis hebt geboekt bij een reisagent die failliet gaat? Aan wie hebben we 
de meeste keurmerken te danken, zodat wij als consument een beter geïnformeerde 
keuze kunnen maken voor een garage, verzekeraar of webwinkel?  

Inderdaad, in Nederland zijn op bijna alle markten brancheorganisaties actief; zij 
spelen in ons land een belangrijke rol in de ordening van markten en hebben een niet 
te verwaarlozen maatschappelijke relevantie. Dat komt onder andere doordat zij:22

●	 concurrentie op ‘destructieve’ gronden, zoals arbeidsvoorwaarden, voorkomen; 
●	 als gesprekspartner van de overheid vertrouwen tussen markt en overheid creëren;
●	 netwerken en kennisuitwisseling faciliteren, waardoor innovatie en economische 

groei een impuls krijgt;
●	 faillissementen voorkomen door startkwalificaties op te leggen;
●	 transparantie en kwaliteit bevorderen door keurmerken en certificeringsregelin-

gen te hanteren;
●	 voor Nederland schadelijke effecten van Europese wetgeving voorkomen, door 

lobby in Brussel;
●	 als ‘tegenmacht’ (countervailing power) dienen tegen direct overheidsingrijpen in 

markten en tegen de macht van vakbonden, die het concurrentievermogen van een 
bedrijf of hele sector kunnen beperken. 

21    NRC Handelsblad, katern Boeken, 7 januari 2011, p. 1-2
22    Bron: interview met prof. dr. J. Visser, op 13 april 2007 bij het Amsterdams Instituut voor  ArbeidsStudies 
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Beusmans (2001) voegt daar nog aan toe dat brancheorganisaties tevens maatschappe-
lijk nut hebben doordat zij ethiek en professionaliteit van ondernemers bevorderen 
(door middel van gedragsregels en dergelijke) en doordat zij voor onderzoek zorgen 
dat anders niet gedaan zou worden. 

Overigens leveren brancheorganisaties niet uitsluitend positieve bijdragen aan de 
maatschappij. Critici benadrukken maar al te graag dat brancheorganisaties veran-
dering tegenhouden, omdat zij teveel de belangen van de gevestigde orde behartigen. 
En verschillende brancheorganisaties hebben (deels) als kartel gefunctioneerd, met 
alle schadelijke gevolgen van dien. Dat zou mede kunnen verklaren waarom bran-
cheorganisaties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk minder geïncor-
poreerd zijn: die landen kennen een veel langere geschiedenis van strenge kartelwet-
geving dan Nederland. Sinds de intrede van de Mededingingswet in ons land (1998) 
is de kartelfunctie bij de meeste brancheorganisaties in rap tempo verdwenen (zie 
Beusmans, Masurel en Van der Rijken, 2001). 

Dat brancheorganisaties economisch en maatschappelijk van belang zijn, wil nog niet 
meteen zeggen dat het ook relevant is om onderzoek te doen naar de strategieën van 
deze organisaties. Echter, verschillende actoren in en rond brancheorganisaties heb-
ben er belang bij om te weten wat het effect is van een beoogde strategie. Hieronder 
wordt kort bij deze actoren en hun belang stilgestaan.

 De leden van brancheorganisaties
Brancheorganisaties zijn vrijwel altijd democratisch georganiseerd. De leden heb-
ben het uiteindelijk voor het zeggen. En aangezien in Nederland bijna 80% van de 
werkgevers en ruim 40% van alle MKB-ondernemers (EIM, 2010) is aangesloten bij 
een brancheorganisatie, wordt een groot deel van het bedrijfsleven dus jaarlijks direct 
of indirect betrokken bij strategische vraagstukken waar brancheorganisaties mee te 
maken hebben. 

 Het management van brancheorganisaties
Bestuur en directie vormen gezamenlijk het management van een brancheorganisa-
tie. Daarover meer in hoofdstuk drie. Door hen inzicht te verschaffen in de relatie tus-
sen strategie en effectiviteit kunnen zij beter onderbouwde keuzes maken, hetgeen 
hun positie in de brancheorganisatie verstevigt.

 De ‘tegenspelers’ van de organisatie 
Overheid, vakbonden en andere tegenspelers (bijvoorbeeld andere brancheorganisa-
ties of consumentenorganisaties) worden direct geraakt door een samenwerking van 
twee of meer brancheorganisaties. Het machtsevenwicht verschuift daardoor. Zij zul-
len genoodzaakt worden ook hun eigen positie en strategie te heroverwegen. Moeten 
zij reageren op de samenwerking om het machtsevenwicht te herstellen? Weten wat 
de (mogelijke) gevolgen zijn helpt hen ook bij het maken van strategische keuzes.
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1.6	 Contouren	van	het	onderzoek

Voor de genoemde onbekendheid over de effecten van strategieën van brancheorgani-
saties bestaan diverse redenen. Om te beginnen wordt er relatief weinig wetenschap-
pelijk onderzoek naar brancheorganisaties verricht. Zeker het afgelopen decennium 
verschenen nauwelijks wetenschappelijke publicaties waarin brancheorganisaties 
een prominente rol spelen. Deze dissertatie is daarom tamelijk uniek. Veel van het 
onderzoek dat wel verricht wordt en werd, richt zich op de functies die brancheorga-
nisaties vervullen (met name de lobbyfunctie), de wijze waarop zij georganiseerd zijn 
en de rol en waarde van brancheorganisaties in de maatschappij. Een andere reden 
is dat wanneer het gaat om de gevolgen van strategische keuzes voor de effectiviteit 
van brancheorganisaties, er vanuit wordt gegaan dat er een causaal verband bestaat 
tussen de strategie enerzijds en de effectiviteit anderzijds. Deze causaliteit is aanne-
melijk, maar volgens David Hume (1748) is causaliteit in het sociale leven onmogelijk 
perfect te bewijzen. Dat komt mede doordat:

●	 tussen actie (de strategische keuze) en het resultaat (verandering in effectiviteit) 
tijd verstrijkt, waarin veel verschillende spelers de situatie (proberen te) beïnvloe-
den;

●	 nauwelijks valt te bewijzen wat het resultaat zou zijn geweest zonder de actie. Een 
gelijktijdige vergelijking met andere belangenorganisaties die een andere strate-
gie kiezen biedt geen uitkomst, omdat geen twee belangenorganisaties exact gelijk 
zijn. Een volgtijdelijke vergelijking, waarbij de strategie ongedaan wordt gemaakt 
(zo dat al voorkomt), is al helemaal zinloos, omdat door het proces van samenwer-
king zeer veel bepalende factoren beïnvloed en veranderd zijn.

In plaats van het bewijzen van causaliteit, is het wel mogelijk om op zoek te gaan naar 
de wijze waarop de causaliteit werkt. En naar de relatie tussen enerzijds strategische 
respons en anderzijds factoren die effectiviteit bepalen. Door een verklarend inzicht 
te bieden in die relatie, is het mogelijk om uitspraken te doen over plausibiliteit. 
Uitspraken over de vraag hoe waarschijnlijk het is dat ten gevolge van een gekozen 
strategie de effectiviteit van een brancheorganisatie verandert. Er is dus theorievor-
ming nodig die de basis kan vormen voor toetsbare hypothesen over de relatie tussen 
strategie en effectiviteit. Een theorie moet immers bestaan uit een systematisch sa-
menhangende set beweringen die wetmatige generalisaties bevatten en die empirisch 
toetsbaar zijn (Priem en Butler, 2001). Alvorens zo’n theorie kan worden opgesteld 
over de relatie tussen strategie en effectiviteit van brancheorganisaties, is het eerst 
nodig om te verkennen welke factoren deze relatie verklaren. Hiervoor bestaan in de 
wetenschappelijke literatuur weliswaar enige aanknopingspunten, maar deze zijn 
nog niet eerder systematisch in kaart gebracht. Dat is daarom de eerste stap in mijn 
onderzoek. Deze stap resulteert in een analysekader, dat ik toepas op een aantal casus. 
Aangezien het onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt een exploratief 
karakter heeft, is het gebruikelijk om theorieën te ontwikkelen op basis van gevalstu-
dies (Eisenhardt, 1989). Meer hierover in hoofdstuk vijf. 
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Ik heb voor dit proefschrift een viertal casus onderzocht, waarin brancheorganisa-
ties voor een verschillende uitvoeringsstrategie hebben gekozen in de context van 
branchevermenging. Eén van deze casus, UNETO-VNI, loopt als een rode draad door 
de theoretische hoofdstukken, om de behandelde theorie te koppelen aan een prak-
tijkvoorbeeld. De gevalstudies voorzien in een empirische basis waarmee een theo-
rie wordt opgesteld over de relatie tussen een bepaalde (uitvoerings)strategie en de 
gevolgen daarvan voor de effectiviteit van de betrokken brancheorganisaties. Tevens 
worden de data gebruikt om eerder geformuleerde hypothesen over strategie en sa-
menwerking van brancheorganisaties te testen en indien nodig aan te scherpen. Door 
een empirisch domein (strategievoering van brancheorganisaties) voor wetenschap-
pelijk onderzoek te ontsluiten, draagt dit onderzoek bij aan de theorie(vorming) hier-
over.

Het empirisch onderzoek bestaat in de kern uit een zogenaamde multiple embedded case 
study. Dat betekent dat een aantal casus wordt bestudeerd waarin sprake is van een 
bepaalde uitvoeringsstrategie en dat per casus wordt gekeken naar tenminste twee 
onderzoeksobjecten, te weten de samenwerkende brancheorganisaties. De gevalstu-
dies beslaan vier fasen: verkenning, verdieping, analyse en theorievorming. De fasen 
kunnen deels parallel lopen, aangezien de voortgang per casus verschilt. Dat biedt de 
mogelijkheid om inzichten die in de ene casus worden opgedaan toe te passen in een 
andere casus. Hieronder worden de verschillende fasen kort toegelicht.

●	 Fase 1: Verkenning
 De verkenning heeft ten doel een schets te maken van de samenwerkende branche-

organisaties en hun branches. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:
 1. Ontwikkeling van de branches
	 2. Achtergrond en kenmerken van de betrokken brancheorganisaties
	 3. Gekozen uitvoeringsstrategie(en) 
 4. Het samenwerkingsproces
 De onderzoeksactiviteiten in de verkenningsfase bestaan primair uit document-

studie, aangevuld met gesprekken met de directeuren en bureaumedewerkers van 
de betrokken brancheorganisaties.

●	 Fase 2: Verdieping
 De verdieping heeft ten doel een indruk te krijgen van de effecten van de gekozen 

strategie op de activiteiten, middelen, management en dientengevolge de effecti-
viteit van de brancheorganisatie(s). Semigestructureerde interviews met (bestuurs)
leden en medewerkers vormen de kern van de onderzoeksactiviteiten in de verdie-
pingsfase.

●	 Fase 3: Analyse
 In de analysefase worden de gevonden data gekoppeld en vergeleken, teneinde uit-

spraken te kunnen doen over de plausibiliteit van de gevonden relaties. Uitspraken 
uit interviews worden vergeleken met schriftelijke documentatie, uitkomsten van 
eventuele enquêtes en uitspraken uit andere interviews. Hierdoor ontstaat niet al-
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leen een beeld van de feitelijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan, maar 
ook van de betekenis die deze ontwikkelingen hebben voor de effectiviteit van de 
brancheorganisatie.

●	 Fase 4: Theorievorming
 De analyse vergelijk ik met het theoretisch kader uit hoofdstuk vier, zodat ik een 

antwoord kan geven op de vraagstelling van dit proefschrift en duidelijkheid kan 
verschaffen over de bruikbaarheid van het theoretisch kader om te komen tot een 
volwaardige theorie. Tevens plaats ik mijn bevindingen in het discours dat betrek-
king heeft op effectiviteit en invloed van brancheorganisaties. Zo laat ik zien hoe 
dit proefschrift bijdraagt aan het opvullen van de academische kennislacune. 

Voorafgaand aan het casusonderzoek heb ik een inventariserende gespreksronde ge-
houden onder zestien directeuren van brancheorganisaties. Dit om inzicht te krijgen 
in de manier waarop strategieën binnen brancheorganisaties tot stand komen en om 
tot een bruikbare selectie van te onderzoeken casus te kunnen komen. De uitkomsten 
van dit vooronderzoek staan in paragraaf 5.5.
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HOOFDSTUK	2

Wat zijn brancheorganisaties en wat doen ze?

2.1	 Inleiding

De centrale onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt welke strategieën het manage-
ment van brancheorganisaties voert in de context van branchevermenging en op welke 
wijze deze strategieën zorgen voor een verandering van effectiviteit. Om daarop een antwoord 
te kunnen geven is het vooraleerst nodig om te weten wat brancheorganisaties zijn, 
wat ze doen en welke doelen ze nastreven. Dat wordt in dit hoofdstuk uitgelegd. Ver-
volgens ga ik dieper in op branchevermenging: wat is het en waar wordt het door ver-
oorzaakt? 

2.2	 Wat	zijn	brancheorganisaties	en	welke	doelen	streven	ze	na?

Er zijn verschillende manieren om naar het fenomeen ‘brancheorganisatie’ te kijken. 
Volgens Boléat (2000) zijn het relatief kleine organisaties met vaak een groot aantal 
leden uit het hele land. Ze produceren een groot aantal publicaties en organiseren 
conferenties, seminars en andere evenementen. In deze tamelijk willekeurige be-
schrijving zijn verschillende perspectieven besloten. Boléat hanteert een organisatie-
perspectief (hoe zien ze eruit?) en een output-perspectief (wat doen ze?). De genoemde 
kenmerken zijn echter niet op alle brancheorganisaties van toepassing (niet alle bran-
cheorganisaties publiceren veel), ze zijn niet duidelijk (wat moet verstaan worden 
onder ‘relatief klein?) en ze zijn ook niet volledig (waarom is lobbyen bij de overheid 
bijvoorbeeld niet genoemd?). Er is dus een meer systematische beschrijving nodig. 

In de institutionele benadering zijn brancheorganisaties te beschouwen als agenten 
van verandering (of van behoud, al naar gelang het onderwerp dat speelt). Brancheor-
ganisaties zijn in deze optiek een instrument van ondernemingen om marktcondities 
te beïnvloeden. Deze benadering is echter nog te breed: het zegt niets over de wijze 
waarop brancheorganisaties te werk gaan.  

Een andere manier om naar brancheorganisaties te kijken is vanuit teleologisch per-
spectief: welk doel streven ze na? Dit perspectief is interessant wanneer het gaat om 
het bepalen van effectiviteit: effectiviteit is immers de mate waarin doelen worden 
behaald. Zo beschouwd zijn het non-profit organisaties, primair gericht op het behar-
tigen van het belang van ondernemingen uit een bepaalde sector. Onder non-profit 
organisaties vallen alle organisaties zonder publieke taak of commercieel doel. Een 
bijzondere categorie hiervan vormen de belangenorganisaties, die op hun beurt weer 
kunnen worden verdeeld in twee categorieën (Van Schendelen, 2003), te weten:
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1. Ideële organisaties: organisaties die het algemeen belang nastreven. De leden en 
sympathisanten worden uitsluitend door overtuigingen verbonden.

2. Categorale organisaties: organisaties die de belangen van een welomschreven, af-
gegrensd deel van de maatschappij behartigen. De leden of sympathisanten heb-
ben enkele gemeenschappelijke kenmerken, zoals beroep of ondernemingsvorm.

Brancheorganisaties zijn een specifiek soort (categorale) belangenorganisaties. Zij 
vertegenwoordigen de belangen van (de ondernemingen in) een bepaalde branche. 
Vaak wordt ook de term branchevereniging gehanteerd, maar omdat een brancheorga-
nisatie niet noodzakelijkerwijs in de rechtsvorm ‘vereniging’ hoeft te zijn gegoten, 
gebruik ik in dit proefschrift de term brancheorganisatie. 

Definities: een vergelijkend overzicht

Schmidt c.s. (2003) definiëren brancheorganisaties als nationale organisaties die in 
een branche ondernemingen, ondernemers of (publieke) organisaties (die in het algemeen 
werknemers hebben) organiseren en hun belangen behartigen, waarbij de individuele onder-
nemingen/ondernemers de keuze hebben zich al dan niet aan te sluiten. Een kortere defini-
tie wordt gegeven door Tack (2009): een samenwerkingsverband van ondernemingen op 
vrijwillige basis met het oog op gemeenschappelijk belang. 

In de Engelstalige literatuur worden voor een brancheorganisatie de termen in-
dustry association, business (interest) association of trade association gebruikt. Deze laat-
ste categorie wordt door Boléat (1996) als volgt omschreven: “trade associations are 
established by a number of organisations, operating in the same market and often in compe-
tition with each other, to represent them and provide them with services. (…) The members 
of the association provide the governing body and finance. (…) They are not profit-seeking 
organisations, although increasingly they are expected to be run on businesslike lines.” Deze 
omschrijving zegt iets over de oprichting (door – vaak met elkaar concurrerende 
– organisaties die op dezelfde markt opereren), iets over de taken (vertegenwoor-
diging en dienstverlening), iets over de organisatievorm (non-profit) en iets over 
de besturing en financiering (door leden, steeds vaker bedrijfsmatig). Volgens 
Traxler (1995) behartigen trade associations overigens uitsluitend economische en 
commerciële belangen van hun leden. Terwijl business interest associations volgens 
Van Waarden (1992) nadrukkelijk ook sociale en technische belangen kunnen be-
hartigen. Hij definieert deze als volgt: formal organizations of groups of business people 
which have as their goal the aggregation, definition, representation and defence of the group’s 
business interests. Over de soorten belangen die behartigd worden meer in de para-
graaf over typologieën van brancheorganisaties. 

Aldrich en Staber (1988) definiëren business associations als ‘organisations created to 
represent business interests within specific domains, mobilising firms within their domain 
so that collective action can be taken on common problems’. In een latere publicatie 
noemt Aldrich c.s. (1994) nog als belangrijke kenmerken van trade associations dat 
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zij minimalistisch zijn (dat wil zeggen dat ze kunnen overleven met marginale 
overhead en ondersteunende diensten), dat ze gebaseerd zijn op vrijwillige aan-
sluiting en dat ze een monopoliepositie nastreven. Een opvallend verschil met 
de definitie van Van Waarden is dat hier de bedrijven centraal staan en bij Van 
Waarden de personen (business people). 

Alberti (1999) hanteert een definitie die door de twee voorgaande geïnspireerd 
is: business associations are organisations specialised in aggregation, selection, defence and 
promotion of interests and collective aims of firms. Hij onderscheidt business associati-
ons daarmee van trade associations. Die laatste vertegenwoordigen volgens hem 
bedrijven uit dezelfde branche, terwijl business associations ook regionale onder-
nemersverenigingen en sectorale federaties omvatten. Dat geldt ook voor de de-
finitie van Nobelen (1987), die niet spreekt niet over brancheorganisaties, maar 
over ondernemersverenigingen: “Een groepering van ondernemers c.q. onder-
nemingen die op permanente basis als pressiegroep ernaar streeft de collectieve 
sociale en economische belangen van de leden te behartigen.” In de Mededin-
gingswet en het EG-Verdrag komt de term brancheorganisatie evenmin voor en 
is ook sprake van het begrip ondernemersvereniging. Volgens de Memorie van 
Toelichting bij de Mededingingswet moet hieronder het volgende worden ver-
staan:

“Een ondernemersvereniging in de zin van artikel 85 van het Verdrag is een organisatie die 
een aantal ondernemingen verenigt. De organisatie hoeft niet de juridische vorm van een ver-
eniging te hebben, een stichting is bijvoorbeeld ook mogelijk. Zelfs is denkbaar dat een derge-
lijke organisatie in het geheel geen rechtspersoonlijkheid bezit.”

Deze omschrijving is uitermate ruim en omvat bijvoorbeeld ook winkeliers-
verenigingen, platforms en franchiseorganisaties. De functie en taken die de 
organisatie vervult zijn niet van belang om voor de Mededingingswet als on-
dernemersvereniging te kwalificeren. De definitie van Nobelen sluit veel winke-
liersverenigingen, platforms en franchiseorganisaties uit, omdat deze vaak niet 
aan het criterium ‘pressiegroep’ voldoen. Maar toch ontbreekt daarin nog het 
domeincriterium. 

De definities van verschillende auteurs (zie kader) maken goed duidelijk dat belan-
genbehartiging de kerntaak is van brancheorganisaties. En dat het gaat om belan-
gen van vrijwillig aangesloten ondernemingen, die invloed kunnen uitoefenen op 
de koers van de organisatie. Een effectieve brancheorganisatie zal dus zowel in staat 
moeten zijn om belangen te behartigen als om leden te binden. Dat is een strategische 
managementopgave.

In dit hoofdstuk wordt voor brancheorganisaties voorlopig de volgende werkdefini-
tie gehanteerd:

HOOFDSTUK	2  wat zijn brancheorganisaties en wat doen ze?
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Een brancheorganisatie is een organisatie die tenminste de collectieve belangen van vrijwillig aan-
gesloten ondernemers en/of ondernemingen uit één branche of sector behartigt, waarbij degenen 
wier belangen behartigd worden op democratische wijze, direct of indirect, invloed kunnen uitoefe-
nen op de koers van de organisatie.

Aan het eind van dit hoofdstuk blijkt of deze definitie nog herziening behoeft. 

2.3	 Wat	is	een	branche?

Volgens bovenstaande definitie behartigt een brancheorganisatie de belangen van on-
dernemers en/of ondernemingen uit één branche of sector. Wat houden deze begrip-
pen precies in? En wat is het verschil daartussen? Daarover gaat deze paragraaf.

Branche is een ander woord voor bedrijfstak. Een bedrijfstak is een verzameling van 
ondernemingen of filialen daarvan die gelijksoortige producten23 produceren op ba-
sis van een gelijksoortige technologie (Daems en Douma, 1990). Producten zijn gelijk-
soortig als zij in de ogen van de kopers substitueerbaar zijn, zonder dat daarbij een 
verschil in bruikbaarheid optreedt. Een bedrijfstak is meestal betrokken bij verschil-
lende markten en bij één markt kunnen verschillende bedrijfstakken betrokken zijn. 
Een bedrijfstak vertoont een grotere stabiliteit over de tijd dan een markt. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert de Standaard Bedrijfsindeling 
(SBI)24, een classificatie van economische activiteiten, om bedrijfseenheden te rubrice-
ren naar hun hoofdactiviteit. De SBI is gebaseerd op de indeling van de Europese Unie 
(Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Euro-
péenne, afgekort : NACE) en op die van de Verenigde Naties (International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities, afgekort: ISIC). Volgens Traxler 
(2003) wordt een sector afgebakend door de eerste letter van de NACE-classificatie. De 
indeling kent meerdere niveaus die aangegeven worden door vier of vijf cijfers. Soms 
wordt de SBI gebruikt om branches (of bedrijfstakken) mee af te bakenen. Daarbij 
rijst de vraag of een branche op het eerste, tweede, derde of zelfs vierde hiërarchisch 
niveau wordt bepaald. Een voorbeeld:

Economische activiteit 17 betreft de vervaardiging van papier, karton, papier- en kar-
tonwaren. Daarbinnen bestaat de subcategorie 17.1: vervaardiging van papierpulp, pa-
pier en karton. Een subcategorie daarvan is 17.12: vervaardiging van papier en karton, 
waaronder weer de activiteit 17.12.2: vervaardiging van papier en karton voor verpak-
king is ondergebracht. 

23     Voor ‘producten’ kan natuurlijk ook diensten gelezen worden.
24      Tot 2008 werd de SBI’93 gebruikt die in 1993 is vastgesteld. In 2008 heeft een ingrijpende revisie plaats-

gevonden van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde SBI. De 
SBI’93 maakt dus plaats voor de SBI 2008.
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Economische activiteit 86 betreft gezondheidszorg, met als subcategorieën 86.9: pa-
ramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting, 86.91: praktijken 
van verloskundigen en paramedici en tenslotte 86.91.2: praktijken van fysiothe-
rapeuten. 

De SBI 2008 telt in totaal 86 hoofdcategorieën (eerste twee cijfers van de indeling) en 
260 subcategorieën (derde cijfer van de indeling) van economische activiteiten. Die 
zijn weer onderverdeeld in 606 ondercategorieën (vierde cijfer van de indeling). Soms 
is nog een verdere onderverdeling gemaakt (met een vijfde cijfer), hetgeen nog 428 
meer verfijnde categorieën oplevert (verdeeld over 133 4-cijfer categorieën). Dat be-
tekent dat de SBI 2008 volgens de fijnste verdeling in totaal (606 + 428 – 133 =) 901 
economische hoofdactiviteiten onderscheidt. Dat is bijna net zoveel als het geschatte 
aantal brancheorganisaties in ons land, wat betekent dat er gemiddeld voor iedere 
economische hoofdactiviteit iets meer dan één vertegenwoordigende organisatie be-
staat. 

Sectoren zijn in ieder geval breder dan branches. Zo spreken we bijvoorbeeld van de 
agrarische sector of dienstensector. Daaronder vallen verschillende branches, zoals 
tuinbouw respectievelijk zakelijke dienstverlening. Nederland kent ook enkele sec-
tororganisaties, zoals de Land- en tuinbouworganisatie (LTO). Deze vallen buiten het 
bestek van dit proefschrift, mede doordat sectoren minder aan vermenging onderhe-
vig zijn dan branches. 

2.4	 Typologieën	van	brancheorganisaties

De veelheid van definities van brancheorganisaties (zie paragraaf 2.2) impliceert al 
dat er verschillende verschijningsvormen van deze organisaties bestaan. Mogelijk 
hebben deze verschijningsvormen consequenties voor de strategische keuzes die 
brancheorganisaties kunnen maken in reactie op branchevermenging. Daarom laat 
ik hieronder zijn welke soorten brancheorganisaties onderscheiden kunnen worden. 
Schmitter en Streeck (1981) onderscheiden drie soorten:

1. Zuivere ondernemersverenigingen, toegelegd op het behartigen van product-
marktbelangen;

2. Zuivere werkgeversverenigingen, toegelegd op het behartigen van arbeidsmarkt-
belangen;

3. Gemengde verenigingen, die zowel productmarkt- als arbeidsmarktbelangen be-
hartigen. 

Van deze laatste twee categorieën wordt door Traxler (2004) nog een ‘volledige’ en een 
‘beperkte’ variant onderscheiden. Al in 1987 vroeg Nobelen zich af of het nog wel zin-
vol is om een onderscheid te maken tussen werkgevers- en ondernemersorganisaties. 

HOOFDSTUK	2  wat zijn brancheorganisaties en wat doen ze?
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Het onderscheid is in de praktijk immers vervaagd, omdat de economische aspecten 
van het ondernemen niet meer gescheiden kunnen worden gezien van de sociale con-
text. Dit inzicht heeft volgens Nobelen tot verschillende fusies geleid. Hieruit blijkt 
dat het al dan niet onderscheiden van het soort belangen dat behartigd wordt kan 
leiden tot strategiewijziging (namelijk fusie). 
Boléat (1996) hanteert een andere indeling van brancheorganisaties, namelijk:

●	 de klassieke brancheorganisatie, die één specifieke, afgebakende bedrijfstak verte-
genwoordigt;

●	 de meervoudige brancheorganisatie, die verschillende bedrijfstakken vertegen-
woordigt;

●	 de gespecialiseerde brancheorganisatie, die onderdeel is van een klassieke of meer-
voudige brancheorganisatie en gericht is op ondernemingen van bijvoorbeeld een 
bepaalde omvang, uit een bepaalde regio, et cetera;

●	 de federale brancheorganisatie, die bestaat uit een aantal afzonderlijke brancheor-
ganisaties (een paraplu-organisatie).

Deze indeling is bijzonder relevant wanneer het gaat om branchevermenging. Het 
valt immers te verwachten dat klassieke brancheorganisaties ten gevolge van bran-
chevermenging steeds minder bestaansrecht hebben, omdat bedrijfstakken steeds 
moeilijker zijn af te bakenen. Vooral deze organisaties zullen dus hun strategie moe-
ten aanpassen, is mijn verwachting.

Volgens Visser en Wilts (2006) kunnen (gespecialiseerde) brancheorganisaties worden 
ingedeeld op basis van religie, functie (werkgevers- versus ondernemersorganisaties), 
marktsegment en omvang (grote versus kleine bedrijven als lid). Traxler (1995) han-
teert een zeer vergelijkbare indeling, maar spreekt in plaats van ‘marktsegment’ over 
‘regio’ (internationaal, Europees, landelijk of regionaal) en voegt bovendien het cri-
terium ‘eigendomsstructuur van de leden’ (publieke versus private organisaties) toe. 
Dit komt meer overeen met de indeling van Windmuller en Gladstone uit 1984, die 
ook nog het criterium ‘economische activiteit’ (verticaal (ketenorganisaties) versus 
horizontaal) onderscheiden. Ook bij Rademakers (2000) speelt dit laatste criterium 
een rol. Brancheorganisaties met een horizontaal domein (bedrijven die opereren in 
dezelfde fase van de waardeketen) noemt hij trade associations en brancheorganisaties 
met een verticaal domein (bedrijven verspreid over de hele waardeketen) noemt hij in-
dustry association. Hier geldt dat trade associations waarschijnlijk meer gevolgen zullen 
ondervinden van branchevermenging dan industry associations, alwaar de vermenging 
al goeddeels geïncorporeerd is. 

Het onderscheid op basis van religie of functie is in de loop der tijd (ook in ons land) 
grotendeels verdwenen, zo blijkt uit de studie van Traxler. Zuivere werkgeversorga-
nisaties komen nauwelijks meer voor.25 Zuivere ondernemersverenigingen nog wel; 

25     Een bekende uitzondering is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), waarbij in 2011 
zo’n 850 individuele ondernemingen, 700 concernonderdelen en 65 bedrijfstakken zijn aangesloten. In 
totaal vertegenwoordigt de AWVN daarmee 19.000 bedrijven, waar circa 2 miljoen werknemers werken.
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de behartiging van de werkgeversbelangen (bijvoorbeeld CAO-onderhandeling) is 
dan bijvoorbeeld uitbesteed aan de federatie waar de ondernemersvereniging bij aan-
gesloten is, zoals bijvoorbeeld de FME.

De omvang van de leden is slechts zelden een onderscheidend criterium in typolo-
gieën van brancheorganisaties. Het is voor de representativiteit van een organisatie 
immers belangrijk om zowel de grote als de kleine organisaties te vertegenwoordi-
gen. In brancheorganisaties met zowel grote als kleine leden ligt wel het gevaar op 
de loer dat de organisatie zich ontwikkelt tot een dienstverlener voor de kleine leden, 
op kosten van de grote. Of tot belangenbehartiger van de grote leden, ten koste van 
de kleine. Dit leidt soms tot afsplitsingen van groepen ondernemers die zich in het 
grotere geheel niet meer thuis voelen. Denk bijvoorbeeld aan kleine aannemersbe-
drijven, die in 2008 uit Bouwend Nederland stapten en zich verenigden in de Aan-
nemersfederatie Nederland (AFN).

De bovengenoemde indelingen hangen alle samen met de domeinkeuze van de bran-
cheorganisatie. Het domein wordt afgebakend door structurele en functionele para-
meters. Structurele parameters zeggen iets over de kenmerken van de leden, terwijl 
de functionele parameters iets zeggen over het soort belangen dat wordt behartigd 
(Schmitter en Streeck, 1999). Een indeling op basis van omvang van de leden is dus een 
structurele indeling, terwijl het onderscheid tussen werkgevers- en ondernemersver-
enigingen gebaseerd is op een functionele verdeling. Branchevermenging gaat vooral 
over de structurele parameters, namelijk de economische hoofdactiviteit van de leden. 

De differentiatie in domeinkeuze is steeds kleiner geworden door bijvoorbeeld de 
ontzuiling en de verbeterde mogelijkheden voor transport en communicatie. Oor-
spronkelijk werd het domein vooral bepaald door de aard van de belangenbeharti-
ging. Arbeidsmarktbelangen hadden in de 19e eeuw door de gebrekkige transportmo-
gelijkheden slechts een regionale of plaatselijke relevantie. Werkgeversverenigingen 
waren daarom naar regio gedifferentieerd. Daarentegen werden ondernemersorgani-
saties in de eerste plaats per branche of product gedifferentieerd, omdat commerciële 
belangen werden gedeeld met ondernemingen die hetzelfde product leverden (Van 
Waarden, 1987). Tegenwoordig zijn er wel veel ondernemersverenigingen met een lo-
kale oriëntatie, denk aan winkeliersverenigingen en verenigingen van bedrijven op 
een bedrijventerrein. Deze verenigingen vallen echter niet onder de noemer ‘bran-
cheorganisatie’.

Een andere manier om brancheorganisaties in te delen, is door te kijken naar de ken-
merken van de brancheorganisatie zelf. Zo maakt Bennett (1999) een onderscheid tus-
sen kleine (minder dan 30 leden) en grote (tenminste 30 leden) brancheorganisaties. 
Volgens hem verschillen beide soorten significant van elkaar, waar het gaat om bij-
voorbeeld organisatiegraad en de mate van toe- en uittreding. Ook zijn kleine orga-
nisaties sterker op belangenbehartiging gericht dan grote. Kortom: kleine branche-
organisaties zouden andere strategieën volgen dan grote en op een andere manier 
effectief kunnen zijn. Uit mijn onderzoek zal blijken of dat inderdaad het geval is. 

HOOFDSTUK	2  wat zijn brancheorganisaties en wat doen ze?

Rijken_proef3.indd   35 07-10-11   09:20



samen sterk of verdeel en heers?

36

Tenslotte kunnen brancheorganisaties met een eigen, professionele staf worden on-
derscheiden van organisaties zonder. Dit is volgens Schmitter en Streeck (1999) een 
essentieel onderscheid, omdat bij organisaties met eigen staf een autonoom belang 
wordt ingebracht, dat kan conflicteren met het belang van de leden en/of van het be-
stuur. Het omgaan met deze belangenverschillen is een managementopgave die be-
langrijke implicaties heeft voor de effectiviteit. In mijn onderzoek kijk ik, omwille 
van vergelijkbaarheid van de casus, uitsluitend naar de eerste categorie, namelijk 
brancheorganisaties met eigen staf. 

UNETO-VNI: twee branches, één organisatie

“UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische de-
tailhandel.” Zo valt te lezen op de website.26 “UNETO-VNI is een van de grootste werk-
geversorganisaties van Nederland en […] onderhoudt contacten met overheid en politiek, 
onderwijsinstellingen, media, koepelorganisaties, vakbonden en fabrikanten- en consumen-
tenorganisaties”, gaat het verder. Hieruit valt al meteen af te leiden dat UNETO-
VNI een gemengde, meervoudige organisatie is. Immers, zowel werkgevers- als 
ondernemersbelangen worden behartigd en nog wel voor twee verschillende 
branches. Iets verdergaand onderzoek van de website wijst uit dat zich onder 
de leden zowel heel grote (zoals Imtech, 22.500 medewerkers of BCC, 1.500 me-
dewerkers) als heel kleine leden (zonder personeel) bevinden. Bedrijven uit het 
hele land en van alle signatuur zijn welkom. De heterogeniteit in de achterban is 
derhalve enorm. Met 5.500 leden en een secretariaat met circa 70 medewerkers is 
UNETO-VNI een van de grootste brancheorganisaties van Nederland.27

 
 Verwante organisaties
Zoals hierboven besproken, bestaan er veel verschillende soorten brancheorganisa-
ties. Ook zijn er organisaties die veel verwantschap met brancheorganisaties verto-
nen, omdat zij ook sectorale, zakelijke belangen behartigen. Bennett (1999) onder-
scheidt vijf soorten sectoral business associations, namelijk:

1. Verenigingen van bedrijven
2. Verenigingen van eigenaren-managers
3. Beroepsorganisaties van individuen
4. Gemengde organisaties
5. Federaties

Volgens Bennett is het belangrijk om deze vormen van elkaar te onderscheiden, om-
dat zij significant van elkaar verschillen waar het gaat om bijvoorbeeld de redenen om 
lid te worden of uit te treden, maar ook waar het gaat om focus (externe invloed ver-
sus dienstverlening). De verschillen zijn volgens hem het grootst tussen verenigingen 

26     www.uneto-vni.nl
27     Uitgedrukt in aantal medewerkers. 
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van bedrijven en beroepsorganisaties. De verenigingen van eigenaren-managers en 
de gemengde organisaties zitten daar tussenin en de federaties worden door Bennett 
in zijn onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. Wat verenigingen van bedrij-
ven vooral onderscheidt van verenigingen van personen is de heterogeniteit van de 
achterban. Deze is bij brancheorganisaties groter dan bij elk ander soort belangenor-
ganisatie (Unger en Van Waarden, 1994). Dat komt onder andere omdat in de regel:

●	 ondernemingen op meer markten actief zijn dan bijvoorbeeld werknemers of con-
sumenten, namelijk de markten voor kapitaal, arbeid en grondstoffen; 

●	 ondernemingen op de verschillende markten verschillende rollen hebben en op 
sommige markten concurreren met de andere leden van de brancheorganisatie;

●	 brancheorganisaties zowel organisaties als personen vertegenwoordigen;
●	 organisaties op veel meer punten van elkaar kunnen verschillen dan personen 

(denk aan omvang, activiteiten, doelen, etc.)
 Deze heterogeniteit brengt een dynamiek met zich mee die bij andere organisaties 

niet voorkomt en die belangrijke consequenties heeft voor de besturing en de acti-
viteiten van brancheorganisaties. Toch is in de praktijk het onderscheid tussen be-
roeps- en brancheorganisatie lang niet altijd eenvoudig te maken. Diverse (grote) be-
roepsorganisaties, zoals het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
of de Bond van Nederlandse Architecten, behartigen ook ondernemersbelangen van 
hun leden, terwijl brancheorganisaties als de Koninklijke Algemene Nederlandse 
Kappersorganisatie zich ook inzetten voor de ontwikkeling van het beroep. 

 Voor de volledigheid zal ik hieronder kort de organisaties behandelen die verwant-
schap vertonen met brancheorganisaties, maar die daarvan ook verschillen, omdat 
zij: 

●	 ofwel beroepsbeoefenaren in plaats van ondernemers/ondernemingen vertegen-
woordigen;

●	 ofwel een verplichte in plaats van een vrijwillige aansluiting kennen;
●	 ofwel op winst gericht zijn, in plaats van op belangenbehartiging. 
 
De theorie die ik in dit proefschrift ontwikkel zal ten dele ook relevant zijn voor en 
van toepassing zijn op deze verwante organisaties.

Beroepsorganisaties zijn organisaties waarvan personen lid zijn die met elkaar ge-
meen hebben dat zij (min of meer) hetzelfde beroep uitoefenen of uitgeoefend heb-
ben. Van een beroepsorganisatie kunnen daarom geen ondernemingen lid zijn. Wel 
komt het voor dat beroepsbeoefenaren tevens ondernemer zijn, bijvoorbeeld wan-
neer zij een eigen praktijk hebben. Vaak behartigt de beroepsorganisatie in dat ge-
val ook ondernemersbelangen, waardoor de beroepsorganisatie kenmerken van een 
brancheorganisatie vertoont. 

Beroepsorganisaties zijn ‘officieel’ vaak primair gericht op het bevorderen van de door 
de professie beleden centrale waarde en secundair op de behartiging van de belangen 
van de leden (Lammers, Mijs en Noort, 2000). In de praktijk gaat de behartiging van 
de ledenbelangen echter vaak voor de waardebevordering. Meer dan brancheorga-
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nisaties hebben beroepsorganisaties een dienstenfocus (Bennett, 1999). Zij worden 
vooral aangetroffen in de sectoren voor professionele, medische, persoonlijke of fi-
nanciële dienstverlening.

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO’s, ofwel product- en bedrijfschap-
pen) vertegenwoordigen de belangen van bedrijfssectoren op mesoniveau (Wermuth, 
1997). Er is hierbij sprake van sectorale samenwerking tussen werknemers- en onder-
nemersorganisaties. Productschappen – ook wel verticale schappen genaamd – zijn 
bestemd voor ondernemingen die in opeenvolgende schakels in een productieketen 
actief zijn, bedrijfschappen – horizontale schappen – voor werknemers en onderne-
mingen die een vergelijkbare functie in het economisch proces vervullen. De taak van 
de bedrijfschappen is minder ver strekkend dan die van productschappen. 

De Wet op de bedrijfsorganisatie omschrijft in artikel 71 de taak van de bedrijfslicha-
men als “een het algemeen belang dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor 
zij zijn ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en 
van de daarbij betrokken personen te behartigen”. Hieruit blijkt dat PBO’s een hybride taak 
hebben, namelijk zowel behartiging van het algemeen belang als van het belang van 
de achterban.

Anders gezegd: de PBO’s zijn in het leven geroepen om het belang van economische 
sectoren te bevorderen op een manier die het algemeen belang dient. De gedachte 
daarbij is dat de sectorale belangenbehartiging efficiënter en effectiever kan verlopen 
door de gezamenlijke aanpak. Free rider-gedrag wordt voorkomen doordat alle sect-
orgenoten via collectieve heffingen verplicht worden om mee te betalen. Dit is een 
belangrijk verschil met brancheorganisaties, die een vrijwillig lidmaatschap kennen.
De activiteiten van de schappen zijn in beginsel complementair aan die van private 
organisaties. Toch verrichten de PBO’s vaak activiteiten die ook door brancheorgani-
saties verricht (kunnen) worden. Denk hierbij aan lobby, bedrijfsvergelijking, inno-
vatiebevordering en imagoverbetering. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vaak 
een (innige) samenwerking bestaat tussen de PBO’s en de ‘dragende’ organisaties, die 
in sommige gevallen zelfs als uitvoeringsorganisatie van het schap fungeren. 

De schappen zijn niet onomstreden en hun aantal neemt in hoog tempo af. Waren er 
in 1996 nog 14 productschappen en 25 bedrijfschappen, in 2006 waren dit er nog maar 
11 respectievelijk 6. Dat betekent meer dan een halvering in 10 jaar tijd. Bij oprichting 
en opheffing van een schap ligt het initiatief bij de samenwerkende organisaties in de 
branche. De schappen vertegenwoordigen in 2009 overigens nog altijd circa 400.000, 
vooral kleine, bedrijven en meer dan een miljoen werknemers (SER, 2009). Bij de 
schappen zelf zijn ruim 900 personen werkzaam.

Franchise organisaties zijn samenwerkingsverbanden van ondernemingen, waarbij 
één onderneming (de franchisegever) aan andere ondernemers (de franchisenemers) 
het recht verleent om tegen betaling een onderneming met een bepaalde handels-
naam en volgens een bepaald concept te drijven. De afspraken tussen franchisegever 
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en –nemer worden vastgelegd in een franchisecontract, waarin ook bepalingen kun-
nen staan over bijvoorbeeld winkelinrichting, promotie en prijsbeleid. Sinds de ope-
ning van de eerste McDonald’s vestiging in ons land (in 1971) kan gesproken worden 
van een opmars van franchise formules (Vrolijk, 2002). 

(Grote) franchisegevers vervullen functies die soms sterk gelijken op de functies van 
brancheorganisaties. Denk daarbij aan individuele dienstverlening (bijvoorbeeld met 
betrekking tot marketing of juridische zaken), marktordening (gedragsregels, certi-
fi cering, prijsbeleid), collectieve promotie en in sommige gevallen zelfs arbeidsvoor-
waardenonderhandeling. Een opmerkelijk voorbeeld is in dit kader de franchisegever 
Wave International (waartoe de kappersketens Cosmo, Team en Hairmaxx behoren 
met in totaal 180 franchisenemers), die in 2006 een eigen brancheorganisatie (Fusion) 
oprichtte en daarmee ook een eigen CAO afsloot voor haar franchisenemers. Dit uit 
onvrede met de door brancheorganisatie ANKO afgesloten CAO. 

2.5	 Wat	doen	brancheorganisaties?

In de vorige paragrafen is omschreven wat brancheorganisaties zijn en welke soorten 
er bestaan. Belangenbehartiging bleek hun kerntaak. Maar wat dóen ze nou eigenlijk 
om belangen te behartigen? Welke strategische afwegingen horen daarbij? Daarover 
gaat deze paragraaf.

 Logica’s
Brancheorganisaties behartigen de belangen van hun leden. Een duidelijke afbakening 
van het begrip ‘belangenbehartiging’ bestaat echter niet. Volgens Van Waarden (1989) 
gaat het bij belangenbehartiging om invloedsuitoefening, zowel intern (richting (po-
tentiële) leden) als extern (richting tegenspelers). Daarbij leveren doelen die aan de ene 
kant gerealiseerd worden - bijvoorbeeld invloed op leden - (ruil)middelen op voor doel-
realisatie aan de andere kant - bijvoorbeeld invloed op de overheid. In schema:

Figuur 2 Interne versus externe invloed

Schmitter en Streeck (1981) noemen de ruilrelatie met het domein logic of membership 
(lidmaatschapslogica) en de ruilrelatie met de tegenspelers logic of infl uence (invloed-
logica). Deze logica’s stellen verschillende, soms zelfs tegengestelde eisen aan de be-
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hoeften, structuur en activiteiten van de belangenorganisatie. Brancheorganisaties 
zullen effectiever zijn naarmate zij een strategie voeren die hen beter in staat stelt met 
deze spanningen om te gaan en hierop in te spelen. De wederzijdse versterking tus-
sen de twee logica’s bestaat echter alleen wanneer de belangen die behartigd worden 
homogeen zijn en de voordelen uitsluitend aan de leden ten goede komen. Zo niet, 
dan kan een stijgende invloed op de tegenspelers juist leiden tot een afname van het 
aantal leden, omdat free riding interessanter wordt (Streeck, Schneider en Visser, 2006).
Behalve de hiervoor genoemde logica’s, zijn er nog twee andere logica’s van invloed 
op de structuur, activiteiten en processen van belangenorganisaties. Schmitter en 
Streeck noemen deze de logic of effi cient implementation en de logic of goal formation. De 
effi ciëntielogica houdt in dat de organisatie zich op economische wijze van haar taken 
kwijt, hetgeen gevolgen heeft voor de wijze van besluitvorming en communicatie op 
het bureau, verdeling van bevoegdheden en competenties, vormgeving van adminis-
tratieve processen, et cetera. De doelformatielogica is gericht op het omgaan met ver-
schillende belangen onder de leden en is van invloed op de (bestuurlijke) structuur. 
Verschillende inzichten moeten gehoord kunnen worden, er moet een goed systeem 
van checks & balances zijn en de betrokkenheid van leden bij de besluitvorming moet 
geborgd worden. 

Deze vier logica’s leiden tot een viertal activiteiten die de belangenorganisatie in rela-
tie tot haar leden kan uitvoeren. Het betreft activiteiten die samenhangen met:

1. Participatie (solidaristische goederen): acteren door leden
2. Vertegenwoordiging (collectieve goederen): acteren namens leden
3. Dienstverlening (selectieve goederen): acteren voor leden
4. Controle (autoritaire goederen): acteren over leden

Hieronder een overzicht van de relatie tussen de verschillende activiteiten en de bij-
behorende logica’s:

Figuur 3 Logica’s en activiteiten van brancheorganisaties
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 Functies
Latere auteurs hebben tal van andere classifi caties gemaakt van de activiteiten (rollen, 
functies) van brancheorganisaties. Zo is er de in het Nederlandse verenigingsmanage-
ment veelgebruikte ‘Propeller van Tack’ (2001, herzien in 2009), waarin drie kernta-
ken van brancheorganisaties worden onderscheiden:

hoeften, structuur en activiteiten van de belangenorganisatie. Brancheorganisaties 
zullen effectiever zijn naarmate zij een strategie voeren die hen beter in staat stelt met 
deze spanningen om te gaan en hierop in te spelen. De wederzijdse versterking tus-
sen de twee logica’s bestaat echter alleen wanneer de belangen die behartigd worden 
homogeen zijn en de voordelen uitsluitend aan de leden ten goede komen. Zo niet, 
dan kan een stijgende invloed op de tegenspelers juist leiden tot een afname van het 
aantal leden, omdat free riding interessanter wordt (Streeck, Schneider en Visser, 2006).
Behalve de hiervoor genoemde logica’s, zijn er nog twee andere logica’s van invloed 
op de structuur, activiteiten en processen van belangenorganisaties. Schmitter en 
Streeck noemen deze de logic of effi cient implementation en de logic of goal formation. De 
effi ciëntielogica houdt in dat de organisatie zich op economische wijze van haar taken 
kwijt, hetgeen gevolgen heeft voor de wijze van besluitvorming en communicatie op 
het bureau, verdeling van bevoegdheden en competenties, vormgeving van adminis-
tratieve processen, et cetera. De doelformatielogica is gericht op het omgaan met ver-
schillende belangen onder de leden en is van invloed op de (bestuurlijke) structuur. 
Verschillende inzichten moeten gehoord kunnen worden, er moet een goed systeem 
van checks & balances zijn en de betrokkenheid van leden bij de besluitvorming moet 
geborgd worden. 

Deze vier logica’s leiden tot een viertal activiteiten die de belangenorganisatie in rela-
tie tot haar leden kan uitvoeren. Het betreft activiteiten die samenhangen met:

1. Participatie (solidaristische goederen): acteren door leden
2. Vertegenwoordiging (collectieve goederen): acteren namens leden
3. Dienstverlening (selectieve goederen): acteren voor leden
4. Controle (autoritaire goederen): acteren over leden

Hieronder een overzicht van de relatie tussen de verschillende activiteiten en de bij-
behorende logica’s:

Figuur 3 Logica’s en activiteiten van brancheorganisaties
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Figuur 4 Propeller van Tack

Ordening en ontwikkeling is volgens Tack de belangrijkste kerntaak. Het gaat hier 
om het bewaken van de concurrentiepositie van de branche tegenover andere bran-
ches en – daarbinnen – het versterken van de concurrentiepositie van de leden. Ofwel 
het ‘marktspel op mesoniveau’. ‘Ordening’ heeft daarbij vooral een defensief/conser-
verend karakter: ervoor zorgen dat een bepaalde kwaliteitsstandaard wordt gezet 
en gezekerd, bijvoorbeeld door het instellen en handhaven van een kwaliteitscode. 
‘Ontwikkeling’ heeft een meer offensief/expansief karakter: innovatie in de branche 
bevorderen, zowel in producten, markten, productieprocessen en nieuwe samenwer-
kingsvormen. Van ordening en ontwikkeling worden afgeleid:

●	 Politieke belangenbehartiging (‘lobby’): op welke dossiers moet het ‘conditiespel 
op macroniveau’ zich richten waarin de brancheorganisatie de politieke en wette-
lijke condities waaronder zij opereert zo gunstig mogelijk probeert te maken. 

●	 Individuele dienstverlening (ledenservice): hier speelt de brancheorganisatie het 
‘bedrijfsspel op microniveau’ door in te gaan op de specifi eke behoeften in de da-
gelijkse praktijk van het lid. Belangrijk is hierbij dat niet-leden kunnen worden 
uitgesloten van de voordelen van het lidmaatschap, ook als ze als ‘free riders’ in de 
politieke belangenbehartiging ‘meeliften’. 

Reynaerts maakte al in 1982 een vergelijkbare driedeling en zegt dat brancheorgani-
saties over het algemeen een drietal functies hebben, namelijk:
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●	 Een politiek-economische functie: opkomen voor de collectieve belangen van de 
achterban ten overstaan van de overheid en alle andere instituties die de belangen 
van de achterban kunnen beïnvloeden.

●	 Een bedrijfseconomische of dienstverlenende functie, die alle activiteiten omvat 
gericht op de ondersteuning van de individuele ondernemer, zowel in zijn bedrijfs-
voering als in zijn contacten met de omgeving.

●	 Een disciplineringsfunctie, gericht op het bewaken van de eenheid binnen de ach-
terban. 

De ontwikkelingsfunctie ontbreekt in het overzicht van Reynaerts. Dat is niet heel 
verwonderlijk, aangezien ontwikkeling (bijvoorbeeld innovatiebevordering) bij veel 
brancheorganisaties een relatief nieuwe activiteit is (Van der Rijken c.s., 2010). 

De grootste betekenis van de brancheorganisatie ligt volgens Nobelen (1987) op het 
terrein van de participatie in politiek-economische aangelegenheden, teneinde de continuïteit en 
de expansie van het ondernemen in een sector te waarborgen. Uit diverse recente onderzoeken 
(o.a. Berenschot, VU, Newcom Research) blijkt dat de (politieke) belangenbehartiging 
bij de meeste brancheorganisaties nog steeds de belangrijkste functie is, alhoewel an-
dere functies in de loop der jaren wel aan belang hebben gewonnen.

Windmuller en Gladstone (1984) benadrukken dat de taken en activiteiten van bran-
cheorganisaties zeer divers zijn en afhangen van de bedrijfstak, de cultuur in een land, 
het institutionele raamwerk, de wensen van de leden, et cetera. Ik deel de constate-
ring dat brancheorganisaties verschillende activiteiten verrichten, maar betwijfel of 
dat inderdaad veroorzaakt wordt door de genoemde factoren. Uit mijn onderzoek, 
waarin ik brancheorganisaties vergelijk die in dezelfde sector, in hetzelfde land actief 
zijn, blijkt immers dat deze brancheorganisaties er toch verschillende activiteiten op 
nahouden. Blijkbaar kan het management van een brancheorganisatie hier verschil-
lende strategische keuzes maken. 

Hiernaast volgt, in chronologische volgorde, een overzicht van de verschillende inde-
lingen van activiteiten / functies / rollen / kritische succesfactoren van brancheorga-
nisaties, waarin te zien is waar in de verschillende indelingen de overlap en de ‘blinde 
vlekken’ zitten. Op basis daarvan maak ik vervolgens een eigen indeling, waarin alle 
activiteiten van brancheorganisaties systematisch kunnen worden gepositioneerd. 
In het overzicht valt op dat de American University een functie (h)erkent die andere 
auteurs niet noemen. Het gaat hier om ‘autonome activiteiten’ van brancheorgani-
saties: activiteiten die niet direct vallen te kwalificeren als belangenbehartiging of 
dienstverlening, maar die daaraan ondersteunend (kunnen) zijn. Denk aan de infor-
matie die een belangenorganisatie vergaart en verwerkt om kennisautoriteit te kun-
nen zijn voor een bepaalde sector. Dergelijke activiteiten helpen de organisatie bij het 
verwerven van ‘status’, hetgeen weer kan leiden tot een grotere invloed, zowel intern 
als extern.
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Figuur 5 Overzicht functies/activiteiten van brancheorganisaties

Een poging om de activiteiten van brancheorganisaties te classificeren in een matrix 
wordt gedaan door Bennett en Ramsden (2007). De mogelijkheid om niet-leden al 
dan niet uit te sluiten van het aanbod en het onderscheid tussen collectief en indivi-
dueel staan daarin centraal. Daarmee komen zij tot de volgende categorisering:

Individueel Collectief

Uitsluitend Informatie, helpdesk
Advies
Training, handelsmissies

Collectieve inkoop
Evenementen
Zelfregulering

Niet-uitsluitend Evenementen
Verkoop van diensten
Met overheid afgesproken diensten 

Lobby en vertegenwoordiging
Enquêtes
Nieuwsbrieven

Figuur 6 Activiteitenmatrix

28     Ook wel aangeduid als ‘Berenschot positioneringsmodel’
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De grote tekortkoming van deze indeling, die de auteurs zelf ook signaleren, is dat 
veel diensten in verschillende vakken kunnen worden geplaatst, afhankelijk van de 
condities waaronder ze geleverd worden. Bovendien houdt deze indeling geen reke-
ning met diensten die aan een groep leden (bijvoorbeeld een bepaald segment), maar 
niet aan alle leden worden geleverd. Dat vraagt dus om een andere classificatie.

 Macro, meso, micro
Uit “Figuur 5 Overzicht functies/activiteiten van brancheorganisaties” blijkt dat be-
langenbehartiging op verschillende niveaus kan plaatsvinden. Allereerst is er de col-
lectieve belangenbehartiging, waarbij de belangen van alle leden van de brancheor-
ganisatie of misschien zelfs van het hele domein in het geding zijn. Het gaat hier om 
belangenbehartiging op macroniveau. 
Dan is er de behartiging van deelbelangen, dus van de belangen van een bepaalde 
groep leden: het mesoniveau. En tenslotte zijn brancheorganisaties actief op micro-
niveau: daarmee doel ik op de behartiging van de individuele belangen van de leden. 
Aan de andere kant speelt de vraag richting wie de belangen worden behartigd. Met an-
dere woorden: op wie wordt invloed uitgeoefend? Dat kunnen andere leden zijn, het 
hele domein of ‘tegenspelers’, zoals de overheid, vakbonden, (grote) leveranciers of 
afnemers, andere brancheorganisaties, et cetera. Wanneer we de niveaus kruisen met 
de richting, dan ontstaat het speelveld van belangenbehartiging, waarin alle activitei-
ten van brancheorganisaties kunnen worden weergegeven. Zie onderstaand schema:

Beïnvloeding gericht op:

Tegenspelers Individuele bijstand

Domein

Leden

Individueel belang Gesegmenteerd belang Collectief belang

Figuur 7 Richting en aard van belangenbehartiging 

Door activiteiten van een brancheorganisatie in dit schema in te tekenen, ontstaat 
snel een beeld van de portfolio/activiteitenmix van deze organisatie. Een effectieve 
brancheorganisatie heeft een goede spreiding van activiteiten over het schema, is 
mijn veronderstelling. Een spreiding impliceert immers een mix van collectieve en 
selectieve goederen, van invloed op externen en invloed op de eigen leden. 
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De activiteiten van UNETO-VNI
UNETO-VNI heeft een uitgebreide activiteitenportfolio. Onderstaande tabel laat 
zien waaruit deze bestaat:

Functie Activiteiten UNETO-VNI (bron: www.uneto-vni.nl)
Vertegenwoordiging •   afspraken met fabrikanten over
 van leden   productgarantie(s)
 • CAO
 •  voorwaarden scheppen voor de optimale toepassing 

van informatietechnologie
 • branchepromotie en consumentensites
Controle over leden • certificerings- en erkenningsregelingen
 •  technische normen en richtlijnen voor de gehele 

branche
Dienstverlening aan leden • mantelovereenkomsten voor diverse producten
 • informatiebijeenkomsten
 • verzekeringen
 • cursusloket
 • 4 vaktijdschriften
 • promotietrailer
Participatie van leden • groottegroepen, afdelingen, vakgroepen
 • collectief onderzoek
Innovatiebevordering • InstalNova
 • De Virtuele Badkamer
Onderwijs •  participatie in het Opleidings Fonds Elektrotechni-

sche Detailhandel (OFED)

Bovenstaand overzicht is niet uitputtend, maar laat al goed zien dat UNETO-VNI 
een tamelijk complete portfolio heeft. Daarbij valt op dat de organisatie meer ge-
richt is op membership dan op influence, meer op het domein dan op tegenspelers.

2.6	 Branchevermenging

Zoals ik in de probleemstelling aangaf, is branchevermenging een ingrijpende ont-
wikkeling waar veel branches mee te maken hebben. Het is niet zonder gevolgen voor 
brancheorganisaties die (vaak) volgens de ‘traditionele’ scheidslijnen van branches 
georganiseerd zijn. Boléat onderscheidde al in 1996 de meervoudige brancheorgani-
saties (zie paragraaf 2.4) en ook Traxler constateerde in 2003 dat het domein van een 
brancheorganisatie bedrijfstakoverschrijdend kan zijn. Een branche hoort volgens 
hem tot het domein van een brancheorganisatie als dit domein de meerderheid van de 
bedrijven uit de bedrijfstak omvat. Uit onderzoek van Berenschot blijkt dat in 2002 
maar liefst de helft van de Nederlandse brancheorganisaties een vermengde branche 
vertegenwoordigde.
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Bekende voorbeelden van vermengde branches zijn accountants- en adviesbureaus 
en tankstations die ook levensmiddelen en vers belegde broodjes verkopen. Om van 
branchevermenging te kunnen spreken is het wel van belang dat het verschijnsel op 
een zekere schaal plaatsvindt. En dat er sprake is van integratie van bepaalde bedrijfs-
processen. Het feit dat Virgin zowel vluchten, verzekeringen als wodka verkoopt, wil 
nog niet zeggen dat die branches vermengen. Ook bij joint ventures van Krups met Hei-
neken (Beertender) en Philips met InBev (Perfectdraft) is vooralsnog geen sprake van 
branchevermenging: eerder gaat het hier om het ontstaan van een nieuwe branche 
(voor thuistaps). 

Een duidelijke grens is echter moeilijk aan te geven, omdat er bij branchevermenging 
doorgaans sprake is van een geleidelijke ontwikkeling van volledig gescheiden bran-
ches tot grotendeels geïntegreerde branches. In schema:

Figuur 8 branchevermenging

Een voorbeeld: op t = 0 zijn er reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen. De reisbu-
reaus verkopen (complete) reizen, de luchtvaartmaatschappijen vluchten. Op t = 1 is er 
een aantal reisbureaus dat ook zelf passagiers vervoert (bijvoorbeeld Arkefly), terwijl 
het bij enkele luchtvaartmaatschappijen mogelijk is om ook hotels en zelfs complete 
reizen te boeken (bijvoorbeeld Transavia). Een voorbeeld van 100% vermenging is ove-
rigens moeilijk te vinden, vrijwel altijd zijn er nog wel nichespelers in de markt die 
uitsluitend economische activiteit A of B uitvoeren. 

 Waarom ontstaat branchevermenging?
Er zijn verschillende oorzaken voor branchevermenging aan te wijzen. De belangrijk-
ste zijn portfoliostrategieën van bedrijven, ketenintegratie, wetgeving en technologi-
sche ontwikkelingen. Hieronder worden de oorzaken meer in detail besproken. 

Portfoliostrategie
Het totale aanbod van producten en/of diensten van een organisatie wordt ook wel 
portfolio genoemd. Het strategisch afstemmen van het aanbod op de markt heet de 
portfoliostrategie. Organisaties hebben daarin vier keuzes (Ansoff, 1965): 

A = ondernemingen met economische activiteit A
B = ondernemingen met economische activiteit B
C = ondernemingen met economische activiteit A + B

# ondernemingen

tijd

A

B

C
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1. Marktpenetratie: bestaande producten voor bestaande markten
2. Productontwikkeling: nieuwe producten voor bestaande markten
3. Marktontwikkeling: bestaande producten voor nieuwe markten
4. Diversificatie: nieuwe producten voor nieuwe markten

Wanneer verscheidene ondernemingen uit één branche kiezen voor dezelfde soort 
productontwikkeling of diversificatie, ontstaat branchevermenging. Vaak zal één 
onderneming hiermee beginnen en bij succes daarin door andere ondernemingen 
gevolgd worden. De branchevermenging kan zowel ontstaan door autonome ontwik-
keling van ondernemingen richting andere branches, als door fusies, joint ventures 
en overnames. 

Ketenintegratie
Ketenintegratie is een verschijnsel waarbij een leverancier zich op de markt van zijn 
afnemers begeeft, of vice versa. De redenen hiervoor zijn veelal het vergroten van de 
efficiëntie en het reduceren van transactiekosten. Dit verschijnsel komt in zeer veel 
branches voor, al wordt de term ‘ketenintegratie’ vooral gebruikt in de maakindus-
trie, logistiek en de zorg. Een gevolg van ketenintegratie is branchevermenging. 

Wetgeving
Aanpassing van wetgeving kan eveneens een oorzaak zijn van branchevermenging. 
Toen bijvoorbeeld de wet op de thuisgeneesmiddelen werd aangepast om daaronder 
ook homeopathische geneesmiddelen te laten vallen, vloeiden deze branches in elkaar 
over. De ondernemingen uit deze branches produceren namelijk grotendeels substi-
tueerbare producten, op basis van vergelijkbare technologieën. Ook de intrede van 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz) zorgde voor branchevermenging, 
bijvoorbeeld van verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze branches vertoonden al veel 
raakvlakken en door de komst van de Awbz werd ook de bekostiging geüniformeerd. 
Wet- en regelgeving kan ook leiden tot het omgekeerde van branchevermenging: 
‘brancheontrafeling’. Dat heeft de financiële sector recentelijk laten zien. Jarenlang 
integreerden banken met verzekeringsmaatschappijen, maar aan die ontwikkeling 
is ten gevolge van de kredietcrisis en de daarop volgende regelgeving abrupt een ein-
de gekomen. Sterker nog, bekende bank-verzekeraars als Fortis en ING hebben hun 
bank- en verzekeringsactiviteiten juist weer gesplitst. 

Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen, met name in de informatie- en communicatietech-
nologie (ICT), hebben het voor veel bedrijven eenvoudig gemaakt om economische 
activiteiten van leveranciers of afnemers in hun eigen bedrijfsproces te integreren. 
Hierdoor werd het bijvoorbeeld voor drukkerijen eenvoudig om ook uitgever te wor-
den. En is het tegenwoordig bij vrijwel elke luchtvaartmaatschappij mogelijk om 
ook een hotelovernachting te boeken. Maar ook in heel andere sectoren doet zich dit 
verschijnsel voor, getuige onderstaand citaat uit de trendanalyse van het bedrijfschap 
horeca en catering (p. 4): “ICT vergemakkelijkt en versterkt de samenwerking tussen verschil-
lende (soorten) organisaties en beïnvloedt de tendens tot branchevervaging.”
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Vermenging van installatiebranches

De installatiebranche valt in de SBI 2008 onder verschillende codes:

· 33.2 Installatie van industriële machines en apparatuur
· 43.2 Bouwinstallatie

Grofweg gaat het in de eerste categorie om installatie van alles waar stroom 
doorheen loopt en in de tweede categorie om installatie van sanitair, klimaat- en 
verwarmingssystemen. Maar onder code 43.2 zit ook 43.21: Elektrotechnische 
bouwinstallatie. Daarbij gaat het ook om installatie van apparaten en systemen. 
Hierin ligt de vermenging besloten van de verschillende installatiebranches. 
Ontwikkelingen als ketenautomatisering, integratie van besturingsapparatuur 
(meet- en regeltechniek) en systemen en integratie van toepassingen, hebben ge-
leid tot vermenging van de installatiebranches. Dit werd al in 1999 geconstateerd 
door de grote leden van UNETO. Bovendien zagen zij dat klanten steeds meer 
vroegen om één installateur die alles kan installeren en dat service en onderhoud 
integraal wordt gevraagd. UNETO, de Unie van Elektrotechnische Ondernemers, 
vertegenwoordigde in die tijd 77% van de elektrotechnische installatiebedrij-
ven met personeel. Daarnaast bestond de Vereniging Nederlandse Installateurs 
(VNI), met hoofdzakelijk (kleine) bouwinstallateurs als lid. Vanwege de branche-
vermenging waren veel installateurs, met name de grote bedrijven, lid van beide 
organisaties. 

“VNI dacht al bij haar oprichting in 1987 aan fusie met UNETO, want er waren toen al veel 
dubbelleden en een gezamenlijke CAO.”, aldus een manager die al 30 jaar werkzaam is 
in de belangenbehartiging van installateurs. Deze fusie werd uiteindelijk zoals 
gezegd pas in 2002 gerealiseerd. 

Vermenging tussen technische detailhandel en installatie heeft zich overigens 
maar in beperkte mate voorgedaan. De bedrijfstak die UNETO-VNI anno 2009 
vertegenwoordigt wordt daarom in de statuten van deze organisatie als volgt ge-
definieerd:

“De verzameling van de in Nederland werkzame bedrijven die zich uitsluitend dan wel mede 
toeleggen op:

-  Het adviseren, ontwerpen, berekenen, aanleggen, herstellen, veranderen, onderhouden en 
het technisch beheren van installaties;

-  Detailhandel, gericht op eindgebruikers, hoofdzakelijk gericht op sanitaire, werktuigbouw-
kundige of elektrotechnische artikelen.” 
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2.7	 Concluderend

In dit hoofdstuk heb ik uiteengezet wat brancheorganisaties zijn, welke soorten er 
zijn, wat ze doen en waarom branchevermenging voor hen ingrijpend is. Ik begon dit 
hoofdstuk, na een vergelijking van enkele definities, met de volgende werkdefinitie:

Een brancheorganisatie is een organisatie die tenminste de collectieve belangen van vrijwillig aan-
gesloten ondernemers en/of ondernemingen uit één branche of sector behartigt, waarbij degenen 
wier belangen behartigd worden op democratische wijze, direct of indirect, invloed kunnen uitoefe-
nen op de koers van de organisatie. 

In deze definitie gaat onevenredig veel aandacht uit naar belangenbehartiging (logic 
of influence), terwijl ik in dit hoofdstuk heb laten zien dat ledenbinding (logic of mem-
bership) een (bijna) net zo belangrijke functie is. De manier waarop de leden invloed 
kunnen uitoefenen op de koers van de organisatie is echter niet het onderscheidend 
criterium van een brancheorganisatie. Ook blijkt dat door één brancheorganisatie 
verschillende branches vertegenwoordigd kunnen worden. Daarom concludeer ik 
dat de werkdefinitie aanpassing behoeft en wel als volgt:

Een brancheorganisatie is een organisatie die optreedt namens en voor vrijwillig 
aangesloten ondernemers en/of ondernemingen uit een beperkt aantal branches, 
die invloed kunnen uitoefenen op de koers van de organisatie. 

Van dit soort organisaties zijn er in Nederland ongeveer duizend, iets meer dan de 
door de Standaard Bedrijfsindeling onderscheiden economische hoofdactiviteiten 
van organisaties. 

Brancheorganisaties zijn er in verschillende soorten en maten, waarbij zij onderschei-
den kunnen worden aan de hand van enerzijds de kenmerken van de leden die zij 
vertegenwoordigen en anderzijds de soorten belangen die zij behartigen. In de loop 
der tijd zijn de brancheorganisaties steeds homogener geworden: ze behartigen nu 
vaak een breed scala aan belangen voor een brede groep leden. Daarnaast zijn er in 
Nederland nog beroepsorganisaties, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en fran-
chisegevers, die enige verwantschap vertonen met brancheorganisaties.

De kernactiviteit van brancheorganisaties is belangenbehartiging. Daarbij kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen collectieve, gesegmenteerde en individuele be-
langen. Ook de richting van de belangenbehartiging verschilt: deze kan gericht zijn 
op leden, het hele domein of ‘tegenspelers’. Aan de hand van deze twee criteria kun-
nen alle activiteiten van brancheorganisaties worden ingedeeld, zoals lobby (collec-
tief belang richting overheid) of ledenservice (individueel belang richting leden). Om 
iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van brancheorganisaties, is van belang om 
te beseffen dat de belangenbehartiging wordt gerealiseerd door middel van invloed-
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suitoefening. Kort gezegd: hoe invloedrijker een brancheorganisatie, hoe effectiever 
zij kan zijn. 

De omgeving van de brancheorganisatie bestaat in de eerste plaats uit de leden en 
potentiële leden: het domein. Veranderingen in het domein kunnen leiden tot ver-
anderingen in de strategie van de brancheorganisatie. Een ingrijpende domeinver-
andering is branchevermenging. Dat doet zich voor wanneer een aantal bedrijven 
dat actief is in de ene branche ook actief wordt in een andere branche. Een branche 
of bedrijfstak wordt daarbij gedefinieerd als een verzameling van ondernemingen of 
filialen daarvan die gelijksoortige producten of diensten voortbrengen op basis van 
een gelijksoortige technologie. Branchevermenging heeft gevolgen voor de branche-
organisaties van de vermengende branches, omdat zij daardoor in elkaars vaarwa-
ter terechtkomen en bovendien de belangen die zij moeten behartigen heterogener 
worden. Dat leidt tot een strategische (hoe om te gaan met de nieuwe concurrentie) 
en een bestuurlijke (hoe de belangenheterogeniteit beheersbaar te houden) opgave. 
Hierover gaat het volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK	3

Management, strategie en samenwerkingsvormen 

3.1	 Inleiding

Net als iedere organisatie kent ook een brancheorganisatie processen waarmee met 
een bepaalde input een bepaalde output wordt gegenereerd. De input (middelen) 
bestaat onder meer uit contributies, inspanningen van (bestuurs)leden en bureau-
medewerkers en data. De output bestaat bijvoorbeeld uit position papers, rapporten, 
bijeenkomsten en adviesgesprekken. Omdat de beschikbare middelen niet oneindig 
kunnen worden ingezet, zijn keuzes vereist. Deze keuzes zijn gebaseerd op een stra-
tegie, of deze nou expliciet of impliciet is. De manier waarop de strategie tot stand 
komt, is afhankelijk van de manier waarop de brancheorganisatie wordt bestuurd 
en gemanaged (vergelijk Mintzberg, 1978). De meest succesvolle (lees: effectieve) 
brancheorganisaties blijken diegene te zijn die het beste hebben geanticipeerd op 
veranderingen uit de omgeving door middel van het maken van de juiste structurele 
veranderingen op het juiste moment (Boléat, 2000). Dat is in overeenstemming met 
het (vooral in de consultancy) veel geciteerde adagium van Chandler (1962): structure 
follows strategy. De strategie en de structuur van brancheorganisaties worden volgens 
Aldrich c.s (1994) bepaald door de logica’s die ik in het vorige hoofdstuk schetste. De 
lidmaatschapslogica zorgt voor een structuur die de diversiteit in de belangen van 
leden kan managen, terwijl de invloedlogica brancheorganisaties dwingt om hun 
concurrentie met andere (branche)organisaties te managen. Vanwege de wederzijdse 
afhankelijkheid van beide logica’s kan ook een afhankelijkheidsrelatie tussen struc-
tuur (management) en strategie worden verondersteld. Daarom behandel ik beide 
onderwerpen in één hoofdstuk.  

Omdat strategieën worden bepaald door het bestuur en management van een bran-
cheorganisatie, ga ik daar eerst op in. Vervolgens kijk ik naar de verschillende niveaus 
van strategievoering, alvorens in te zoomen op uitvoeringsstrategieën. Met dit hoofd-
stuk beoog ik een uitputtend overzicht te schetsen van de uitvoeringsstrategieën die 
brancheorganisaties kunnen voeren. Dit is nodig om een antwoord te kunnen geven 
op de vraag welke strategieën brancheorganisaties voeren in de context van bran-
chevermenging. Immers, pas als bekend is welke strategieën mogelijk zijn, vallen de 
daadwerkelijk gevoerde strategieën goed te classificeren. Om vervolgens te kunnen 
bepalen op welke wijze deze strategieën gevolgen hebben voor de effectiviteit, is het 
van belang om te weten waardoor effectiviteit wordt bepaald. Daar ga ik in hoofdstuk 
4 op in. In de gevalstudies, hoofdstuk 6 tot en met 8, kijk ik naar de relatie tussen stra-
tegie en invloed in de praktijk. 
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3.2	 Managementstructuur	van	brancheorganisaties

Brancheorganisaties hebben een complexe managementstructuur. Deze wordt in 
de eerste plaats gedefi nieerd door de rechtsvorm waarin de brancheorganisatie is 
gegoten. Meestal is dit een vereniging, waarbij de wet tenminste twee organen ver-
plicht stelt: de algemene vergadering en het bestuur (Boek 2 BW, titel 2). Tevens is de 
mogelijkheid tot het oprichten van afdelingen in de wet genoemd. Gaat het om een 
stichting, dan is maar één orgaan verplicht: het bestuur (Boek 2 BW, titel 6). Dan is er 
nog het bureau van de brancheorganisatie, met aan het hoofd de directie. Vaak is de 
directeur tevens secretaris van het bestuur en dus spil tussen vereniging en bureau.29 
In schema:

Figuur 9 Management zandloper

In de praktijk komen ook andere varianten voor. Zo zijn er federatieve verenigingen, 
waarbij de vereniging meer managementlagen kent en zijn er opgesplitste bureau-
organisaties, met bijvoorbeeld een afzonderlijke BV (en eigen management) voor 
dienstverlening. Eenvoudige structuren, waarbij het bestuur tegelijk ook het bureau 
aanstuurt, zijn er ook. Een enkele keer is de directeur van het bureau tevens het be-
stuur van de vereniging (of stichting). Dit wordt ook wel het “Raad van Commissaris-
sen-model” genoemd, waarbij een groep leden en/of externen fungeert als Raad van 
Toezicht en niet als bestuur. 

Verenigingsorganisatie
Hieronder bespreek ik kort de verschillende organen waaruit een branchevereniging 
is opgebouwd. Dit is van belang omdat in deze organen de complexiteit van het ma-
nagen van een brancheorganisatie besloten ligt en omdat deze organen gezamenlijk 
het raamwerk vormen waarbinnen de strategie van de organisatie gestalte krijgt.  

29        Soms is de directeur (ook wel eens aangeduid als secretaris) lid van het bestuur, soms woont hij als 
secretaris bestuursvergaderingen bij zonder formeel stemrecht te hebben. 

Leden 

Bestuur

Bureau

Directeur
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Orgaan Omschrijving

Algemene Ledenvergadering De ALV is bij verenigingen een wettelijk verplicht orgaan, dat alle bevoegdheden 
heeft die niet bij wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen (art. 2:40 
BW). Dat maakt het nog niet tot hoogste orgaan, want het besturen van de ver-
eniging is bij wet aan het bestuur toebedeeld (Dijk en Van der Ploeg, 1997). Wel 
is de ALV bij wet bevoegd de vereniging te ontbinden, statuten te wijzigen en 
bestuurders te benoemen, schorsen en ontslaan.

Ledenraad Verenigingen met veel leden kennen soms een ledenraad. Deze bestaat uit af-
gevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen (Huizenga en Tack, 2005). De 
ledenraad heeft die bevoegdheden die haar door de ALV (direct of indirect via de 
statuten) zijn toebedeeld. De samenstelling van de ledenraad dient representatief 
te zijn voor de samenstelling van de achterban. 
Een variant hierop, die heel soms voorkomt bij brancheorganisaties30 is een Raad 
van Toezicht. Deze houdt namens de ALV toezicht op het bestuur, dat in deze ge-
vallen bestaat uit een of meer directieleden. 

Segmenten, afdelingen Veel grote brancheorganisaties kennen een indeling in segmenten. Een segment 
is een deelverzameling leden met tenminste één overeenkomstig kenmerk. Dit 
kan bijvoorbeeld de plaats van vestiging zijn, de omvang van het bedrijf, of het 
economisch kernproces. Het is mogelijk dat één lid onderdeel is van verschillende 
segmenten. Soms hebben segmenten een eigen bestuur, begroting, beleid en/of 
een eigen activiteitenpakket. In dat geval heeft de vereniging veel kenmerken van 
een federatie, waarover meer in paragraaf 3.4. Andere benamingen voor segment 
zijn onder andere ‘afdeling’, ‘sectie’ of ‘vakgroep’. Het bestaan dergelijke organen 
is een sterke indicatie dat een brancheorganisatie aan gesegmenteerde belan-
genbehartiging doet.

Bestuur Zowel verenigingen als stichtingen hebben een bestuur, dat is bij wet geregeld 
(art. 2:44 en 2:291 BW). Binnen het bestuur worden door Huizenga en Tack (2005) 
vier grondpatronen onderscheiden:

1. Ongedeeld bestuur dat als collectief opereert.
2.  Ongedeeld bestuur waarbinnen een aantal leden krachtens mandaat een kern-

bestuur vormt.
3.  Twee statutair vastgelegde besturen met eigen bevoegdheden, waarbij de le-

den van het Dagelijks Bestuur (DB) uit het midden van het Algemeen Bestuur 
(AB) worden gekozen. 

4.  Twee statutair vastgelegde besturen met eigen bevoegdheden, zonder dubbel-
functies.

30        Bijvoorbeeld bij RECRON

bestuur bestuur

kernbestuur

AB

DB

AB

DB
1 2 3 4
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Bureauorganisatie
In bureauorganisaties van brancheorganisaties komt een veelheid aan organisatie-
principes voor. Het onderscheid tussen stafafdelingen en lijnafdelingen is daarin vaak 
diffuus. Dat komt omdat het primaire proces van een brancheorganisatie bestaat uit 
activiteiten die in een bedrijf ontegenzeggelijk tot ondersteunende processen zou-
den behoren. Denk bijvoorbeeld aan public relations en public affairs. Niet zelden wordt 
het verenigingsbureau ook nog aangeduid met ‘secretariaat’, hetgeen de ondersteu-
nende functie extra benadrukt. Bij grotere bureaus gaan binnen de staffunctie toch 
lijnwerkzaamheden (denk bijvoorbeeld aan een afdeling ledenservice) ontstaan, wat 
overigens ook voorkomt binnen grote staven van bijvoorbeeld concerns. Veel voorko-
mende afdelingen in bureaus van brancheorganisaties zijn31: 

Voorzitter Zowel de ALV als het bestuur hebben een voorzitter. De wet hanteert als uitgangs-
punt dat dit dezelfde persoon is, maar daarvan mag bij statuten worden afgewe-
ken. De voorzitter kan worden beschouwd als zelfstandig orgaan, die krachtens 
wet of statuten belast is met een bepaalde taak (Schmidt en Van der Rijken, 2006). 
In steeds meer brancheorganisaties is de voorzitter niet afkomstig uit de leden, 
maar is het een externe persoon, vaak met een politiek/bestuurlijke achtergrond. 

Commissies, werkgroepen, 
e.d.

Commissies zijn organisatie-onderdelen waaraan een bepaalde, afgebakende 
taak is opgedragen. Zij kunnen uit leden en niet-leden bestaan. Huizenga en Tack 
onderscheiden twee soorten commissies:
-  Zelfstandige commissies: deze functioneren naast de andere organen van de 

vereniging, zoals bijvoorbeeld een kas- of tuchtcommissie. Zij kennen hun basis 
in de statuten. Dergelijke commissies worden soms ook ‘raad’ of ‘college’ 
genoemd en zij kunnen in voorkomende gevallen ook eigen rechtspersoonlijk-
heid hebben.

-  Ondersteunende commissies: zij ondersteunen het orgaan waardoor zij zijn 
ingesteld en krijgen hun bevoegdheden gemandateerd. Zij kunnen zowel onder-
steunen bij beleidsvorming als bij beleidsuitvoering. In dat laatste geval wordt 
vaak de term ‘werkgroep’ gehanteerd, in het eerste geval worden ook wel de 
benamingen ‘forum’ of ‘klankbordgroep’ gebruikt. Het komt voor dat commis-
sies op hun beurt weer subcommissies instellen. 

Leroy (2007) onderscheidt permanente en tijdelijke commissies. De tijdelijke com-
missies (task forces genaamd) worden ad hoc ingesteld met een bepaald doel en 
worden opgeheven als dat doel (bijvoorbeeld het geven van een advies over een 
bepaald onderwerp) is bereikt. De permanente commissies hebben vaak een sta-
tutaire inbedding en zijn bedoeld om de lange termijn-belangen van de vereniging 
te bewaken. 

31     Bron: analyse van de organogrammen van de in het vooronderzoek en casusonderzoek voorkomende 
brancheorganisaties, aangevuld met kennis van bureauorganisaties opgedaan in advieswerkzaamheden. 
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Afdeling Omschrijving

Directie Aan het hoofd van het verenigingsbureau staat de directie. Vaak is dit één persoon, maar 
ook meerhoofdige directies komen voor. De directeursfunctie wordt niet zelden aangeduid 
als ‘secretaris’, waarmee meteen duidelijk is dat in die gevallen de directeur tevens als 
secretaris fungeert van het bestuur. De directiefunctie is soms in de statuten van de ver-
eniging verankerd, maar soms ook niet. Statutaire verankering en het al dan niet aanwezig 
zijn van een directiestatuut geven een indicatie van de mate van professionalisering van de 
vereniging. Zij maken de directie – en in het kielzog daarvan het bureau – minder afhankelijk 
van de grillen van het bestuur. 

Beleid Soms uitgesplitst naar sociaal beleid en economisch beleid, waarin duidelijk de functie 
van werkgeversvereniging en ondernemersvereniging weerspiegeld wordt. De afdeling(en) 
beleid bereiden de besluitvorming in het bestuur en in commissies inhoudelijk voor. 

Communicatie Onder de afdeling communicatie valt in de regel de communicatie die aan groepen is ge-
richt. Dat kunnen zowel leden als externen zijn. Denk aan de website, magazine(s), nieuws-
brieven en vaak ook congressen en ledenbijeenkomsten. 

Ledenservice De individuele dienstverlening aan leden is vaak ondergebracht in een aparte afdeling: 
ledenservice. Dit is de afdeling waar leden naartoe bellen als zij een specifi eke vraag of 
probleem hebben. 

Ledenadministratie Dit is de meest duidelijke staffunctie. De ledenadministratie houdt zich in de regel bezig met 
het registreren van gegevens van leden en de facturatie aan de leden.

Gesegmenteerde verenigingen kennen vaak ook bureaumedewerkers die uitsluitend 
voor één of meer segmenten werken, soms aangeduid als ‘secretaris’. Bij grotere bu-
reaus zijn soms hele afdelingen aan een specifi ek ledensegment toegewezen, hetgeen 
de kans op functieduplicatie vergroot.

Managementstructuur UNETO-VNI

Verenigingsstructuur

De vereniging UNETO-VNI kent de volgende, complexe structuur:

Installateurs

Elektrotechnische
DetailhandelAlgemeen bestuur LedenraadDagelijks bestuur

Installateurs
Electronische
Detailhandel

Vakgroep 1

Vakgroep 2

       . . .

Vakgroep 18

GG Groot GG Midden GG Klein ED Groot

en EV

ED Klein

Algemeen
bestuur

Ledenraad

Dagelijks
bestuur
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Segmenten: groottegroepen en vakgroepen

Ondernemers die uitsluitend ondersteuning zoeken voor hun functie als werkgever wor-

den op basis van de bedrijfsomvang ingedeeld in een zogenaamde groottegroep. Er zijn drie 

groepen: Klein, Midden en Groot. In groep Klein zitten bedrijven met maximaal 25 werkne-

mers. Groep Midden herbergt de ondernemingen met 25 tot 250 werknemers, terwijl groep 

Groot de installatiebedrijven verenigt die meer dan 250 werknemers in dienst hebben. 

Ondernemers die ondersteuning zoeken in hun hoedanigheid van ondernemer kunnen 

zich vrijwillig aansluiten bij één van de 18 vakgroepen. Iedere vakgroep vertegenwoordigt 

installatiebedrijven die - ongeacht hun bedrijfsomvang - hun technische mogelijkheden 

en/of markt actief willen ontwikkelen. Er is ook een vakgroep voor jonge ondernemers, uit 

alle markten en technieken.32

Behalve deze landelijke structuur kent UNETO-VNI ook een regionale structuur, voor de 

kleinere leden. Groep Klein telt 25 afdelingen verspreid over het land, groep Midden is ver-

deeld over zeven regio’s. De groep Groot en de Detailhandel heeft alleen een landelijke in-

deling. De afdelingen vergaderen twee keer per jaar en hebben een eigen bestuur. 

Bestuursstructuur

In alle bestuurlijke organen zitten vertegenwoordigers van de groottegroepen, vakgroepen 

en detailhandel, soms aangevuld met de voorzitter van UNETO-VNI en de voorzitters van 

de beleidsadviescommissies. De bestuurlijke bezetting is als volgt samengesteld:

Orgaan Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Ledenraad

Voorzitter x x

Vtw. Groottegroepen 3 6 24

Vtw. Vakgroepen 1 5 12

Vtw. Detailhandel 1 2 4

Vz. Beleidsadviescie.’s  5

Totaal aantal leden 6 19 40

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging. Vandaar dat ook de uiteindelijke 

vaststelling van zowel de jaarrekening als het activiteitenplan en de begroting bij de Leden-

raad is neergelegd. De Ledenraad bestaat uit 40 leden. In totaal 24 leden worden benoemd 

door de groottegroepen, 12 door de vakgroepen en 4 vertegenwoordigers door de detail-

handel.

Leden van de statutaire organen van de vereniging, inclusief de beleidsadviescommissies, 

kunnen geen deel uitmaken van de Ledenraad. Dit zou haaks staan op haar controlerende 

functie. De bijeenkomsten van de Ledenraad worden geleid door de voorzitter van UNETO-

VNI. De voorzitter maakt echter formeel geen deel uit van de Ledenraad.

32     Bron: www.uneto-vni.nl 
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Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met het besturen. Het 

is daarmee beleidsbepalend. Het sluiten van overeenkomsten namens de vereniging is in 

het algemeen aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kan echter wel een aantal 

taken aan het Dagelijks Bestuur of aan ‘derden’ delegeren.

Het Algemeen Bestuur wordt, naast de voorzitter van de vereniging, samengesteld uit een 

zestal vertegenwoordigers uit de groottegroepen en 5 uit de vakgroepen. De detailhandel 

levert 2 bestuursleden en daarnaast hebben ook de 5 voorzitters van de beleidsadviescom-

missies zitting in het Algemeen Bestuur. Bestuursleden zijn afkomstig uit besturen van de 

onderliggende groepen. Bij voorkeur zijn het ook de voorzitters van die groepen die tevens 

zitting nemen in het Algemeen Bestuur.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van UNETO-VNI gaat over de onderwerpen die door het Algemeen 

Bestuur aan haar gedelegeerd zijn. Daarnaast kan dit bestuur in spoedeisende gevallen be-

sluiten nemen. Grofweg kan worden gesteld dat het DB verantwoordelijk is voor uitvoe-

ring van de besluiten van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit leden 

van het Algemeen Bestuur, dit zijn de voorzitter van UNETO-VNI, drie vertegenwoordigers 

uit de groottegroepen en één vertegenwoordiger uit de detailhandel en uit de vakgroepen.

Bureau organisatie

Het secretariaat van UNETO-VNI, dat is gehuisvest in Zoetermeer, telt circa 70 medewer-

kers. Hieronder staat het organogram van de bureau organisatie. Dit laat duidelijk zien dat 

er sprake is van een ‘platte’ organisatiestructuur, met een grote span of control van de een-

hoofdige directie. 

Wat verder opvalt is dat de groottegroepen en vakgroepen beroep kunnen doen op een ei-

gen afdeling. Dit brengt het risico van duplicatie van functies met zich mee.

HOOFDSTUK 3  management, strategie en samenwerkingsvormen
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3.3	 Strategievoering	door	brancheorganisaties

Een strategie is in de kern een holistisch samenhangend systeem van besluitvor-
mingsregels die als leidraad dient voor organisatiegedrag. Het is ook een instrument 
om om te gaan met veranderingen in de omgeving van de organisatie (Ansoff, 1990). 
Volgens Mintzberg (1978) is een strategie een patroon in een stroom van beslissingen 
en kan deze zowel expliciet (bedoeld) als impliciet (onbedoeld, maar besloten in ac-
ties) zijn. 

Simons (2000) heeft nog een bredere opvatting en stelt dat strategie vanuit vier hoe-
ken kan worden gezien, namelijk als perspectief, als positie, als plan en als patroon 
van acties. De missie van de organisatie (strategie als perspectief) valt volgens Simons 
dus net zo goed onder strategie als de jaarlijkse beleidsplannen (strategie als plan). 
In dit proefschrift kijk ik vooral naar strategie als perspectief en strategie als positie: 
naar expliciete beslissingen van het management van de organisatie die betrekking 
hebben op de lange termijn en op de organisatie in zijn totaliteit. Dat wil zeggen dat 
ik strategieën die betrekking hebben op specifieke activiteiten van brancheorganisa-
ties, zoals een belangenbehartigingsstrategie of een marketingstrategie voor dienst-
verlening, in dit proefschrift buiten beschouwing laat. In die gevallen gaat het meer 
om strategie als plan. In het casus onderzoek focus ik op expliciet gevoerde strate-
gieën, maar kijk ik tevens naar strategieën die ik herken in een patroon van acties/
beslissingen.  

Onderzoek van de American Society of Association Executives (2004) laat zien dat een stra-
tegie volgens verenigingsmanagers essentieel is, maar dat de gedachten over plan-
ning en strategievorming onder verenigingsmanagers diffuser zijn geworden, dat 
strategievorming meer inclusief 33 en tegelijk sneller en flexibeler moet zijn.34 Dat is 
de uitdaging waar het management van een brancheorganisatie voor gesteld staat. 
Schmidt c.s. concluderen in 2003 dat strategievoering bij veel Nederlandse branche-
organisaties te wensen over laat: deze is vaak ad hoc en incrementeel. 

Naar strategievoering door brancheorganisaties is betrekkelijk weinig onderzoek ge-
daan. Daarom wordt in deze paragraaf ook gekeken naar theorieën over strategieën in 
het bedrijfsleven, waarna deze – indien mogelijk – worden ‘vertaald’ naar de context 
van brancheorganisaties. Dat zal niet altijd gaan, omdat brancheorganisaties wezen-
lijk andersoortige organisaties zijn dan bedrijven. Als samenwerkingsverbanden van 
concurrenten en vanwege hun democratische organisatievorm zijn brancheorgani-
saties van nature meer geneigd tot consensus en samenwerking dan bedrijven. Dat 
heeft mogelijk ook consequenties voor de te voeren strategie.

33     In het proces moeten meer belanghebbenden worden betrokken.
34    Professional practices in association management, HS	5.
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Strategieformulering behelst in het bedrijfsleven drie niveaus, namelijk:

●	 Concurrentiestrategie: de wijze waarop de organisatie in de markt wil concurreren;
●	 Groeistrategie35: of en zo ja in welke richting de organisatie wil groeien;
●	 Uitvoeringsstrategie: op welke manier de organisatie dat wil doen. Strikt genomen 

gaat het hier om tactische handelingen om een onderliggende strategie te verster-
ken.

Binnen deze strategiesoorten zijn er verschillende opties. Hieronder worden deze 
meer uitgebreid beschreven. 

Concurrentiestrategieën
Om op lange termijn te overleven, zal een organisatie een betere positie in de markt 
moeten bereiken dan concurrenten (Keuning en Eppink, 1996). Om die positie te be-
reiken, kunnen organisaties bewust of onbewust een concurrentiestrategie (ook wel 
positioneringsstrategie genoemd) voeren. Volgens Porter (1980) zijn er in de basis drie 
soorten concurrentiestrategieën:

1. Kostenleiderschap: concurreren door de totale organisatie- en voortbrengingskos-
ten zo laag mogelijk te houden;

2. Differentiatie: concurreren door diensten of producten van een zo hoog mogelijke 
kwaliteit te leveren.

3. Focus: concurreren door het zo effectief of efficiënt mogelijk bedienen van een be-
paald marktsegment. 

Een vierde strategie – gemixte flexibiliteit – is een combinatie van de twee bovenste. 
Dit kan gerealiseerd worden door organisaties met een divisiestructuur, waarbij som-
mige divisies een differentiatiestrategie en andere divisies een kostenleiderschapstra-
tegie hanteren, vaak met heel verschillende merken. Alleen de allergrootste organi-
saties zouden volgens Porter in staat zijn om voldoende schaal kunnen bereiken om 
tegen lage kosten een hoge kwaliteit te bieden. Voor brancheorganisatie is dit, van-
wege hun beperkte bureau-omvang, geen eenvoudige strategie. 

In 1993 zijn concurrentiestrategieën door Treacy en Wiersema onderverdeeld in:

●	 Operational excellence: het verschaffen van producten of diensten tegen laagste prij-
zen en het minste ongemak voor de klant.

●	 Customer intimacy: het zo fijn mogelijk segmenteren van de markt en producten of 
diensten leveren die precies op de vraag van deze segmenten zijn toegesneden.

●	 Product leadership: het leveren van producten of diensten die het gebruik ervan voor 
de klant voortdurend verbeteren, waardoor alternatieven overbodig worden.

35     Door Daems en Douma (1990) wordt deze strategie aangeduid met de term ‘concernstrategie’. Die geeft 
aan in welke bedrijfstakken de onderneming wil concurreren en hoe ze, door in verschillende bedrijfs-
takken aanwezig te zijn, een extra concurrentievoordeel kan verwerven. 

HOOFDSTUK 3  management, strategie en samenwerkingsvormen
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Treacy en Wiersema tonen aan dat de marktleiders tenminste in één categorie leidend 
zijn, terwijl ze in de andere categorieën minimaal voldoen aan de standaard in de be-
drijfstak. Als we deze strategieën ‘vertalen’ naar brancheorganisaties, dan is het beter 
te spreken van member intimacy en service leadership.

Een jaar later onderscheidt D’Aveni (1994) vier andere concurrentiestrategieën, name-
lijk:

●	 Kosten en kwaliteit: volgens D’Aveni – in tegenstelling tot Porter – is het tegelijk 
realiseren van een kosten- en kwaliteitsvoordeel wel degelijk mogelijk en vaak ook 
noodzakelijk. Hij noemt dit ultimate value.

●	 Timing en kennis: hierbij gaat het om het opbouwen van unieke kennis en die op 
het juiste moment inzetten voor de klant.

●	 Toetredingsdrempels: deze strategie is gericht op het creëren en behouden van een 
monopoliepositie, door de markt voor anderen af te schermen.

●	 Ruime middelen: door deep pockets zijn sommige organisaties in staat om concur-
renten uit de markt te concurreren en strategische misstappen te compenseren. 
Het opbouwen van grote financiële reserves kan daarom een strategie op zich zijn.

Het is de vraag of brancheorganisaties wel (bewust) concurrentiestrategieën voeren. 
Veel van deze organisaties wanen zich namelijk monopolist, bijvoorbeeld doordat 
zij als enige partij namens werkgevers een cao afsluiten. Uit onderzoek van Aldrich 
c.s. (1994) blijkt bovendien dat openlijke concurrentie tussen brancheorganisaties in 
hetzelfde domein weinig (meer) voorkomt, eerder is sprake van mutual accomodation. 
De ontwikkeling van deze ‘non-concurrentienorm’ noemen zij zelfs de belangrijk-
ste evolutionaire verandering die brancheorganisaties sinds het begin van de vorige 
eeuw hebben ondergaan. Deze beperkte aandacht voor concurrentie is mijns inziens 
niet terecht. Concurrentie hoeft namelijk niet alleen van andere brancheorganisaties 
te komen, maar kan ook afkomstig zijn vanuit de markt, andere middenveldorganisa-
ties of zelfs de overheid (Van der Rijken en Schmidt, 2005). Meer daarover in paragraaf 
4.7. Voor deze verschillende soorten concurrenten moeten wellicht verschillende con-
currentiestrategieën gevolgd worden. Door branchevermenging zal concurrentie 
met andere brancheorganisaties in de komende jaren bovendien pregnanter worden, 
zoals ik liet zien in paragraaf 1.3.1 en 2.6.2.

Een bijkomend probleem waar het gaat om concurrentiestrategieën is dat sommige 
activiteiten van brancheorganisaties zich moeilijk laten inpassen in bovenstaande 
indelingen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen operational excellence en service lea-
dership als het gaat om lobby of onderhandelingen? Toch worden concurrentiestra-
tegieën in de literatuur over brancheorganisaties wel impliciet onderkend. Volgens 
Traxler (2004) kunnen brancheorganisaties als reactie op veranderingen in de (econo-
mische) omgeving namelijk twee strategieën volgen:

1. Functionele aanpassingen: nieuwe incentives inbouwen, zodat leden lid blijven.
2. Structurele aanpassingen: aanpassingen in de structuur welke leiden tot een kos-
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tenverlaging. Voorbeelden zijn: minder kantoorpersoneel, minder service, minder 
budget beschikbaar stellen voor activiteiten, geen gratis activiteiten meer ont-
plooien. Als gevolg daarvan kunnen de kosten voor lidmaatschap (contributies) 
dalen. 

Deze indeling heeft sterke overeenkomsten met de door Porter geschetste strategieën 
van differentiatie en kostenleiderschap.

Concurrentiestrategie UNETO-VNI

UNETO-VNI heeft haar concurrentiestrategie niet geëxpliciteerd. Volgens direc-
teur Titia Siertsema36 is deze gebaseerd op ledenbinding, vooral met de koplopers 
in de branche. “De rest moet daardoor worden meegetrokken.” Bovendien is de 
kracht van UNETO-VNI volgens Siertsema vooral gelegen in de gesegmenteerde 
belangenbehartiging. Zoals ik hierboven liet zien komt dit ook tot uitdrukking 
in de uitgebreide segmentering in de structuur, met 18 vakgroepen, 3 grootte-
groepen, 4 marktgroepen, 24 afdelingen en 7 regio’s. De leidende concurrentie-
strategie definieer ik daarom als member intimacy. 

 Groeistrategieën
Bij het bepalen van de groeistrategie gaat het volgens Ansoff (1965) om twee keuzes:

1. Betreden van bestaande of nieuwe markten (expansie)
2. Aanbieden van bestaande of nieuwe producten/diensten (diversificatie)

Als deze keuzes op twee assen worden geplaatst, resulteert een 2 x 2 matrix, die ook 
wel de product/markt-matrix wordt genoemd. Hierin zijn dus vier groeistrategieën 
te onderscheiden:

Bovenstaande matrix is beperkt, in de zin dat in alle gevallen wordt uitgegaan van 
groei. Maar niet voor alle organisaties is groei nastrevenswaardig. Brancheorganisa-
ties die bijvoorbeeld een optimale organisatiegraad hebben, zouden niet noodzake-

36   Interview op 28 april 2010

Markt

Bestaand 
Marktpenetratie Productontwikkeling

Nieuw
Marktontwikkeling Diversificatie 

Bestaand Nieuw

Product / dienst

Figuur 10  Product/markt-matrix
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lijkerwijs op groei gericht hoeven zijn. Dat inzicht heeft geleid tot een uitgebreide 
product/markt-matrix (Keuning en Eppink, 1996). Aangezien de ‘markt’ van bran-
cheorganisaties bestaat uit de leden en potentiële leden – die ik samen het domein 
noem – en de producten en diensten vaak worden getypeerd als functies (zie vorig 
hoofdstuk), kunnen de groeistrategieën van brancheorganisaties er als volgt uitzien:

Domein \ functie Beperkter gelijk verwant nieuw

beperkter specialisatie
differentiatie

schaalverkleining

functieontwikkeling

gelijk Specialisatie
organisatiegraad-

vergroting

verwant 
domeinontwikkeling incl. nadere segmentatie en 
internationalisatie

concentrische diversificatie

nieuw
conglomeraat-

vorming

Figuur 11 Domein/functie-matrix

Door branchevermenging kunnen brancheorganisaties in een situatie terechtkomen 
waarbij hun domein uitbreidt, of zij daar nou bewust op aansturen of niet. Wanneer 
een brancheorganisatie dezelfde functies blijft uitvoeren, ontstaat daardoor impliciet 
een groeistrategie van domeinontwikkeling. Mijn verwachting is, dat vanwege het 
toenemend aantal branches dat met vermenging te maken heeft, domeinontwikke-
ling en diversificatie vaker voorkomende groeistrategieën zullen zijn dan de overige 
strategieën. 

Een andere indeling van groeistrategieën, speciaal voor dienstverlenende bedrijven, 
wordt gemaakt door Van der Aa (2000). Hij noemt deze strategieën:
●	 Multisite: geografische reproductie van een smal aanbod, gebaseerd op schaalvoor-

delen
●	 Multiservice: uitbreiding van het aantal diensten, focus op synergie
●	 Multifunction: nieuwe relaties met de klant (allianties, outsourcing)

Voor brancheorganisaties zijn deze strategieën in beginsel alle drie mogelijk, waarbij 
zij opgemerkt dat het dan bij multiservice in feite gaat om uitbreiding van het aantal 
functies en bij multifunction om nieuwe relaties met de leden. Een voorbeeld van de 
multisite groeistrategie is bijvoorbeeld te vinden bij de Metaalunie, RECRON (re-
giomanagers zonder kantoor), Bouwend Nederland en TLN (lokale kantoren). Uit 
onderzoek van EIM (2010) blijkt dat MKB-ondernemers graag zouden zien dat bran-
cheorganisaties meer regionaal opereren, wat de multisite strategie voor brancheor-
ganisaties met veel MKB-leden een interessante optie maakt.
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Groeistrategie van UNETO-VNI

Sinds de fusie heeft UNETO-VNI haar domein gelijk gehouden en voor dit do-
mein gezocht naar nieuwe rollen en markten, aldus de directeur. Daartoe heeft 
de brancheorganisatie nieuwe functies/activiteiten ontwikkeld, zoals benchmar-
king, het bedenken van businessmodellen en scenariostudies. De groeistrategie 
valt derhalve te typeren als functieontwikkeling.
Vóór de fusie was meer sprake van domeinontwikkeling, bij zowel Uneto als VNI. 
Dat was het gevolg van de vermenging van elektrotechnische (E) en werktuig-
bouwkundige (W)-installatie. Beide organisaties waren gericht op het verbreden 
van de achterban, om een sterkere positie te verwerven in relatie tot andere belan-
genbehartigers uit de bouwkolom.

 Uitvoeringsstrategieën
Tenslotte rest nog de vraag op welke manier de brancheorganisatie haar groeistrate-
gie wil bereiken. Dit wordt de ontwikkelings- of uitvoeringsstrategie genoemd. John-
son en Scholes (1993) onderscheiden hierin drie varianten:

●	 Interne ontwikkeling: groeien op eigen kracht
●	 Ontwikkeling door acquisitie: groeien door overname van een andere organisatie
●	 Gezamenlijke ontwikkeling: groeien door samenwerking

Keuning en Eppink (1996) gebruiken in de basis dezelfde indeling, maar splitsen geza-
menlijke ontwikkeling in joint venture en strategische alliantie en plaatsen daarboven 
nog de variant ‘fusie’. Acquisitie is voor brancheorganisaties geen geëigende strategie, 
omdat het juridisch veel haken en ogen heeft om een andere vereniging ‘over te ne-
men’. Fuseren, zoals genoemd door Keuning en Eppink, is voor brancheorganisaties 
natuurlijk wel mogelijk. In feite gaat het bij de uitvoeringsstrategieën om een continu-
um, waarbij de mate van samenwerking alsmaar toeneemt. Het ene uiterste is interne 
ontwikkeling, waarbij de organisatie nastreeft om te groeien zonder enige vorm van 
samenwerking. Het andere uiterste is ontwikkeling door fusie, waarbij de organisatie 
groeit door volledige integratie met een andere organisatie. Daartussen zitten tal van 
samenwerkingsvormen, die in de volgende paragraaf nader besproken worden. 

Volgens Schmitter en Streeck (1999) hebben veel brancheorganisaties een voorkeur 
voor zelfstandig opereren (groei op eigen kracht), hierin gevoed door het eigen belang 
van de bestuurs- en stafleden van de organisatie. Zo kunnen zij maximaal de controle 
houden over hun eigen koers en middelen, zonder daarbij rekening te hoeven houden 
met de belangen van anderen. Er zullen dus in de regel bij elke organisatie krachten 
bestaan die gericht zijn op een zo vrijblijvend mogelijke vorm van samenwerking. Des-
alniettemin beseffen de meeste belangenorganisaties wel dat autonomie niet altijd een 
optie is en dat samenwerking soms noodzakelijk is om bepaalde doelen te bereiken.
Volgens Windmuller (1983) neemt de centralisatie van brancheorganisaties (door fusies 
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en federatievorming) toe naarmate de regulering in een bepaalde sector sterker wordt. 
Ook kan een concentratie bij tegenspelers – bijvoorbeeld vakbonden – een concentratie 
van brancheorganisaties teweeg brengen. Deze relatie is door grootschalig kwantitatief 
onderzoek onder Amerikaanse brancheorganisaties (Aldrich c.s., 1994) bevestigd, zij het 
dat het effect beperkt is. Wanneer er ten opzichte van een bepaalde tegenspeler, bijvoor-
beeld de overheid, veel concurrerende belangenorganisaties actief zijn, is het volgens 
Van Schendelen (2003) altijd nodig om samen te werken om iets te bereiken. Anders 
is er niet genoeg ‘gewicht’ om aandacht te trekken voor een standpunt. Ook dit wordt 
door Aldrich c.s. bevestigd: hoe meer concurrerende brancheorganisaties er zijn in een 
domein, hoe groter de kans op fusie. Boléat (2000) is een aanhanger van deze stroming: 
voor een effectieve belangenbehartiging is het volgens hem goed om met één stem te 
spreken.37 Dit lijkt misschien in strijd met de door Schmitter en Streeck geconstateerde 
voorkeur voor zelfstandig opereren, maar dat is het niet. De voorkeur voor zelfstandig 
opereren kan immers verklaard worden vanuit de lidmaatschapslogica, de voorkeur 
voor samenwerken vanuit de invloedlogica. Welke uitvoeringsstrategie uiteindelijk 
wordt gekozen hangt dus af van verschillende externe en interne factoren. In schema:

Figuur 12 Wanneer welke uitvoeringsstrategie?

Fusie maakt de overlevingskans van brancheorganisaties groter, zo blijkt uit onder-
zoek onder Amerikaanse brancheorganisaties (Aldrich c.s., 1994). Geldt dat ook in Ne-
derland? Opmerkelijk genoeg zijn de vier oudste nog bestaande brancheorganisaties 
van ons land38 nooit gefuseerd. En laat de evenmin gefuseerde Koninklijke Vereni-
ging van Nederlandse Wijnhandelaren (opgericht in 1899) op haar website bijvoor-
beeld expliciet het volgende weten: “Vooral op het gebied van distributie is er een fl inke ver-
vaging opgetreden tussen de verschillende ketens. Duidelijk was in ieder geval dat ook de belangen 
van de detailhandel niet veronachtzaamd konden worden. Zodat de KVNW zich nu welbeschouwd 
inspant voor de hele wijnbranche.” Een mooi voorbeeld van groeien op eigen kracht, om 
uitvoering te geven aan domeinontwikkeling. 

37     Dat betekent volgens hem overigens niet dat er ook maar één brancheorganisatie hoeft te zijn. Een bran-
cheorganisatie kan deel uitmaken van verschillende ‘single voices’ met verschillende partners.

38     Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (opgericht in 1815), Koninklijke Schippersvereniging Schut-
tevaer (1849), Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (1860) en Koninklijke Vereni-
ging Het Comité van Graanhandelaren (1872).
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3.4	 Samenwerkingsvormen

Door samenwerking met andere brancheorganisaties aan te gaan, kunnen aanpas-
singen in structuur en strategie worden geïntensiveerd en kan een schaalvoordeel 
worden gecreëerd (Streeck en Visser, 2006). Zo kunnen brancheorganisaties de belan-
gen van hun leden beter behartigen. Uit onderzoek van Schmitter en Streeck (1999) 
blijkt dat tussen brancheorganisaties minder spanning, conflict en onvrede bestaat 
dan tussen andere organisaties. Samenwerking is hierdoor goed mogelijk, ondanks 
de complexiteit en variëteit van deze organisaties. In de praktijk komt het vaak voor 
dat brancheorganisaties een slecht doordachte keuze maken voor de institutionele 
basis voor samenwerking (Huizenga en Tack, 2005). Niet elke vorm van samenwer-
king past in iedere situatie. Tevens zijn brancheorganisaties vaak niet op de hoogte 
van de vele mogelijke vormen van samenwerking. Verenigingen die verder willen dan 
ad-hoc samenwerking lopen vast, omdat het idee bestaat dat overgaan tot een volle-
dige fusie de enige mogelijkheid is om de samenwerking uit te breiden. Echter, er zijn 
veel meer mogelijkheden.

Hieronder volgt, in chronologische volgorde, een overzicht van de indelingen van 
samenwerkingsvormen die door de verschillende auteurs worden gemaakt. Daarin 
heb ik de indeling van Bultsma enigszins vereenvoudigd en lineair weergegeven. Hij 
maakt namelijk een onderscheid tussen samenvoegen op bestuurlijk en op organi-
satorisch niveau. Door dit onderscheid te combineren met verschillende maten van 
integratie, heeft hij een matrix worden gevormd van negen verschillende samenwer-
kingsvormen. 
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Figuur 13 Overzicht samenwerkingsvormen
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In al de bovenstaande indelingen is sprake van een toenemende formalisering van 
de samenwerking. Daarmee wordt bedoeld dat in toenemende mate op papier wordt 
vastgelegd hoe de organisaties zich in hun onderlinge verhouding tot elkaar dienen 
te gedragen. Volgens Schmitter en Streeck (1999) kan samenwerking tussen belan-
genorganisaties (zij noemen dat integratie) plaatsvinden bij contract (horizontale in-
tegratie) of via hiërarchie (verticale integratie). Een vorm van verticale integratie is fe-
deratievorming, ofwel de vorming van higher order associations. Horizontale integratie 
betreft de overige vormen van samenwerking. Een verregaande horizontale samen-
werking kan leiden tot een fusie. Een fusie wordt door deze auteurs echter niet als 
samenwerkingsvorm aangemerkt, omdat de organisaties die opgaan in de fusie niet 
langer zelfstandig bestaan. 

Aan dit overzicht kan nog een vorm van samenwerking worden toegevoegd, namelijk 
overlap van bestuursfuncties. De coördinatie tussen de organisaties loopt dan via de 
personen die in verschillende organisaties een bestuursfunctie bekleden. Schmitter 
en Streeck (1999) scharen deze vorm onder staff sharing, maar ik ben van mening dat 
het hier om een wezenlijk andere samenwerkingsvorm gaat, omdat bestuursleden hi-
erarchisch een heel andere positie bekleden dan personeelsleden. In het bedrijfsleven 
komen we nog veel meer vormen van samenwerking tegen (denk aan licentieverle-
ning, franchise, het houden van wederzijdse belangen, maatschappen, R&D-consor-
tia, overnames etc.39), maar deze zijn voor brancheorganisaties, wegens het ontbreken 
van eigendomsverhoudingen of de persoonsgebondenheid van constructies, niet of 
nauwelijks aan de orde. 

Hieronder ga ik nader in op de verschillende gradaties van samenwerking. Tussen de 
verschillende vormen van samenwerking bestaan overigens volgens verschillende au-
teurs40 geen duidelijke grenzen: de ene vorm loopt vaak over in een andere. Bovendien 
werken veel organisaties op verschillende manieren met verschillende partners samen.

 Onderling afgestemd gedrag
De minst verregaande vorm van samenwerking tussen belangenorganisaties is onder-
ling afgestemd gedrag. Van Waarden noemt dit het parallelmodel. Dit kan omschre-
ven worden als een opeenvolging van concrete, wederkerige handelingen van onafhankelijke 
organisaties ter beïnvloeding van de onderlinge concurrentie, zonder dat daarvoor een overeen-
komst is gesloten (Van der Rijken, 2001). Alhoewel deze definitie in eerste instantie is 
gericht op het bedrijfsleven, kan zij ook gebruikt worden voor brancheorganisaties. 
Zij kunnen immers ook met elkaar concurreren, zoals ik al eerder aangaf. Schmitter 
en Streeck (1999) noemen deze vorm van samenwerking oligopolistic co-existence based on 
a mutually recognized segmentation of the joint market.

Onderling afgestemd gedrag begint met uitwisseling van informatie. Uit deze infor-
matie moet de ene partij kunnen afleiden wat de andere partij van plan is. De reactie 

39     zie o.a. Knoke (2001) en Marks & Mirvis (1998)
40    o.a. Boléat, Schmitter en Streeck
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op deze informatie-uitwisseling is dat de partijen feitelijk samenwerken, zonder dat 
zij daartoe een overeenkomst (schriftelijk noch mondeling) sluiten. Er worden dus 
geen beloftes gedaan aan de andere partij, de samenwerking vindt als het ware stil-
zwijgend plaats. Het doel van deze samenwerking is coördinatie van marktgedrag – 
gedrag van de organisatie jegens de buitenwereld – ter wille van een hoger, gemeen-
schappelijk belang. 

Onderling afgestemd feitelijk gedrag is een term afkomstig uit het mededingings-
recht. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJEG) gaf hiervan in 1972 
de volgende definitie: een vorm van coördinatie tussen ondernemingen (…) die, zonder dat het 
tot een eigenlijke overeenkomst komt, de risico’s der onderlinge concurrentie bewust vervangt door 
een feitelijke samenwerking.41

De bedoelde coördinatie bestaat uit een al dan niet rechtstreeks opgenomen contact strek-
kend hetzij tot beïnvloeding van het marktgedrag (…) van een concurrent, hetzij tot beduiding 
aan een (…) concurrent van het aangenomen of voorgenomen marktgedrag 42, zo bepaalde het 
HvJEG enkele jaren later in een andere zaak. Van cruciaal belang is dus dat er contact 
is tussen de organisaties die hun gedrag afstemmen. Zonder contact geen onderling 
afgestemd gedrag (Van der Rijken, 2001). Het contact mag echter niet inhouden dat de 
organisaties hun gezamenlijke wil tot uitdrukking brengen, in welke vorm dan ook 
(mondeling of schriftelijk). Dan zou er immers sprake zijn van een overeenkomst en 
is er geen sprake meer van onderling afgestemd gedrag. 

 (In)formele netwerken
Als verschillende organisaties gezamenlijk een doel willen bereiken, zijn er drie ide-
aaltypen van coördinatie denkbaar. Namelijk coördinatie via de markt, via hiërarchie 
of via een netwerk (Von Raesfeld Meijer, 2001). In een markt blijven de organisaties 
volledig autonoom en verloopt coördinatie via het prijsmechanisme. In een hiërar-
chie hebben de verschillende organisaties duidelijk afgebakende taken en verloopt 
coördinatie via opdrachten. Kenmerkend voor een netwerk is dat de deelnemende 
partijen gelijkwaardig zijn en dat de coördinatie verloopt door samenwerking en on-
derlinge afspraken. Om van een netwerk te kunnen spreken is in ieder geval enige 
vorm van samenwerking tussen tenminste drie organisaties vereist. 

Voor netwerken bestaan verschillende benamingen, zoals community, forum of plat-
form. Uit de naam valt echter niet af te leiden in welke mate het netwerk geformali-
seerd is. Naar mate het formele karakter prominenter wordt, is het onderscheid met 
andere samenwerkingsvormen steeds moeilijker te maken, althans wanneer daarbij 
meer dan twee organisaties betrokken zijn. In hun zwakste vorm zijn netwerken niet 
veel meer dan een communicatiesysteem, waardoor de betrokken organisaties op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen (Child en Faulkner, 1998). In hun sterkste vorm 

41     HvJEG 14 juli 1972, zaak 48/69 (ICI e.a./Commissie), Jur. 1972, p.619
42     HvJEG 16 december 1975, zaaknrs. 40-48, 50, 54-56, 111, 113, 114/73 (Suiker-Unie e.a. / Commissie), Jur. 

1975, ro. 26
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gaat het om een sterk gecoördineerde groepering, met logo, briefhoofd en secretariaat 
(Mahoney, 2007). 

 Coalities
Er is sprake van een coalitie wanneer twee of meer organisaties tijdelijk samenwerken 
rondom een bepaald issue. In de periode 1997-1999 heeft 85% van de Britse branche-
organisaties op deze manier met elkaar samengewerkt (Boléat, 2000).43 Ook in Brussel 
zijn coalities populair (Van Schendelen, 2002). En zelfs in Australië vormen ad hoc co-
alities sinds eind jaren ’80 een dominante strategie onder brancheorganisaties (Bell, 
1994). 

Coalities betreffen het formuleren en uitvoeren van een gezamenlijke strategie voor 
één specifiek issue en het uitwisselen van informatie daaromtrent. Als het issue is 
opgelost, eindigt de samenwerking. Deze vorm van samenwerking is zeer informeel 
tot tamelijk formeel. Formalisering kan plaatsvinden door het vormen van een gre-
mium waarin de organisaties samenwerken, bijvoorbeeld een werkgroep. Schmitter 
en Streeck spreken in dat geval van een joint task force. Het risico van een coalitie is be-
trekkelijk laag en als de samenwerking niet werkt, kan het proces worden stopgezet, 
zonder dat de samenwerkende organisaties daarvan veel schade ondervinden. 

De sleutelingrediënten voor een effectieve coalitie zijn volgens Boléat (2000) leider-
schap, wederzijds vertrouwen, een gezamenlijke missie en een overeengekomen stra-
tegie. Coalities kunnen betrekking hebben op een bepaald beleidsterrein, dienstver-
lening of administratie.

Coalities rondom een beleidsterrein
Brancheorganisaties zullen doorgaans samenwerken op een bepaald beleidsterrein 
wanneer aan tenminste twee van de volgende voorwaarden is voldaan (Boléat, 2000):

1. de organisaties hebben een sterk belang bij en gedeelde visies over een bepaald issue;
2. het issue is belangrijk;
3. eenstemmigheid is effectiever dan de som van twee afzonderlijke stemmen;
4. zonder samenwerking zouden de organisaties verschillende stappen ondernemen, 

die de belangen van beide organisaties negatief zouden beïnvloeden.

De organisaties moeten starten met grofweg dezelfde visie. Door samenwerking ko-
men de visies van de organisaties nog dichter bij elkaar te liggen dan wanneer geen 
samenwerking zou plaatsvinden. Het gevaar daarbij is dat de organisaties teveel ener-
gie gaan steken in het harmoniseren van hun visie, terwijl die energie ook gestoken 
had kunnen worden in het beïnvloeden van de externe partij. Doorgaans worden co-
alities rondom een beleidsterrein vormgegeven door een gezamenlijk comité of een 
projectgroep, met daarin vertegenwoordigers van alle samenwerkende organisaties. 

43     Boléat noemt deze vorm van samenwerking niet coalitie, maar ad hoc samenwerking.
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Coalities rondom dienstverlening
Coalities rondom dienstverlening hebben vaak een ‘zakelijke’ oorzaak. De voordelen 
zijn veelal economisch van aard en hangen direct samen met schaalvoordelen. Een 
voorbeeld is een coalitie van een aantal brancheorganisaties die samen een congres 
organiseren, dat voor ieders achterban interessant is. Wanneer de samenwerking 
goed bevalt, is aannemelijk dat in de toekomst weer samenwerking wordt gezocht, 
net zolang tot een meer permanente vorm van samenwerking ontstaat, zodat van een 
coalitie feitelijk geen sprake meer is. 

Coalities rondom administratie
Coalities rondom administratie worden vooral gesmeed wanneer de leden van twee 
organisaties in belangrijke mate overlappen (veel dubbellidmaatschappen) of wan-
neer staf van twee organisaties overlap vertoont. Daarbij is het van belang dat de or-
ganisaties niet met elkaar concurreren. In dergelijke coalities verleent de ene orga-
nisatie vaak diensten voor de andere, tegen kostprijs of misschien zelfs daaronder. 
Vaak wordt hierdoor ook de weg geplaveid voor coalities op andere gebieden of voor 
‘zwaardere’ vormen van samenwerking. 

 Allianties
Een alliantie is een samenwerkingsovereenkomst tussen twee of meer organisaties, 
die door het delen van kennis en middelen, gezamenlijk lange termijn-doelen nastre-
ven. Deze doelen betreffen brede (beleids)terreinen, in plaats van afzonderlijke issues. 
De alliantiepartners blijven (juridisch) onafhankelijk, maar delen de opbrengsten van 
en controle over specifieke taken (Knoke, 2001). De alliantie heeft geen eigen perso-
neel noch een gekozen bestuur. Zij wordt volledig bemenst en bestuurd door de or-
ganisaties die de alliantie hebben gesloten. Volgens Duysters e.a. (2010) zijn allianties 
bovendien vrijwillige en flexibele organisatievormen , waarbij de alliantiepartners 
hun eigen identiteit behouden.

De machtsverhoudingen kunnen per alliantie sterk verschillen (Dittrich, 2010), maar 
doorgaans heeft één organisatie in de alliantie het initiatief en doet het meeste werk, 
daarbij ondersteund door de andere organisatie(s). Dat is te rechtvaardigen wanneer 
de ‘leidende’ organisatie ook het grootste belang heeft bij het bestaan van de alliantie. 
Allianties zijn van nature instabiel. Uit verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat 50 
tot 70 procent van de allianties tussen bedrijven falen (Barringer en Harrison, 2000). 
Deze inherente instabiliteit wordt volgens Das en Teng (2000) veroorzaakt door een 
drietal interne spanningen en de pogingen om die spanningen op te lossen. Het gaat 
hier om:

●	 Samenwerking versus concurrentie;
●	 Rigiditeit versus flexibiliteit;
●	 Korte termijn versus lange termijn.

In strategische allianties is het noodzakelijk om een delicate balans tussen deze con-
currerende krachten te bewaren. Zou één kracht binnen een krachtenpaar de over-
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hand krijgen, dan wordt de alliantie ofwel ontbonden ofwel gaat zij over in een fusie. 
Het is daarom niet verwonderlijk dat veel allianties geen stand houden. Desalniette-
min genieten allianties een groeiende populariteit (Marks en Mirvis, 1998), met name 
waar het gaat om het betreden van nieuwe (buitenlandse) markten, waar onbekend-
heid met allerlei zaken een fusie te riskant maakt. Voor brancheorganisaties die een 
nieuw domein betreden zou eenzelfde redenering kunnen opgaan. 

Allianties beginnen vaak als middel om een doel te bereiken, maar worden soms een 
doel op zich als er veel in is geïnvesteerd en de samenwerking goed bevalt (Child en 
Faulkner, 1998). Als er dan ook nog eens weinig concurrentie is tussen de samenwer-
kende organisaties, wordt de druk groot om te fuseren. Of dat ook voor brancheorga-
nisaties geldt, zal blijken uit het casusonderzoek. 

 Overlap van bestuursfuncties
Organisaties kunnen hun samenwerking verstevigen door een overlap van bestuurs-
functies. Daarmee bedoel ik dat een bestuurslid van organisatie A ook bestuurslid 
is van organisatie B. Deze persoon is dan een verbindingsschakel en kan het beleid 
en de besluitvorming van beide organisaties beïnvloeden. Wanneer één individu de 
schakel vormt tussen twee organisaties, dan wordt dit directe overlap genoemd. Bij 
een indirecte overlap zijn bestuurder van organisatie A en bestuurder van organisatie 
B beiden tevens bestuurder van organisatie C. Ze kunnen elkaar door hun geregeld 
contact wel beïnvloeden, maar geen directe invloed uitoefenen op de organisatie van 
de ander. Indirecte overlap komt vaak voor bij joint ventures en federaties, waarover 
hieronder meer.

 Joint ventures
Bij een joint venture delen minimaal twee organisaties de risico’s, kosten en eventueel 
opbrengsten van omvangrijke projecten of innovaties (Daft, 2001). Er is sprake van 
een afgescheiden organisatie, los van de organisaties die de joint venture hebben op-
gericht. Deze organisatie heeft een eigen bestuur, doorgaans gekozen door of zelfs 
bestaand uit bestuursleden van de oprichters/aandeelhouders. In de periode 1997-
1999 hield 54% van de Britse brancheorganisaties er een joint venture op na met een 
andere (belangen)organisatie (Boléat, 2000). In Nederland lijkt deze vorm van samen-
werking veel minder vaak voor te komen. Dat zou mogelijk verklaren waarom in geen 
van de door de Nederlandse auteurs (Huizenga en Tack, Van Schendelen, Van Waar-
den) gemaakte overzichten de joint venture als samenwerkingsvorm genoemd wordt. 

Een bekende vorm van de joint venture is het shared service centre (SSC). In het SSC wor-
den één of meer ondersteunende functies van de participerende organisaties onderge-
bracht. Schmitter en Streeck noemen dit staff sharing. Bij belangenorganisaties valt hier 
te denken aan de ledenadministratie, het ICT-onderhoud, huisvesting en faciliteiten, 
et cetera. Een SSC is een alternatief voor uitbesteding aan commerciële partijen. 

In tegenstelling tot (con)federaties zijn joint ventures hiërarchisch onderschikt aan 
de organisaties die ze hebben opgericht. In schema:
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Figuur 14 Joint venture of (con)federatie

 (Con)Federaties
(Con)federaties zijn verenigingen van verenigingen. Volgens Van Waarden (1989) ver-
schillen confederaties van federaties, doordat het zwaartepunt van de besluitvorming 
in het eerste geval bij de onderliggende leden ligt en in het tweede geval bij de federa-
tie. In de praktijk valt dit onderscheid niet altijd goed te maken en worden de termen 
niet altijd zuiver gebruikt. De term ‘confederatie’ is veel minder gangbaar dan fede-
ratie44, daarom zal ik het vanaf nu hoofdzakelijk over federaties hebben, waarmee ik 
dan ook confederaties bedoel. 

Wanneer er in een sector duidelijke subsectoren zijn te onderscheiden, ieder met ei-
gen specifi eke issues die niet confl icteren met issues van andere subsectoren, kunnen 
federaties een adequate manier van samenwerken zijn (Boléat, 2000). Binnen een 
federatie bestaan echter altijd spanningen, die handig manoeuvreren van het ma-
nagement vereisen. Veel tijd gaat hierdoor verloren aan interne aangelegenheden en 
spanningen, waardoor de effectiviteit van de belangenbehartiging onder druk staat. 
Federaties met een eigen secretariaat zijn het moeilijkst te besturen. Dit omdat zowel 
de federatie als de aangesloten organisaties met elkaar concurreren om beschikbare 
middelen en beide zoveel mogelijk invloed willen uitoefenen. 

De belangrijkste taken van federaties zijn het oplossen van geschillen tussen de ver-
schillende leden, het fungeren als spreekbuis richting overheid en politiek en het 
verlenen van bepaalde diensten aan de leden. Wanneer het aantal aangesloten leden 
– bijvoorbeeld door onderlinge fusies – tot onder een bepaalde drempel daalt, worden 
de mogelijkheden om geschillen op te lossen en als spreekbuis naar de overheid te 
fungeren drastisch beperkt (Waddington, 2006). Het bestaansrecht van de federatie 
komt dan in gevaar en dientengevolge het bestaan van de kleinere leden, die in de 
regel meer profi teren van de diensten van de federatie dan de grote. 

Behalve het verschil in hiërarchische verhouding (zie vorige paragraaf), is een belang-
rijk verschil tussen de federatie en de joint venture de rechtsvorm. Een joint venture 
is doorgaans een stichting of zelfs een besloten vennootschap, terwijl een federatie de 
vorm heeft van een vereniging. Van de federatie bestaan twee hoofdvormen, namelijk 
de regionale en de institutionele federatie. Een regionale federatie heeft veel weg van 
een ‘gewone’ brancheorganisatie met regionale afdelingen. De afdelingen van de re-

Organisatie A Organisatie B

Joint venure Organisatie A Organisatie B

(Con)federatie

44   Indicator: aantal webpagina’s waarop het woord confederatie of federatie voorkomt. 
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gionale federatie bezitten eigen rechtspersoonlijkheid en gelden als constituerende 
lidorganisaties van de federatie. Een veelvoorkomende vorm van de regionale fede-
ratie is de Europese federatie (Eurofed). Soms neemt één van de lidorganisaties (vaak 
de Nederlandse, vanwege de ‘neutrale’ uitstraling, de multilingualiteit en de relatief 
korte afstand tot Brussel) het secretariaat van de Eurofed waar. Soms ook heeft de Eu-
rofed een eigen kantoor in Brussel. 

Bij sommige federaties zijn de grote bedrijven rechtstreeks lid van de federatie, ter-
wijl de kleine bedrijven slechts lid zijn van de constituerende brancheorganisaties. 
Ook kunnen federaties op hun beurt weer lid zijn van andere, grotere federaties. Dan 
zijn er nog de ‘papieren federaties’, die meer in theorie dan in praktijk bestaan. Zij 
worden niet aangemerkt als organisatie, omdat er in feite geen sprake is van een doel-
realiserend samenwerkingsverband. 

Een federatieve structuur is volgens Schmitter en Streeck (1999) een compromis tus-
sen de twee logica’s waar brancheorganisaties mee te maken hebben: die van lidmaat-
schap en die van invloed (zie paragraaf 4.2). Ondernemingen moeten immers altijd de 
afweging maken of zij veel invloed willen uitoefenen in een kleine, weinig invloed-
rijke organisatie, of dat ze weinig invloed hebben in een grote, invloedrijke organisa-
tie. In een federatie wordt deze spanning opgelost doordat de individuele bedrijven 
lid zijn van relatief kleine organisaties, waarop zij relatief veel invloed kunnen uit-
oefenen. Deze organisaties zijn op hun beurt lid van een groter verband, dat richting 
tegenspelers veel invloed kan uitoefenen. Tegelijk zorgen federaties juist voor allerlei 
spanningen die in andere samenwerkingsvormen niet of in veel mindere mate voor-
komen. Deze spanningen worden veroorzaakt doordat er verschillende directeuren, 
voorzitters en bestuurders met ieder een eigen agenda en belangen gedwongen wor-
den om samen te werken. Maar ook omdat er middelen verdeeld moeten worden tus-
sen de federatie en haar leden (Boléat, 2000). 

Federaties fungeren dus als coördinatiemechanismen van verschillende belangen. 
De mate waarin de federatie invloed kan uitoefenen op haar leden verschilt sterk en 
hangt volgens Schmitter en Streeck af van vier factoren:

1. De mate van gelijkheid van de aangesloten organisaties; hoe meer gelijk, hoe groter 
de invloed.

2. De verdeling van middelen (personeel en geld) tussen de federatie en haar leden; 
hoe meer middelen bij de federatie, hoe meer invloed. 

3. De autonomie van de federatie ten opzichte van haar leden in de besluitvormings-
structuur; hoe onafhankelijker de federatie, hoe meer invloed.

4. De verdeling van autoriteit tussen de federatie en haar leden; hoe meer rechten bij 
de federatie, hoe meer invloed. 

Alhoewel er vaak meer brancheorganisaties bij een federatie zijn aangesloten, komen 
federaties van slechts twee brancheorganisaties in de praktijk voor ook. Dit is vaak 
een tussenfase voor brancheorganisaties die eigenlijk willen fuseren, maar nog wat 
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koudwatervrees hebben.45 De federatievorm geeft hen de vrijheid om alsnog zonder 
gezichtsverlies uit elkaar te gaan. Een federatie is namelijk eenvoudiger te bewerk-
stelligen dan een fusie (juridisch, fiscaal, organisatorisch).

 Fusies (en overnames)
De meest verregaande vorm van samenwerking tussen twee (of meer) organisaties is 
de fusie. Bij een fusie (of overname) houdt tenminste één van de gefuseerde partijen 
op te bestaan als zelfstandige organisatie. Gefuseerde organisaties hebben een geza-
menlijke naam, bestuur, statuten, et cetera. Wanneer één (of meer) van de fuserende 
organisaties ophoudt te bestaan en de andere al diens rechten en verplichtingen over-
neemt, zou je kunnen spreken van een overname. De term ‘overname’ wordt bij het 
samengaan van belangenorganisaties echter zelden gebruikt, omdat die term poli-
tiek zeer beladen is. De achterban van de ‘overgenomen’ organisatie kan dan immers 
het gevoel krijgen dat haar belangen niet meer (goed) behartigd zullen worden. Bo-
vendien kunnen belangenorganisaties niet worden gekocht door het verwerven van 
een meerderheidsbelang in de aandelen. Wel kan er gevoelsmatig sprake zijn van een 
overname, wanneer de zeggenschapsverdeling na de fusie ongelijk is verdeeld (Bults-
ma, 2004). Waddington (2006) onderscheidt bij fusies van vakbonden ook de versmel-
ting (amalgamation), waarbij twee min of meer gelijkwaardige vakbonden samengaan, 
van de overname (acquisition), waarbij een grote vakbond een kleine ‘absorbeert’. In 
dat geval gaat de kleinere bond vaak verder als afdeling van de grotere. 

Juridisch gezien kan er op twee manieren worden gefuseerd, via juridische fusie of via 
bedrijfsfusie. Voor beide manieren geldt een andere juridische route.

●	 Bij een juridische fusie worden alle fuserende rechtspersonen ontbonden en wordt 
een nieuwe rechtspersoon opgericht waarnaar alle mensen en middelen overgaan. 
De wet regelt de procedure die in acht dient te worden genomen om eventuele 
schuldeisers te beschermen. Een andere term die voor deze manier wordt gebruikt 
is ‘consolidatie’.

●	 Bij de bedrijfsfusie worden de organisaties van de fusiepartners gefuseerd, niet de 
rechtspersonen. De activa en passiva van de ene rechtspersoon gaan over naar de 
andere rechtspersoon. Voor verschillende soorten activa en passiva gelden verschil-
lende wettelijke vereisten. Dit brengt in de meeste gevallen veel werk met zich mee 
(Bultsma, 2004).

Een mengvorm is de methode waarbij één rechtspersoon wordt ontbonden en de an-
dere rechtspersoon alleen de resterende activa overneemt. Een wettelijk vereiste voor 
deze constructie is doorgaans wel dat bij ontbinding eerst alle crediteuren worden 
voldaan, alvorens de activa verkocht kunnen worden. 
Tenzij anders vermeld, worden in dit proefschrift alle drie de varianten onder de noe-
mer ‘fusie’ geschaard. Bultsma definieert de fusie als elke vorm van bestuurlijke en/of orga-

45    Bijvoorbeeld de in 2008 opgerichte FIDIN, een federatie van NBVA en NVA (beide organisaties van as-
surantietussenpersonen). In 2010 fuseerden zij tot Adfiz. 
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nisatorische – al dan niet gedeeltelijke – samenvoeging van twee of meer organisaties ten behoeve 
van een of meerdere gemeenschappelijke doelen of activiteiten. 

In de periode 1997-1999 was slechts 7% van de Britse brancheorganisaties verwikkeld 
in een fusie(proces), een laag percentage vergeleken met de andere vormen van sa-
menwerking (Boléat, 2000). In Nederland ligt dit percentage nog iets lager, zoals ik 
liet zien in paragraaf 1.2.

Fusies komen doorgaans alleen tot stand wanneer er een sterke druk is van buitenaf 
(bijvoorbeeld vanuit de overheid), die de druk van binnenuit (bijvoorbeeld vanuit het 
bestuur) versterkt. Voor het tot stand komen van een fusie zijn het leiderschap en het 
manoeuvreren van de directeuren en voorzitters essentieel, net als de steun van de 
grote leden. Wil de fusie ook nog succesvol zijn, dan is het volgens Boléat nodig dat 
de staf van de fuserende organisaties met elkaar overweg kan en het nut van de fusie 
inziet. 

Drie belangrijke oorzaken van fusies in de nonprofit sector (die elkaar ten dele over-
lappen) zijn volgens Bultsma (2004):

1. De noodzaak om kosten te besparen. Deze noodzaak kan ontstaan door fusies in de 
achterban of krimp van de achterban, waardoor de totale contributie-inkomsten 
dalen.

2. Fusie van sectoren, waardoor veel dubbellidmaatschappen ontstaan en met name 
de grote leden het gevoel hebben dubbel te moeten betalen, terwijl ze maar enkel 
profiteren. Hier gaat het dus om branchevermenging.

3. Snelheid. Door fusie is sprongsgewijze positieverbetering mogelijk, die met an-
dere vormen van samenwerking onbereikbaar is. 

Uit mijn vooronderzoek onder directeuren van gefuseerde brancheorganisaties blijkt 
dat bij brancheorganisaties vaak nog andere oorzaken zijn aan te wijzen, namelijk:

●	 Een verschuiving in de machtsstructuur of relevante wetgeving voor een branche.
●	 Persoonlijke ‘klik’ tussen bestuurders en/of directeuren.
●	 Toenemende overlap in de collectieve belangenbehartiging, bijvoorbeeld vanwege 

branchevermenging. 
 
Veel fusies ontstaan pas nadat de organisaties al een succesvolle alliantie achter de 
rug hebben. Een geschiedenis van succesvolle allianties tussen twee organisaties is 
één van de beste indicatoren voor het succes van de fusie. 
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Samenwerking van UNETO-VNI

UNETO-VNI is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen de twee brancheorganisaties 
UNETO en VNI. Hier ging een proces aan vooraf dat zeven jaar heeft geduurd. 
Tijdens dit proces zijn bijna alle samenwerkingsvormen onderzocht, namelijk:

●	Situationeel samenwerken
●	Projectmatig samenwerken
●	Federatief samenwerken
●	Federatie als shared service centre
●	Fusie met aparte hoofdsecties voor UNETO en VNI
●	Fusie met aparte sectie detailhandel
●	Volledige fusie

Volgens “Samen sterker! Eindrapport verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot in-
tensievere samenwerking tussen UNETO en VNI (november 2000)” hadden de onderne-
mers een voorkeur voor de laatste optie, een volledige fusie. 
Voorafgaand aan de fusie werkten de twee brancheorganisaties al op verschil-
lende terreinen en op verschillende manieren met elkaar samen, waarover meer 
in paragraaf 5.7.

3.5	 De	samenwerkingscyclus

Uit het voorgaande is gebleken dat brancheorganisaties op tal van manieren met el-
kaar kunnen samenwerken, waarbij onderling afgestemd feitelijk gedrag de meest 
‘losse’ vorm is en fusie de meest intense. Veel brancheorganisaties maken deel uit van 
verschillende samenwerkingsverbanden tegelijk, waarbij soms overlap bestaat tus-
sen de verschillende samenwerkingsvormen. Zo komt het vaak voor dat organisaties 
die onderdeel uitmaken van dezelfde federatie, rondom bepaalde issues met elkaar 
samenwerken in een coalitie of misschien zelfs een alliantie vormen. Ook kan het 
voorkomen dat een overlap van bestuursfuncties gepaard gaat met een joint venture. 
Omdat bij een fusie feitelijk een nieuwe organisatie ontstaat die op zichzelf weer kan 
gaan samenwerken met andere organisaties, kan de indeling in samenwerkingsvor-
men cyclisch worden weergegeven, zie figuur 15 op de volgende pagina.

Bij allianties, joint ventures, (con)federaties en fusies is volgens de hiervoor gehanteer-
de definitie sprake van een nieuwe organisatie, die naast of in plaats van de bestaande 
organisaties bestaat. Onderling afgestemd feitelijk gedrag en informele netwerken 
missen een hiërarchisch karakter, terwijl bij coalities het aspect duurzaamheid ont-
breekt. 

Hoewel bovenstaand model wellicht toch nog de suggestie wekt dat de verschillende 
vormen van samenwerking elkaar in de tijd opvolgen, hoeft dat niet altijd het geval 
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te zijn. Een alliantie kan zonder tussenstappen uitmonden in een fusie, of leden van 
een federatie kunnen met elkaar (en eventueel met derden) coalities aangaan. Van 
alles is mogelijk en komt in de praktijk ook voor. Enige mate van volgtijdelijkheid 
is echter wel aanwezig. Zo ontstaan veruit de meeste contacten via (in)formele net-
werken, waarna organisaties een coalitie vormen rondom een bepaald issue. Wanneer 
deze samenwerking bevalt en er meer issues blijken te zijn waarbij de organisaties 
uit de coalitie een gezamenlijk belang hebben, ligt een alliantie voor de hand. Pas als 
deze alliantie een duurzaam succes is gebleken, zullen de organisaties overwegen een 
federatie te vormen of zelfs te fuseren, al dan niet nadat de bestuurders wederzijds bij 
elkaar in het bestuur hebben plaatsgenomen.
 

De samenwerkingsvormen van UNETO-VNI

UNETO-VNI is op zichzelf een fusie van de brancheorganisaties UNETO en VNI. 
Maar daar is het niet bij gebleven. UNETO-VNI werkt met verschillende (branche)
organisaties samen, met verschillende intensiteit. Hieronder volgt een overzicht:

Met ActiZ (brancheorganisatie verpleging en verzorging) is een coalitie gevormd 
rondom het onderwerp ‘domotica’ (levensloopbestendig wonen met behulp van 
ICT). De beide organisaties wisselen kennis uit over dit onderwerp en informeren 
hun leden hierover, met als doel het tot stand brengen van producten en pakket-
ten die de ouderenzorg toekomstbestendig maken en een modern jasje geven.

Ten behoeve van de belangenbehartiging ten aanzien van bouwgerelateerde 
beleidsonderwerpen werkt UNETO-VNI met zes andere brancheorganisaties 

Figuur 15 Samenwerkingscyclus
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(Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, NVTB, BNA, Fosag en NOA) samen in 
Cencobouw. Dit is een bouwbreed platform dat namens de gehele bouwketen 
rechtstreeks overleg voert met verschillende ministeries. Ook is de organisatie 
aangesloten bij Vernieuwing Bouw, een platform van opdrachtgevers en op-
drachtnemers in de bouw dat via samenwerking vernieuwing in de bouwsector 
wil bewerkstelligen. 

De meer generieke belangenbehartiging laat UNETO-VNI over aan koepelorga-
nisatie VNO-NCW en voor de onderhandeling met de vakbonden over arbeids-
voorwaarden is UNETO-VNI lid van Federatie Metaal en Techniek. 

3.6	 Voor-	en	nadelen	van	de	verschillende	uitvoeringsstrategieën

Hierboven heb ik laten zien op welke uitvoeringsstrategieën brancheorganisaties 
kunnen voeren. Het gaat daarbij om een continuüm dat loopt van concurreren (geen 
samenwerking) tot fuseren (volledige samenwerking). De drie basisvormen (concur-
reren, samenwerken en fuseren) hebben ieder hun eigen voor- en nadelen. In de be-
drijfskundige literatuur zijn daarover de nodige inzichten verzameld, die zich deels 
laten vertalen naar de context van brancheorganisaties. Die vertaalslag maak ik in 
deze paragraaf, om in de gevalstudies te kunnen onderzoeken of de genoemde voor- 
en nadelen zich ook daadwerkelijk voordoen in de praktijk. 

	 3.6.1	 Voor-	en	nadelen	van	concurreren

Het management van brancheorganisaties denkt vaak niet in termen van ‘concurre-
ren’, heb ik in mijn (voor)onderzoek en in mijn praktijk als organisatieadviseur on-
dervonden. Toch is daarvan wel degelijk sprake: brancheorganisaties concurreren 
niet alleen met andere brancheorganisaties, maar ook met overheden, marktpartijen 
en bijvoorbeeld vakbonden (Van der Rijken en Schmidt, 2005). Toch wordt concurre-
ren zelden expliciet als strategie genoemd. Een uitzondering hierop vormen wellicht 
afsplitsingen van brancheorganisaties: een groep vertrekkende leden die een eigen 
vereniging opricht uit onvrede met de bestaande brancheorganisatie en zich daar na-
drukkelijk tegen afzet. Een voorbeeld hiervan is de Aannemersfederatie Nederland, 
een afsplitsing van Bouwend Nederland, die voor het eind van 2011 zelfs een eigen 
CAO voor mkb-bouwbedrijven wil afsluiten.46 Over de voor- en nadelen van concur-
rentie is in de literatuur wel het nodige geschreven, maar vooral in relatie tot het be-
drijfsleven. Waar concurrentie tussen ondernemingen door velen als iets goeds wordt 
gezien, waar consumenten van profiteren, wordt concurrentie tussen brancheorga-
nisaties vaak als iets slechts gezien. Het zou immers leiden tot onnodige duplicatie 

46   Cobouw, 18 januari 2011
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van inspanningen en overhead, waarbij veel tijd gaat zitten in het ‘verkopen’ van de 
belangenbehartiging, in plaats van in de belangenbehartiging zelf (Boléat, 2000). 
Hieronder heb ik het overigens alleen over de voor- en nadelen van concurrentie voor 
de organisatie die het betreft, niet over de voor- en nadelen van concurrentie voor de 
maatschappij. Dan gaat het immers al snel over vraagstukken van marktordening en 
mededinging, die weliswaar zeer interessant zijn, maar weinig betrekking hebben op 
de vraag welke strategieën brancheorganisaties kunnen voeren om hun effectiviteit 
te vergroten.

De belangrijkste voordelen van groeien door interne ontwikkeling (concurreren) zijn 
voor een brancheorganisatie:

Voordeel Omschrijving

Flexibiliteit De brancheorganisatie hoeft geen rekening te houden met de belangen van andere 
(branche)organisaties en kan daardoor sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Uiteraard dient nog steeds wel rekening te worden gehouden met de verschillende 
belangen in de eigen achterban.  

Behoud van identiteit De brancheorganisatie cultiveert haar eigen identiteit en die van haar achterban door 
deze af te zetten tegen de identiteit van andere (branche)organisaties en branches.

Focus op ledenbelangen Door de aanwezigheid van concurrerende (branche)organisaties wordt de brancheor-
ganisatie ‘scherp’ gehouden. Niet alleen omdat zij geen rekening hoeft te houden met 
de belangen van samenwerkingspartners, maar ook omdat leden sneller hun lidmaat-
schap zullen opzeggen, wanneer zij bij andere organisaties beter voor hun behoeften 
en belangen terecht kunnen.

Productiviteit Concurrentie stimuleert producenten om de kosten per eenheid product te laten dalen 
of om tegen dezelfde kosten meer service of een hogere kwaliteit te bieden (Porter, 
1980).  

Innovatie “Concurrentie zorgt ervoor dat bedrijven worden geprikkeld om zo efficiënt mogelijk te 
produceren en voortdurend te vernieuwen.”, zegt Erik Brouwer in zijn inaugurele rede 
aan de Universiteit van Tilburg, 25 mei 2007. In diezelfde rede betoogt hij echter dat 
vanuit de wetenschap er nog geen duidelijk bewijs bestaat over wat de wederzijdse 
relatie is tussen innovatie en concurrentie. Of brancheorganisaties door concurrentie 
innovatiever worden valt dus maar te bezien. 

Nadelen van concurreren zijn er natuurlijk ook. Het taboe dat bij brancheorganisaties 
soms op het woord ‘concurreren’ lijkt te liggen doet zelfs vermoeden dat deze nadelen 
zodanig groot zijn, dat samenwerking de enig mogelijke grondhouding is. Maar om 
welke nadelen gaat het dan precies? Uit mijn vooronderzoek onder 16 directeuren heb 
ik de volgende nadelen afgeleid:
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Nadeel Omschrijving

Verdeeldheid Angst om tegen elkaar uitgespeeld te kunnen worden. Divide et impera (ver-
deel en heers) is een tactiek waarbij twee concurrerende partijen door een 
derde partij tegen elkaar worden uitgespeeld, omdat zij van deze derde partij 
verschillende privileges krijgen. Hierdoor houdt de derde partij (bijvoorbeeld 
de overheid) veel invloed op het (onderhandelings)proces en op de uitkomsten 
daarvan. Concurrentie in de collectieve belangenbehartiging ondermijnt zo de 
invloedspositie van de concurrerende belangenorganisaties ten opzichte van 
de partij die beïnvloed moet worden. 

Verspilling van contributiegelden Elke euro die een brancheorganisatie steekt in marketing en ledenwerving, 
kan niet worden besteed aan activiteiten die direct aan de leden ten goede 
komen, namelijk belangenbehartiging. Dergelijke bestedingen, waarvan de 
noodzaak toeneemt naar mate de brancheorganisatie meer concurrentie 
krijgt, worden soms gepercipieerd als ‘verspilling’. 

Ledenverlies Hoe meer concurrentie een brancheorganisatie ondervindt van andere par-
tijen, hoe minder motieven leden hebben om lid te worden of te blijven. Door 
concurrentie openlijk te benoemen, kunnen brancheorganisaties hun leden 
misschien onbedoeld aan het denken zetten en als gevolg daarvan leden (en 
dus ook inkomsten) verliezen. 

 3.6.2	 Voor-	en	nadelen	van	samenwerken

In de wetenschap is veel onderzoek gedaan naar motieven voor samenwerking tus-
sen organisaties. Deze motieven laten zich gemakkelijk opschrijven als voordelen. 
Barringer en Harrison (2000) hebben laten zien dat zes theoretische paradigma’s zes 
verschillende voordelen van / motieven voor samenwerking geven. Ik heb deze hier-
onder waar nodig ‘vertaald’ naar de context van brancheorganisaties. Het gaat om de 
volgende motieven voor / voordelen van samenwerking:

Voordeel Omschrijving

Lagere transactiekosten Samenwerken minimaliseert de som van productie- en transactiekosten en vermindert 
marktonzekerheid. Dit laatste gaat voor samenwerking tussen brancheorganisaties 
meestal niet op, omdat zij zich niet in opeenvolgende schakels van een productieketen 
bevinden. Wel biedt samenwerking een raamwerk voor meer efficiënt middelenge-
bruik (Mahoney, 2007).

Toegang tot bronnen Samenwerken maakt het mogelijk invloed uit te oefenen op organisaties die begeer-
lijke bronnen (bijvoorbeeld kennis, toegang tot beleidsmakers, etc.) beheren.

Concurrentievoordeel Door samenwerking kunnen betere diensten worden geleverd dan zonder samenwer-
king of kan efficiënter en dus goedkoper gewerkt worden. Dit verschaft de organisatie 
een concurrentievoordeel.
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Zekerheid Door samenwerking kunnen de eigen belangen in overeenstemming worden gebracht 
met die van stakeholders, waardoor de omgevingsonzekerheid voor de eigen achter-
ban afneemt.

Kennis Samenwerken verschaft kennis, waardoor de toegevoegde waarde van de eigen or-
ganisatie stijgt.

Legitimiteit Samenwerken verschaft legitimiteit, zeker wanneer organisaties met uiteenlopende 
belangen samenwerken. Zij geven dan een signaal af aan beleidsmakers dat een be-
paald standpunt de steun kent van een grote groep en gevarieerde groep belangheb-
benden (Mahoney, 2007).

Maar samenwerking kent ook nadelen. Vlaar c.s. (2006) hebben hiervan een systema-
tisch overzicht gemaakt.47 Zij maken daarbij onderscheid tussen nadelen op relatie-
niveau en nadelen op portfolioniveau. Dit onderscheid is voor brancheorganisaties 
niet altijd goed te maken, aangezien het beïnvloeden en onderhouden van relaties 
meer dan voor bedrijven een kernactiviteit is en daardoor relatiegerelateerde nadelen 
ook portfoliogerelateerd kunnen zijn. In plaats daarvan koppel ik de door Vlaar c.s. 
geïnventariseerde nadelen aan de context van brancheorganisaties, zodat inzichtelijk 
wordt op welke wijze zij de effectiviteit van een brancheorganisatie benadelen.

Nadeel Omschrijving

Risico van financiële verlie-
zen bij voortijdige beëindi-
ging van de samenwerking

Samenwerkingspartners zullen moeten investeren in de samenwerking. In ieder 
geval gaat er veel tijd en energie zitten in het tot stand brengen van de samen-
werking en vaak ook kosten, bijvoorbeeld voor de inhuur van adviseurs. Wanneer 
de samenwerking vroegtijdig wordt beëindigd, is sprake van kapitaalvernietiging. 
De tijd, geld en energie hadden immers ook direct voor belangenbehartiging aan-
gewend kunnen worden.

Risico van negatieve spill-
over effecten

Wanneer organisaties een alliantie hebben, kan negatieve publiciteit rondom één 
van de partners ook uitstralen op de andere partners. Dit risico neemt toe naar-
mate de organisaties meer gezamenlijk naar buiten treden.

Lekkage van kennis en ver-
lies van kerncompetenties

Wanneer in een langdurig samenwerkingsverband de taken zo verdeeld worden 
dat steeds één organisatie de uitvoering van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld 
CAO-onderhandeling) voor zijn rekening neemt, kan dat leiden tot verlies van 
kennis en vaardigheden bij de andere partner(s). Zou de samenwerking worden 
beëindigd, dan blijven zij kwetsbaar en uitgehold achter.

Multiplicatieproblemen In samenwerkingsverbanden blijven de beheersstructuren (bestuur en manage-
ment) van de individuele partners doorgaans intact, aangevuld met interorganisa-
torische beheersstructuren. Dit kan leiden tot extra kosten en met name vertra-
ging van besluitvorming.

Verstoring van routines en 
cultuur

Een omvangrijke samenwerking kan een verstorende werking hebben op de acti-
viteiten en organisatiecultuur van de samenwerkende partners, ook op gebieden 
waarop niet wordt samengewerkt. Dit kan positief, maar ook negatief uitwerken.

47    Alhoewel dit onderzoek zich beperkt tot samenwerking tussen bedrijven, biedt het ook nuttige inzich-
ten voor samenwerking tussen brancheorganisaties.
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Irrationele voortzetting van 
de samenwerking

Wanneer op bureau- en/of bestuursniveau de samenwerking goed bevalt, wordt 
vaak onvoldoende acht geslagen op de daadwerkelijke resultaten van de samen-
werking of de reacties van de achterban. De samenwerking wordt gecontinueerd, 
hoewel daar rationeel geen goede redenen meer voor zijn. Dit kan een nadelig 
effect hebben op de totale effectiviteit van de samenwerkende partners.

Verwatering van aandacht Elke samenwerking vergt tijd en aandacht voor afstemming. Wanneer met een 
groot aantal andere organisaties wordt samengewerkt, gaat onevenredig veel 
tijd zitten in afstemming en relatiemanagement. Dit betekent verlies van cultu-
rele middelen, die immers ook anders aangewend hadden kunnen worden.

Conflicterende relaties Het is mogelijk dat een organisatie samenwerkt met verschillende partners die 
met elkaar conflicterende belangen hebben. Of met een partner die met de be-
langen van de eigen organisatie conflicteert. Denk bijvoorbeeld aan een werk-
geversorganisatie die samen met een vakbond een lobby voert. Bij dergelijke 
samenwerking ligt het gevaar op de loer dat de samenwerking wordt ‘misbruikt’ 
voor oneigenlijke beïnvloeding van de partner(s).

Verlies van flexibiliteit Door samenwerking wordt een organisatie minder flexibel. Immers, op de gebie-
den waarop wordt samengewerkt zal eerst afstemming moeten worden gezocht 
met de partner(s), alvorens op een nieuwe situatie gereageerd kan worden. En 
afspraken die met samenwerkingspartners gemaakt worden, moeten vaak eerst 
worden voorgelegd aan de eigen achterban. 

Afwenteling van verantwoor-
delijkheden

Wanneer bij samenwerkingsverbanden de mogelijkheid bestaat om, in geval van 
niet of ten dele halen van de doelstellingen, de schuld te geven aan de partner(s), 
kan dit leiden tot een verlies van verantwoordelijkheidsgevoel, hetgeen een bom 
legt onder de effectiviteit van de samenwerking.

	 3.6.3		 Voor-	en	nadelen	van	fuseren

Fusies zijn zoals gezegd de meest vergaande vorm van samenwerking. Toch gelden 
niet alle hierboven genoemde voor- en nadelen in extremo ook voor fusies. Fusies bren-
gen namelijk ook specifieke voordelen met zich mee, die bij samenwerking afwezig 
zijn. De belangrijkste motieven om te fuseren, en daarmee de (beoogde) voordelen 
zijn, zo blijkt uit het door Bianca Buts en mij gehouden vooronderzoek:
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Voordeel Omschrijving

Grotere achterban, 
meer gewicht

Fuseren verhoogt de representativiteit, waardoor de brancheorganisatie richting 
tegenspelers meer gewicht in de schaal kan leggen. Dat komt doordat een organisatie 
ontstaat met meer leden dan de gefuseerde organisaties afzonderlijk hadden. Dit 
motief wordt vooral gehanteerd door brancheorganisaties die te maken hebben met 
een afnemend ledental. Een fusie is op zichzelf overigens niet genoeg om een dalende 
organisatiegraad tegen te gaan. Het kan wel kansen creëren voor lidmaatschapsgroei, 
mits ook andere maatregelen genomen worden.

Meer autonomie Door te fuseren neemt de dominantie van een klein aantal grote leden af. Organisa-
ties met een klein aantal dominante leden zijn moeilijker te managen dan organisaties 
met veel leden (Boléat, 2000). Door een fusie wordt de invloed van de dominante 
leden vaak kleiner, omdat zij een kleiner deel van de contributies en daardoor van de 
stemmen vertegenwoordigen. Hierdoor kan de invloed van de organisatie op de leden 
dus toenemen.

Monopoliepositie Door te fuseren neemt het aantal brancheorganisaties in een domein af, waardoor de 
gefuseerde organisatie een monopoliepositie op bepaalde gebieden kunnen verwer-
ven. Hierdoor wordt de invloed op de achterban groter en ontstaat dus ook een ster-
kere positie richting tegenspelers. Door de monopoliepositie hoeft ook minder geld en 
energie besteed te worden aan ledenwerving en –behoud, waardoor ceteris paribus 
meer middelen overblijven voor belangenbehartiging.

Kostenvoordeel voor 
leden

Door fusie van de brancheorganisaties met overlappende domeinen hoeven de zoge-
naamde ‘dubbelleden’ nog maar één keer contributie te betalen. Dat maakt voor hen 
het lidmaatschap aantrekkelijker. 

Hogere kwaliteit van 
dienstverlening 

Na een fusie ontstaan in de nieuwe organisatie vaak dubbelfuncties. Hierdoor is 
meer specialisatie van bureaumedewerkers mogelijk, hetgeen kan leiden tot een 
kwalitatief meer hoogwaardige individuele belangenbehartiging. Wanneer een kleine 
organisatie door een grote wordt ‘overgenomen’, dan zullen vooral de leden van de 
kleinere organisatie daarvan profiteren waar het gaat om het aanbod van individuele 
dienstverlening. In feite wordt dan invloed op de organisatie ingeruild voor een hoger 
serviceniveau.

In de literatuur over fusies in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld Marks en Mirvis, 1998), 
worden nog andere motieven/voordelen genoemd, die sterk gerelateerd zijn aan de 
hiervoor geschetste groeistrategieën. Denk aan redenen als vergroten van de operati-
onele flexibiliteit, delen van middelen, consolidatie, delen van risico’s, diversificatie, 
toegang tot nieuwe technologie, innovatie, globalisering of ketenintegratie. 

Fusies kennen ook veel risico’s en worden niet voor niets vaak met een zekere terug-
houdendheid benaderd door bestuur en management van brancheorganisaties. Hier-
onder volgt een overzicht van door verschillende auteurs en door mijzelf geconsta-
teerde nadelen van fusies. 
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Nadeel Omschrijving

Toegenomen complexi-
teit van management en 
bestuur

Fusies leiden tot grotere organisaties. Meer schaalgrootte leidt tot meer complexi-
teit ten aanzien van managementfuncties, coördinatie-mechanismen en lagen in de 
organisatiestructuur. Dit werkt kostenverhogend en kan de effectiviteit van belan-
genbehartiging belemmeren. Vaak bestaat ook het bestuur van een organisatie na 
een fusie uit te veel personen.

Post merger drift (Grootschalige) fusies gaan vaak gepaard met een lange periode van ‘introspectie’, 
volgend op het moment van fusie, omdat veel besluiten met betrekking tot het be-
leid en de organisatie zijn uitgesteld in afwachting van groen licht (of niet) voor de 
fusie. Hierdoor breekt een periode van relatieve onzekerheid aan, die kan leiden tot 
een (tijdelijke) dip in de productiviteit van de medewerkers (Marks en Mirvis, 1998). 

Verlies van medewer-
kers, verhoging van 
kosten

Een fusie is voor medewerkers een moment om over hun toekomst na te denken 
en als gevolg daarvan zullen enkelen (mogelijk) de organisatie verlaten, waardoor 
kennis verdwijnt. Tevens zullen in veel gevallen enkele medewerkers min of meer 
gedwongen de organisatie dienen te verlaten, doordat zij overtollig zijn geworden. 
Dit kan extra kosten met zich meebrengen, voor ontslag of outplacement. Bovendien 
verlaat met deze medewerkers ook kennis en ervaring de organisatie. 

Volgens Waddington (2006) bestaat hierdoor geen consistent bewijs voor de hypo-
these dat schaalvoordelen ten gevolge van een fusie ook een hogere kwaliteit van 
dienstverlening aan de leden veroorzaken. 

Culturele mismatch Zowel op het niveau van de leden als op het niveau van de bureaumedewerkers 
moeten culturen in elkaar geschoven worden. Wanneer de culturen van de leden 
niet genoeg bij elkaar passen, zal de fusie niet doorgaan. Wanneer de culturen van 
de bureaus niet genoeg matchen, kan de fusie weliswaar doorgaan, maar zal zij niet 
succesvol zijn (Boléat, 2000).

Verlies van leden, toe-
name van concurrentie

Een fusie kan leiden tot het vertrek van leden, die zich bij de nieuwe, grotere orga-
nisatie niet meer thuis voelen. Soms wordt door een groep ex-leden een nieuwe 
organisatie opgericht. Het aantal organisaties in het domein neemt daarmee weer 
toe, met alle gevolgen van dien.
Waddington (2006) constateert bovendien dat veel fusieorganisaties in financieel 
zwaar weer terecht zijn gekomen door een verkeerde voorspelling van het aantal 
leden na de fusie, waardoor het serviceniveau van voor de fusie ernstig werd aan-
getast.

Bemoeilijking van stand-
puntbepaling

Er ontstaat een grotere heterogeniteit aan deelbelangen binnen één organisatie, 
waardoor het moeilijker wordt om tot gezamenlijke standpuntbepaling te komen. 
Om de toegenomen heterogeniteit te accommoderen, worden in de fusie-organi-
satie vaak nieuwe, horizontale structuren ingebouwd. Leden worden bijvoorbeeld 
ingedeeld in een bepaald segment, bestaand uit leden die bepaalde kenmerken 
delen. Dit om de betrokkenheid van de leden te behouden en de coördinatie tus-
sen de verschillende soorten leden te vergemakkelijken. In de praktijk betekent dit 
vooral dat de besturing van de organisatie ingewikkelder – en dus duurder – wordt. 
Daarmee worden de verkregen schaalvoordelen al snel teniet gedaan (Waddington, 
2006).
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Toename van issues Het aantal issues waar de achterban mee te maken heeft neemt toe, terwijl een 
lobbygroep om effectief te zijn juist selectief moet zijn in het aantal issues waarvoor 
ze strijdt (Van Schendelen, 2003). Dat betekent dat het deel van de issues waarvoor 
effectief gelobbyd kan worden afneemt.

Vermindering van geloof-
waardigheid

Het aantal belangenorganisaties in het domein neemt af. Dat maakt het voor de 
nieuwe organisatie moeilijker zich te onderscheiden van andere belangenorgani-
saties, hetgeen, ceteris paribus, ertoe kan leiden dat de invloed op tegenspelers 
afneemt, omdat zij meer reden krijgen om de betrouwbaarheid van de door de 
belangenorganisatie verstrekte informatie in twijfel te trekken (Van Winden, 1997).

Al met al mogen van een fusie niet te snel positieve resultaten verwacht worden. De 
beoogde voordelen ontstaan pas nadat er voldoende tijd, geld en energie is geïnves-
teerd in het integratieproces (Bultsma, 2004). De kosten verbonden aan het inrichten 
van de nieuwe organisatie bestaan zowel uit financiële uitgaven (voor bijvoorbeeld 
opleidingen van medewerkers) als tijdelijk productiviteits- of kwaliteitsverlies, door 
een toename van het aantal vergaderingen. Het succes van een fusie van non-profit 
organisaties (zoals brancheorganisaties) is volgens Bultsma afhankelijk van zeven fac-
toren, namelijk:

1. De externe druk om te fuseren. Deze druk kan afkomstig zijn van de leden, maar 
ook van bijvoorbeeld de overheid. Hoe groter de externe druk, hoe gemakkelijker 
de fusiepartners bereid zullen zijn om wederzijds concessies te doen. 

2. De beschikbare middelen. Wanneer de fuserende partners over flinke financiële 
reserves beschikken, zullen zij beter in staat zijn om de benodigde reorganisatie 
en integratie vorm te geven. Bijvoorbeeld door het laten afvloeien van overtollig 
geworden medewerkers en/of het aantrekken van nieuwe medewerkers. 

3. De complexiteit van de fusie. De complexiteit wordt in sterke mate beïnvloed door 
het aantal fuserende organisaties en de bestuurlijke samenstelling daarvan. Bij dat 
laatste gaat het er vooral om hoeveel verschillende belangen er in het bestuur zijn 
vertegenwoordigd. 

4. De tegenstellingen tussen de fusiepartners. De tegenstellingen kunnen zitten in de 
inhoud, in de financiële situatie, in het bestuur of in de cultuur en identiteit. 

5. De aantrekkelijkheid van de visie. Hier gaat het erom hoezeer de meerwaarde van 
de fusie voor de afzonderlijke partners inzichtelijk gemaakt kan worden. Wanneer 
het toekomstbeeld ontbreekt of diffuus is, zullen de fuserende partners minder ge-
neigd zijn over tegenstellingen heen te stappen. 

6. Het fusiemanagement. Het succes van een fusie hangt af van de manier waarop aan 
het fusieproces leiding wordt gegeven. En door wie. Ook de mate van bestuurlijke 
betrokkenheid bij het proces en de uitkomst ervan speelt een belangrijke rol.

7. Onvoorziene omstandigheden. Tenslotte kunnen er altijd dingen gebeuren die van 
tevoren door niemand zijn bedacht. De voorzitter van een belangrijke partner kan 
opeens uitvallen, een groepje grote leden kan besluiten zich af te splitsen, et cetera. 
Het is van deze gebeurtenissen moeilijk in te schatten hoe zij het succes van de fusie 
beïnvloeden.
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3.7	 Concluderend

Dit hoofdstuk ging in op strategieën die het management van brancheorganisaties 
kan voeren, in het bijzonder uitvoeringsstrategieën. In de strategieliteratuur komen 
verschillende strategische niveaus aan bod, waarover in de literatuur over brancheor-
ganisaties niet gesproken wordt. Naar mijn mening ten onrechte. Ik heb laten zien 
dat de theorieën over concurrentie- en groeistrategieën met een kleine ‘vertaling’ een-
voudig kunnen worden toegepast op brancheorganisaties.

Over samenwerking door brancheorganisaties is wel het nodige gepubliceerd. Iedere 
auteur onderscheidt een specifiek pallet aan samenwerkingsvormen. Deze vormen 
heb ik met elkaar vergeleken, om daaruit een totaaloverzicht te destilleren. Dit over-
zicht heb ik gevisualiseerd als cirkel, om te laten zien dat sprake is van een continuüm. 
Samenwerken stopt immers niet na een fusie: er is dan weer een nieuwe organisatie 
ontstaan, die zelf ook weer op allerlei manieren kan samenwerken. 

De drie grondvormen (concurreren, samenwerken, fuseren) die ik onderscheid, heb-
ben ieder hun eigen voor- en nadelen. De inzichten uit dit hoofdstuk maken het mo-
gelijk om de keuze voor een bepaalde uitvoeringsstrategie weloverwogen te maken, 
hoe ingewikkeld deze ook is. Dat neemt niet weg dat in de praktijk ook altijd irrati-
onele afwegingen bij deze keuze een rol zullen spelen. Een belangrijk richtpunt bij 
het maken van de keuze zal zijn wat deze betekent voor de (verandering in) invloed 
van de betrokken brancheorganisaties. Daarover gaat het volgende hoofdstuk. Of de 
genoemde voor- en nadelen zich in de praktijk voordoen, zal daarna blijken. 
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HOOFDSTUK	4

Van theorie naar analysekader

4.1	 Inleiding

Het doel van dit proefschrift is inzicht te verschaffen in de strategische mogelijkheden 
die brancheorganisaties hebben om te reageren op veranderingen in hun omgeving, en 
de mogelijke gevolgen die deze reacties hebben voor de effectiviteit van de brancheor-
ganisatie. Daartoe heb ik in de vorige hoofdstukken laten zien wat brancheorganisaties 
zijn, wat ze doen, hoe ze georganiseerd zijn en welke strategieën ze kunnen volgen. 

Effectiviteit is gerelateerd aan het realiseren van doelen. Hoe beter een brancheor-
ganisatie haar doelen realiseert, hoe effectiever zij is. Het gaat daarbij mijns inziens 
niet alleen om de doelen die expliciet geformuleerd zijn (bijvoorbeeld: ledengroei, 
verlaging van een bepaalde belasting of matigen van loonstijging), maar ook om 
de impliciete doelen. In hoofdstuk twee heb ik laten zien dat belangenbehartiging 
het primaire doel is van brancheorganisaties. Vaak worden verschillende soorten 
belangen tegelijk behartigd: individuele, gesegmenteerde en collectieve. Dit doen 
brancheorganisaties door invloed uit te oefenen: op leden, op branchegenoten en op 
‘tegenspelers’. Daaruit leid ik af dat brancheorganisaties impliciet uit zijn op invloed-
maximalisatie. Naarmate een brancheorganisatie invloedrijker is, is zij beter in staat 
om de belangen van haar leden te behartigen en dus effectiever, is mijn stelling.  
   
Om de kernvraag van dit proefschrift onderzoekbaar te maken en iets te kunnen zeg-
gen over de effectiviteit van brancheorganisaties, is het nodig om hiervoor een ana-
lysekader te hebben. Dat construeer ik in dit hoofdstuk. Na een korte inleiding over 
het begrip ‘invloed’ wordt een theoretisch kader gepresenteerd dat laat zien uit welke 
endogene factoren de invloed van brancheorganisaties is opgebouwd. Met ‘endogene 
factoren’ bedoel ik die factoren die in de beheersbare sfeer van het bestuur en ma-
nagement van een brancheorganisatie liggen. Dit in tegenstelling tot ‘exogene facto-
ren’, die het bestuur en management van een brancheorganisatie als gegeven moeten 
beschouwen (althans op de korte en middellange termijn). Enkele van deze factoren 
bespreek ik aan het eind van het hoofdstuk. Het analysekader vormt de basis vormt 
voor het praktijkonderzoek. De keuze voor de manier waarop het praktijkonderzoek 
wordt uitgevoerd, onderbouw ik in het volgende hoofdstuk. 

4.2	 Wat	is	invloed?

Invloed is een begrip dat de relatie tussen twee of meer actoren of fenomenen duidt. 
Het klimaat heeft invloed op het weer en het weer heeft invloed op ons humeur. Per-
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sonen of organisaties kunnen ook invloed hebben. ‘Invloed’ is dan nauw verwant aan 
het begrip macht. Wat deze begrippen van elkaar onderscheidt is dat van macht alleen 
sprake is in geval van een belangenconflict en dat invloed ook voorkomt in een situ-
atie zonder belangenconflict (Lukes, 1974). Bovendien is ‘dwang’ een instrument dat 
uitsluitend bij macht hoort, niet bij invloed. Lukes gaat in zijn boek “Power: a radical 
view” vooral in op het begrip macht. Volgens hem gaat macht niet alleen over wie in 
geval van conflicterende belangen het gedrag van een andere kan beïnvloeden, maar 
ook over wie de (politieke) agenda bepaalt en zelfs over wie bepaalt wat de werkelijke 
belangen van partijen zijn. Dit geldt, zijn definities volgend, eveneens voor invloed.

Helmers e.a. (1975) definiëren macht als het vermogen gedragsalternatieven van 
maatschappelijke actoren vast te leggen of te veranderen. Invloed definiëren zij als 
het vermogen de keuze die actoren uit de hen ter beschikking staande alternatieven 
maken mee te bepalen. Macht kan een bron zijn van invloed en andersom. Invloed 
kan overgaan in macht door een informatievoorsprong of een toegangsvoorsprong 
(tot besluitvormingsprocessen en gezagsdragers). Het eerste vereist organisatie en 
een bundeling van kennis en kunde. Het tweede vereist een netwerk en erkenning. 
Deze factoren komen ook in mijn theoretisch kader terug. 

Het gaat bij invloed in ieder geval om de mogelijkheid om anderen zich te laten ge-
dragen op de manier die jij wilt. Ofwel om de relatie tussen eigen wil en andermans 
gedragingen (en eventueel de resultaten daarvan48). Dit is de instrumentele bena-
dering. Daartegenover staat de subjectieve benadering: invloed is wat anderen jou 
toedichten. Uit onderzoek blijkt volgens Lukes bijvoorbeeld dat de invloed die aan 
bijvoorbeeld brancheorganisaties door beleidsmakers wordt toegedicht van cruciale 
betekenis is voor de vraag of iets een thema wordt. Zij hoeven dus niet eens in actie te 
komen om toch invloed te hebben. 

4.3		 Elementen	van	invloed	van	brancheorganisaties

In hoofdstuk twee werden brancheorganisaties geclassificeerd als non-profit organi-
saties, primair gericht op het behartigen van het belang van de eigen achterban. Dit 
doen zij door invloed uit te oefenen, zowel op de eigen leden als op hun ‘tegenspelers’. 
Deze tegenspelers kunnen concurrenten (niet-leden) zijn, maar ook overheden, vak-
bonden, leveranciers of klanten. De vraag is nu hoe invloed tot stand komt. Dat geeft 
immers aanknopingspunten om invloed te kunnen meten.

Onderstaand theoretisch kader geeft de endogene elementen weer die gezamenlijk de 
invloed van brancheorganisaties bepalen. Althans, op basis van wat hierover in de we-
tenschappelijke literatuur bekend is. Verschillende auteurs hebben zich in de afgelo-
pen periode immers vanuit verschillende invalshoeken bezig gehouden met de vraag 
wat invloed van belangenorganisaties bepaalt. Zo zijn er wetenschappers als Van 

48     Vgl. Dür en De Bièvre (2007): “Invloed wil zeggen controle over politieke uitkomsten.”
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Schendelen, Greenwood en Klüver, die het fenomeen ‘lobbyen’ hebben bestudeerd en 
op basis daarvan concluderen welke factoren het succes van een lobby bepalen. Er zijn 
wetenschappers als Traxler en Duyvendak, die bestudeerden welke middelen belan-
genorganisaties tot hun beschikking hebben om invloed aan te wenden. En er zijn 
wetenschappers als Schmitter, Streeck, Tack en Van Waarden, die daarnaast oog heb-
ben voor de verschillende logica’s waaraan brancheorganisaties onderworpen zijn (of: 
functies die zij vervullen), hetgeen tot uiting komt in de activiteiten die zij uitvoeren 
aan de ene kant en de wijze waarop zij bestuurd worden en georganiseerd zijn aan de 
andere kant. In deze en volgende paragrafen worden de auteurs en hun invalshoeken 
meer uitgebreid behandeld. 

Daarnaast zijn er verschillende exogene elementen die eveneens bepalend zijn voor 
de invloed van brancheorganisatie X. Daarbij gaat het vooral om de positie en invloed 
van andere actoren in het speelveld waarop de brancheorganisatie actief is. Deze wor-
den behandeld aan het eind van dit hoofdstuk.

Figuur 16 Elementen van invloed

concurrentie

groei

uitvoeringbesturing & 
management

strategie

middelen activiteiten

In bovenstaand model is te zien dat de invloed van een brancheorganisatie in de kern 
wordt bepaald door vier endogene elementen:
1. Middelen   ▲

2. Bestuur en management ▲

3. Strategie  ▼

4. Activiteiten  ▲

HOOFDSTUK	4  van theorie naar analysekader 
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De middelen vormen de basisvoorwaarden waaronder de brancheorganisatie ope-
reert. Deze hangen allemaal met elkaar samen (bijvoorbeeld: meer leden  meer in-
komsten  hoger gekwalificeerd personeel). Deze samenhang wordt ook gezien door 
Bennett (1998): The dynamics and governance of associations (= besturing en management) 
will differ depending on the nature of their members, or the mix of member categories (= sociale 
middelen), and this will also affect the activities (= activiteitenmix) of an association. Op-
vallend genoeg noemt Bennett niet de verbindende schakel tussen deze elementen: 
de strategie. Binnen het systeem van besturing en management wordt juist aan de 
hand van de strategie bepaald hoe de middelen worden ingezet om tot een bepaalde 
activiteitenmix te komen. Daarbij zijn er drie niveaus van strategie te onderscheiden 
(zie ook vorig hoofdstuk). De strategie is daarmee niet alleen bepalend voor de activi-
teiten, maar ook voor de toekomstige middelen. En eventueel voor aanpassingen in 
besturing en management, want: ‘structuur volgt strategie’ (Chandler, 1962), zoals ik 
al aangaf in paragraaf 3.1. Daarom staat de strategie in dit theoretisch kader centraal: 
het is de verbinding tussen de overige drie elementen die bepalend zijn voor de in-
vloed van de brancheorganisatie.

In de volgende paragrafen worden de elementen uit de driehoek meer in detail be-
sproken, met uitzondering van strategie, dat al in het vorige hoofdstuk uitgebreid 
aan bod kwam. Allereerst geef ik echter een korte opsomming van hetgeen in de li-
teratuur bekend is over bouwstenen van invloed. Daarop is het bovenstaande model 
immers gebaseerd. 

 Elementen van invloed volgens andere auteurs
Invloed uitoefenen via collectieve belangenbehartiging is de raison d’être van de mees-
te brancheorganisaties. Diverse auteurs hebben zich gebogen over de vraag waar 
deze invloed uit bestaat. Grofweg kunnen in hierin drie soorten factoren worden 
onderscheiden: middelen/hulpbronnen, management/besturing en doelen/issues. 
Hieronder een overzicht, in chronologische volgorde. Daarbij zij opgemerkt dat het 
onderzoek van Greenwood en Van Schendelen zich hoofdzakelijk richt op belangen-
behartiging in Brussel, in het bijzonder door Europese federaties. Dit zijn koepels 
van nationale brancheorganisaties, soms ook met (grote) bedrijven als directe leden. 
Zij kennen daarom een andere dynamiek dan nationale brancheorganisaties. Echter, 
waar het gaat om invloed op hun tegenspelers via lobby, biedt de theorie over Euro-
pese federaties toch bruikbare inzichten.
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Auteurs Factoren

Middelen Besturing & management Doelen & strategie

Schlozman en Tierney 
(1986)

Financiële middelen
Expertise en vaardigheden
Lidmaatschap
Personeel
Reputatie
Netwerk

Pijnenburg (1994) Beschikbaarheid van middelen Aard en reikwijdte 
doelstellingen49

Politiek gehalte van 
een issue
Exclusiviteit van 
baten die op het spel 
staan

Greenwood (1997) Capaciteit Democratie
Autonomie van het bureau

Doner & Schneider 
(2000)

Hoge organisatiegraad Effectieve interne proce-
dures

Selectieve belo-
ningen

Van Schendelen (2003) Kennis50 en expertise
Netwerken
Financiële middelen
Homogene achterban
Ervaring en leiderschap
Status en imago

Coördinatie van acties Focus

Figuur 17 Overzicht factoren van invloed

Buiten het overzicht vallen Potters en Sloof  (1995). Zij noemen drie variabelen die 
van invloed zijn op het succes van collectieve belangenbehartiging jegens de overheid 
(lobby), namelijk:

1. de politieke kracht van de belangenorganisatie;
2. de aanwezigheid van andere belangenorganisaties met concurrerende of juist over-

eenkomstige doelstellingen;
3. de electorale druk op de politici.

De laatste twee factoren zijn niet endogeen en vallen daarom buiten het kader.

49     Collectieve belangenbehartiging kan volgens Pijnenburg effectiever zijn naar mate meer conservatieve, 
concrete belangen worden behartigd, die weinig publieke aandacht hebben, een win-win-situatie inhou-
den voor alle betrokken stakeholders en bovendien geen radicale beleidswijziging vereisen.

50     De belangrijkste kennis is zelfkennis, of – in het geval van belangenorganisaties – kennis over de eigen 
achterban. Daarbij gaat het erom de eigen wensen, angsten en capaciteiten te kennen, waaronder de 
interne cohesie. Daarna volgt ‘arena kennis’; kennis over de belangrijkste stakeholders, beslissers en hun 
issues en voorkeuren.
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De zojuist belichte theorieën gaan alleen over collectieve belangenbehartiging / lobby 
jegens externen (tegenspelers). Volgens Schmitter en Streeck (1999) is het voor een ef-
fectieve belangenbehartiging essentieel dat de brancheorganisatie bij haar leden kan 
afdwingen dat zij zich gedragen zoals door de organisatie namens de leden overeen-
gekomen met derden. Tegenspelers, richting wie de belangen van de achterban be-
hartigd worden, moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de achterban zich zal 
gedragen zoals de brancheorganisatie zegt dat zij zal doen. Met andere woorden: de 
invloed van een brancheorganisatie is groter naarmate de capaciteit voor zelfdiscipli-
ne groter is. Dat wil zeggen dat de brancheorganisatie tegen individuele leden moet 
kunnen optreden wanneer het collectieve belang daarom vraagt. De organisatie moet 
namens de leden compromissen kunnen sluiten en deze richting de leden kunnen 
verdedigen. 
De invloed op de achterban is groter naarmate de brancheorganisatie op meer gebie-
den een monopolie heeft. Er bestaan drie soorten monopolies voor brancheorganisa-
ties:

●	 op het leveren van bepaalde diensten;
●	 op het behartigen van bepaalde (categorieën van) belangen;
●	 op het nemen van beslissingen met een algemeen bindend karakter.

Wanneer een brancheorganisatie een monopolie heeft op iets dat voor een lid van 
groot belang is, zal dat lid graag lid willen blijven van deze organisatie, omdat hij 
nergens anders naartoe kan. Hierdoor zal het lid geneigd zijn zich te committeren 
aan de richtlijnen van de brancheorganisatie. 

De invloed van de brancheorganisatie op de leden reikt doorgaans verder dan het-
geen juridisch is overeengekomen (bijvoorbeeld in statuten en reglementen). Bran-
cheorganisaties hebben een scala aan sancties tot hun beschikking om hun leden in 
een bepaalde richting te ‘duwen’ of ‘trekken’. Positieve sancties (beloningen) kunnen 
bestaan uit het geven van kortingen op contributie of retributie, in het vooruitzicht 
stellen van bestuursfuncties, subsidiëring van activiteiten van het lid, et cetera. Ne-
gatieve sancties uit het opleggen van boetes, het uitsluiten van het lid van bepaalde 
diensten of informatie, het afnemen van stemrecht en in het ergste geval schorsing of 
royement. Daarbij ontstaat voor het geschorste of geroyeerde lid behalve een informa-
tie-achterstand tevens een gebrek aan (formele) mogelijkheden om de brancheorgani-
satie en/of de overige leden te beïnvloeden (Greenwood, 1997).

Invloed van een brancheorganisatie op de leden kan ook door de overheid worden 
toebedeeld. Het algemeen verbindend verklaren van bijvoorbeeld cao’s is hier het 
bekendste voorbeeld van, maar ook het afsluiten van convenanten met een bindend 
karakter valt in deze categorie. 

Samengevat gaat het hier om een vierde endogeen element van invloed, namelijk de 
mix van activiteiten van de brancheorganisatie. De mix zorgt ervoor dat verschillende 
activiteiten elkaar kunnen versterken en dat een brancheorganisatie zowel invloed 
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kan uitoefenen op haar leden als op haar tegenspelers. Met andere woorden, branche-
organisaties die verschillende soorten belangen (collectieve, gesegmenteerde en indi-
viduele) behartigen richting verschillende stakeholders en tegenspelers zijn, althans 
in theorie, effectiever dan brancheorganisaties die een minder gedifferentieerde acti-
viteitenmix hebben. Binnen één activiteitensoort, bijvoorbeeld lobby, kan focus juist 
wel weer bevorderlijk zijn voor de invloed, volgens de theorie van Van Schendelen.

4.4	 Middelen	van	brancheorganisaties

Volgens Traxler (2004) is de kracht (lees: effectiviteit) van brancheorganisaties afhan-
kelijk van de beschikbaarheid van middelen. Als belangrijkste middelen noemt hij 
leden, staf en inkomsten.

Dit wordt volledig ondersteund door het onderzoek van Aldrich c.s. (1994), waaruit 
blijkt dat een toename van het aantal leden, het aantal medewerkers (= staf) en/of het 
budget de kans op ontbinding van een brancheorganisatie verkleint. 

In de bedrijfskunde is het inzicht dat middelen (resources) een organisatie concurren-
tievoordeel (kunnen) verschaffen al eerder opgedaan (o.a. Wernerfelt, 1984; Barney, 
1991). In deze zogeheten resource based view worden onder middelen niet alleen fysieke 
middelen verstaan, maar ook ontastbare middelen als kennis, cultuur en besturing. 
Barney (1991) deelt de middelen in in drie hoofdcategorieën: fysiek kapitaal (o.a. acti-
va, locatie en technologie), menselijk kapitaal (o.a. training, ervaring, intelligentie en 
persoonlijke relaties van medewerkers) en organisatiekapitaal (o.a. planning, contro-
lemechanismen, organisatienetwerken). Om een organisatie een duurzaam concur-
rentievoordeel te verschaffen moeten de middelen waardevol, zeldzaam, moeilijk na 
te maken en niet substitueerbaar zijn (Barney, 1991). Alhoewel deze visie is gebaseerd 
op onderzoek naar bedrijven, zou dit ook voor brancheorganisaties kunnen opgaan. 
De resource based view is volgens Priem en Butler (2001) echter maar beperkt geschikt 
voor onderzoek naar strategisch management, onder meer vanwege de brede opvat-
ting van het begrip ‘resource’ en het gebruik van drogredeneringen. Deze stroming 
heeft weliswaar geleid tot interessante theorieën over toepassing van middelen (bij-
voorbeeld theorieën over lerende organisaties en competentie-ontwikkeling), maar 
dat valt buiten de scope van mijn onderzoek.

Eveneens uit begin jaren ‘80 stamt het gedachtegoed van Bourdieu (1983), dat onder-
scheid maakt tussen drie soorten middelen van organisaties:

1. Economisch kapitaal (geld)
2. Cultureel kapitaal (kennis en professionaliteit)
3. Sociaal kapitaal (sociale infrastructuur en externe sociale netwerken)

Alhoewel ook op Bourdieu kritiek is gekomen, is zijn indeling meer omvattend en 
derhalve mijns inziens beter bruikbaar dan die van Traxler.  Omdat de indeling van 
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Bourdieu niet specifiek gaat over bedrijven, maar over middelen op systeemniveau, 
geef ik de voorkeur aan zijn indeling boven die van Barney c.s. Dat past beter bij het 
institutionele karakter van brancheorganisaties. Echter, omdat de term ‘kapitaal’ niet 
onomstreden is, vervang ik die door de meer neutrale term ‘middel’. Brancheorgani-
saties beschikken derhalve over economische, culturele en sociale middelen. 
Hieronder werk ik de verschillende middelen nader uit en aan de hand van de case 
UNETO-VNI wordt deze uitwerking geïllustreerd.

	 4.4.1	Financiële	middelen

Bij de financiële middelen van een brancheorganisatie gaat het zowel om de balanspo-
sitie (bezittingen en schulden) als om de inkomsten van de organisatie. Gezamenlijk 
geven zij een goede indruk van de financiële draagkracht. Ook vormen zij een goede 
indicator voor de invloed van de brancheorganisatie. Immers, hierdoor wordt in geld 
uitgedrukt wat leden en eventueel andere financiers de activiteiten van de brancheor-
ganisatie waard vinden. En, zoals ik liet zien in hoofdstuk 2, zijn alle activiteiten van 
een brancheorganisatie te beschouwen als een vorm van invloedsuitoefening. Hetzij 
op de leden, hetzij op derden (niet-leden en tegenspelers).
Een belangrijke indicator voor de financiële slagkracht van een organisatie is het net-
to werkkapitaal (vlottende activa -/- kort vreemd vermogen). Dit is ook waar banken 
naar kijken bij het verlenen van kredieten. Naarmate de financiële slagkracht groter 
is, kan de brancheorganisatie meer invloed uitoefenen (door inhuur van personeel, 
externen en bijvoorbeeld het uitrollen van campagnes).
Bij de inkomsten is niet alleen de omvang van belang, maar ook om de spreiding in 
de herkomst ervan. Inkomsten die niet afkomstig zijn van de eigen leden maken een 
organisatie meer onafhankelijk en creëren op die manier een speciaal soort invloed. 
De organisatie kan zo immers de invloed van de verschillende donoren meer tegen 
elkaar uitspelen (Schmitter en Streeck, 1999). Nederlandse brancheorganisaties zijn 
gemiddeld sterk afhankelijk van contributie-inkomsten, zo blijkt uit het volgende 
overzicht.

199951 200252

Contributie 86% 76%

Retributie    5%53 13%

Overig 9% 11%

Totaal 100% 100%

Figuur 18 Inkomsten van brancheorganisaties naar herkomst

51     Governing interests, p. 34
52     Ondernemende brancheorganisaties, p. 38
53     Veel brancheorganisaties hebben aparte rechtspersonen opgericht waarin de individuele dienstverlening 

en de bijbehorende retributies zijn ondergebracht. Deze inkomsten zijn in dit getal niet meegenomen. 
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Behalve omvang en spreiding van inkomsten is ook de voorspelbaarheid van belang. 
Het is voor de daadkracht van een brancheorganisatie niet gunstig als inkomsten in 
belangrijke mate afhankelijk zijn van onvoorspelbare ontwikkelingen, zoals bijvoor-
beeld de economische crisis. Subsidies en inkomsten uit bijvoorbeeld sociale fondsen 
zijn in de regel beter voorspelbaar dan inkomsten uit retributies. Contributies zitten 
daar tussenin, zeker wanneer het lidmaatschap slechts eenmaal per jaar kan worden 
opgezegd, zoals bij veel brancheorganisaties gebruikelijk is. 

Inkomsten UNETO-VNI

De inkomsten van UNETO-VNI bedroegen in 2004 ruim 10 miljoen euro. Deze 
waren afkomstig uit de volgende bronnen:

Bron Procentueel
Contributie 54,3%
Uitkering sociaal fonds 30,1%
Rente 3,0%
Overig 3,0%
Vakbladen 9,5%
Totaal 100,0%

Ten tijde van de fusie (2002) had UNETO een groter financieel vermogen dan 
VNI. De ‘overwaarde’ van UNETO is ondergebracht in een aparte stichting, die 
onder meer het pand in eigendom heeft waar UNETO-VNI in gehuisvest is.

 4.4.2		 Culturele	middelen

De culturele middelen van een brancheorganisatie worden enerzijds bepaald door de 
samenstelling en capaciteiten van de staf op het bureau en anderzijds door de bemen-
sing van het bestuur. Daarnaast ook door de in de organisatie verankerde kennis en 
de professionaliteit van werken. Volgens Van Waarden (2007) heeft het inhuren van 
professionele stafleden “aanvankelijk een enorme bijdrage geleverd aan de vergroting van 
de effectiviteit, efficiency, macht en duurzaamheid van de verenigingen.” Aan de andere kant 
heeft dit ertoe geleid dat leden makkelijker ‘delegeren’ aan de vereniging en minder 
op hun eigen inzet worden aangesproken. Verenigingen ván leden werden verenigin-
gen vóór leden.

Staf
Bennett (1998) beargumenteert dat het aantal medewerkers op het bureau een goede 
graadmeter is voor de effectiviteit van een brancheorganisatie. Een organisatie met 
een groter bureau kan immers op meer gebieden actief zijn en zo meer invloed uit-
oefenen. Het áántal stafleden kan dus een indicator zijn van de invloed van een bran-
cheorganisatie, maar zeker ook de kwaliteit van de stafleden. Om de kwaliteit van de 
stafleden te ‘meten’ kan worden gekeken naar hun:
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●	 technische expertise: dit betreft de inhoudelijke dossierkennis van de staf;
●	 politieke vaardigheden: hieronder vallen tal van competenties, zoals gevoel voor 

timing, empathie, geduld, vastberadenheid, incasseringsvermogen, onderhande-
lings- en netwerkvaardigheden en 

●	 politieke expertise: dit betreft de kennis van het formele en institutionele kader 
waarbinnen issues van de belangenbehartiging zijn ingebed. Hieronder valt ken-
nis over de bevoegdheden van verschillende overheidsorganen, over wet- en regel-
geving en over de standpunten en posities van andere stakeholders.

Het is niet onbelangrijk om behalve de professionele staf ook de vrijwilligers mee te 
nemen als indicator voor culturele middelen. Zo kon Greenpeace in 1998 meer dan 
100 miljoen dollar uitgeven aan politieke actie, wanneer de inzet van de vrijwilligers 
zou worden gekapitaliseerd (Van Schendelen, 2003). In het geval van brancheorgani-
saties gaat het hier om de inzet van leden (niet-bestuursleden) in commissies, werk-
groepen, klankbordgroepen en dergelijke.

De staf van UNETO-VNI

Bij UNETO-VNI werkten in 2004 ruim 70 medewerkers, verdeeld over 65,4 fte. 
Verdeeld over 6.500 leden komt dat neer op circa één fte per 100 leden. Een derde 
van de staf (21,5 fte) houdt zich exclusief bezig met de behartiging van deelbelan-
gen, namelijk van groottegroepen, werkgroepen of detailhandel. Vanuit de afde-
lingen werkgeverszaken (5,8 fte) en ondernemerszaken (11,0 fte) worden zowel 
individuele als collectieve belangen behartigd. De rest van de staf is verdeeld over 
de afdelingen directie, communicatie, vakbladen, facility, financiële administra-
tie en ledenadministratie. 

 Bestuur en voorzitter
Afhankelijk van de levensfase waarin de brancheorganisatie zich bevindt, is het be-
stuur meer of minder betrokken bij de beleidsvorming en eventueel uitvoering daar-
van (Huizenga en Tack, 2005). Naarmate deze betrokkenheid groter is, is de bezetting 
van het bestuur van groter belang voor de culturele middelen van de brancheorgani-
satie. Het gaat daarbij zowel om de competenties, kennis en ervaring als de persoon-
lijkheid van de bestuursleden. 

Een bijzondere rol is weggelegd voor de voorzitter. Deze fungeert vaak als boegbeeld 
van de branche (Schmidt en Van der Rijken, 2006) en/of als bindende kracht tussen 
de leden. De invloed van de brancheorganisatie is dan ook in zekere mate afhanke-
lijk van de persoon van de voorzitter. Soms is de voorzitter afkomstig uit de leden, 
steeds vaker ook uit de politiek. Bekende voorbeelden daarvan zijn Elco Brinkman 
(Bouwend Nederland) en Ed Nijpels (NLingenieurs). Wat een gezaghebbende, exter-
ne voorzitter betekent voor de invloed op de leden of voor de invloed op externen is 
nog niet onderzocht.
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Bestuur van UNETO-VNI

In het vorige hoofdstuk is de samenstelling van het bestuur van UNETO-VNI 
weergegeven. De voorzitter is afkomstig uit de leden en dat was ook bij UNETO 
en VNI het geval. De huidige voorzitter (2009) is volledig in dienst van de vereni-
ging en afkomstig uit de leden. De directeur is na de fusie van buiten aangetrok-
ken en is niet afkomstig uit de branche. Van de 19 algemeen bestuursleden heb-
ben er vijf een academisch opleidingsniveau. 

 Kennismanagement 
Verschillende soorten kennis kunnen op het bureau en in het bestuur van een bran-
cheorganisatie aanwezig zijn. Van Schendelen (2003) maakt een onderscheid tussen 
zelfkennis, politieke kennis en dossierkennis. De verschillende soorten kennis zijn 
van belang voor de verschillende soorten belangenbehartiging. Zo is zelfkennis (over 
de eigen achterban) belangrijk voor collectieve belangenbehartiging, terwijl dossier-
kennis van groot belang is voor individuele belangenbehartiging. 

Kennis is afkomstig uit verschillende bronnen. De toegankelijkheid en aanwezigheid 
van de verschillende kennisbronnen vormen indicatoren voor de culturele middelen, 
alsook de aanwezigheid van systemen en procedures voor het verzamelen, opslaan 
en verspreiden van kennis. In de resource based view valt dit laatste onder de noemer 
capabilities, omdat het hier gaat om organisatiespecifieke manieren om middelen te 
activeren. 

4.4.3		Sociale	middelen

De sociale middelen bestaan uit de leden (achterban) en de externe, sociale netwerken 
van een brancheorganisatie. De leden vormen zonder twijfel het belangrijkste middel 
van een belangenorganisatie. Zonder leden zou de organisatie immers niet bestaan. 
De leden bepalen de representativiteit en zijn een belangrijke bron van informatie. 
Deze informatie vormt voor een brancheorganisatie een belangrijke bron van invloed. 

Volgens Pijnenburg (1994) is de waarde van de sociale middelen afhankelijk van vier 
criteria van lidmaatschap, namelijk 1) het aantal leden, 2) de cohesie tussen de leden, 
3) de organisatiegraad en 4) het economische en politieke ‘gewicht’ van de leden. Be-
halve deze criteria gaat het ook om de homogeniteit van de leden (Van Schendelen, 
Van Waarden) en hun betrokkenheid. Zijn de leden actief in de organisatie of betalen 
ze alleen contributie? Beschikken de leden over een invloedrijk netwerk en zijn ze 
bereid dat te delen? De verschillende begrippen worden hieronder nader toegelicht.
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 Organisatiegraad
Uit verschillende studies is gebleken dat de organisatiegraad54 (= aantal leden / het 
totaal aantal actoren in het domein)  een belangrijke indicator is voor de mogelijkheid 
om politieke besluitvorming te beïnvloeden (Schlozman en Tierney, 1986; Potters en 
Sloof, 1995; Traxler, 1995). Dit komt omdat dan – althans in theorie – een groter deel 
van het domein gemobiliseerd kan worden en er bovendien meer erkenning voor de 
organisatie bestaat vanuit de overheid (Van Waarden, 1995). Daarnaast speelt de or-
ganisatiegraad ook een belangrijke rol daar waar het gaat om zelfregulering. Tussen 
deze twee bestaat een wederkerige relatie: zelfregulering is vaak een belangrijk mo-
tief voor lidmaatschap en omgekeerd legitimeert een hoge organisatiegraad zelfregu-
lering (Van Waarden, 2007). 
De organisatiegraad lijkt niet of nauwelijks beïnvloed te worden door de omvang van 
het domein. Voor Olson’s theorie van de collectieve actie55 (1965) blijkt derhalve empi-
risch weinig bewijs te bestaan. Wel van invloed op de organisatiegraad zijn (Bennett, 
1998):

●	 de mate van concurrentie en concentratie in de branche;
●	 de variatie in bedrijfsomvang in de branche;
●	 de relatieve waarde van de branche;
●	 de mate van decentralisatie en internationalisatie;
●	 de mate van overheidsbemoeienis met de branche.

Brancheorganisaties hebben doorgaans een hogere organisatiegraad dan vakbonden. 
Zo is de organisatiegraad van Nederlandse bedrijven 55 tot 60% en van werkgevers 
zelfs 80 tot 85%.56 De organisatiegraad van Nederlandse werknemers daarentegen, 
bedraagt slechts circa 22% (bron: CBS). Deze hogere organisatiegraad (wanneer het 
gaat om vertegenwoordiging van het aantal werkzame personen in de branche) wordt 
volgens Traxler (1995) verklaard door het feit dat grote bedrijven bijzonder gewillig 
zijn om zich te verenigen. Daardoor heeft een brancheorganisatie relatief weinig le-
den nodig om een relatief hoge organisatiegraad te bereiken.57 

Organisatiegraad installatiebranche

De leden van UNETO-VNI nemen 90% van de omzet van de installatiebranche 
voor hun rekening.58 Gemeten in aantallen bedrijven is de organisatiegraad een 
stuk lager. De website van UNETO-VNI zegt in 2009 5.300 installatiebedrijven 

54     Het percentage vertegenwoordigde omzet of werkgelegenheid wordt ook wel eens organisatiegraad 
genoemd (zie bijv. Employers Associations and Industrial Relations, p. 214). In dit proefschrift wordt een 
andere, meer generieke, definitie gehanteerd.

55    Hoe groter het domein, hoe kleiner de kans op collectieve actie.
56     De evaluatie van de Wet op de Kamers van Koophandel (april 2010), waarvoor een representatief onder-

zoek onder ruim 800 ondernemers is gedaan, bevestigt deze percentages. Van alle MKB-ondernemers 
(inclusief zelfstandigen zonder personeel) is 42% lid van een brancheorganisatie (MKB beleidspanel, 
EIM 2010). 

57     Overigens gaat deze redenering alleen op wanneer de vertegenwoordigde omzet of werkgelegenheid als 
organisatiegraad wordt gedefinieerd. 

58     www.uneto-vni.nl
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als lid te hebben, terwijl er bij het CBS op 1 januari 2009 15.220 bouwinstallatie-
bedrijven geregistreerd waren59. Dat betekent een organisatiegraad van ‘slechts’ 
35%. 
De organisatiegraad van de technische detailhandel is minder eenvoudig te ach-
terhalen. UNETO-VNI stelt dat zij 1.800 winkels (niet: bedrijven) vertegenwoor-
digt. Volgens Statline zijn er op 1 januari 2009 1.745 detailhandelsbedrijven die 
witgoed, bruingoed en/of gereedschappen verkopen.  

 Homogeniteit van de achterban
Voor een effectieve belangenbehartiging is een zekere homogeniteit van de achter-
ban een noodzakelijke voorwaarde. Immers, in een homogene achterban zijn de be-
langentegenstellingen klein. Dat maakt het scala van onderwerpen waarin gemeen-
schappelijke belangen bestaan groter en het vergroot de kans op cohesie tussen de 
leden. Tegelijkertijd betekent grotere homogeniteit in het geval van brancheorga-
nisaties ook dat de leden op meer terreinen elkaars concurrenten zijn, waardoor on-
derlinge samenwerking juist moeilijker tot stand komt (Schmitter en Streeck, 1999). 
Maar wat is homogeniteit eigenlijk?

Schmitter en Streeck (1999) definiëren heterogeniteit (het omgekeerde van homoge-
niteit) als de mate waarin bedrijven in een sector verschillende transformaties uitvoe-
ren van inputs tot verschillende outputs. Deze definitie is sterk maakindustrie gere-
lateerd en derhalve moeilijk generaliseerbaar. Het productieproces is niet de enige 
variabele die de homogeniteit bepaalt. Homogeniteit kan ook betrekking hebben op 
geografische, organisatorische, juridische en tal van andere kenmerken van organi-
saties. Het is dus geen onafhankelijke variabele, maar staat altijd in relatie tot een be-
paald issue. Zo is de achterban van het Koninklijk Genootschap voor de Fysiotherapie 
(KNGF) homogeen als het gaat om opleidingseisen (alle leden zijn fysiotherapeut), 
maar heterogeen als het gaat om arbeidsvoorwaarden (sommige leden zijn werkge-
ver, andere werknemer). De mate van homogeniteit van een achterban is dus de mate 
van gelijkheid van de individuele leden van de achterban op een bepaald criterium.60 

Een volledig homogene achterban (ten aanzien van een bepaald issue) kan een beper-
king zijn voor de invloed van de brancheorganisatie. Dit kan immers leiden tot het 
‘oogkleppeneffect’: de organisatie wordt te weinig met verschillende belangen gecon-
fronteerd, waardoor verstarring kan optreden, een beperkte visie op de wereld ont-
staat en kansen onbenut worden gelaten. Bovendien is de concurrentie tussen leden 

59     Statline, CBS
60     Zijn er van een criterium maar twee verschijningsvormen, dan is een groep maximaal homogeen indien 

alle leden van de achterban dezelfde verschijningsvorm hebben. De groep is maximaal heterogeen wan-
neer 50% de ene verschijningsvorm heeft en 50% de andere. Wanneer een criterium meer verschijnings-
vormen kent, dan is het hoogste percentage leden dat een bepaalde verschijningsvorm gemeen heeft 
bepalend voor de homogeniteit van de achterban. Dus een groep waarvan 60% kenmerk A heeft, 30% 
kenmerk B en 10% kenmerk C, is homogener dan een groep waarvan 40% kenmerk A heeft, 30% kenmerk 
B en 30% kenmerk C
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van een zeer homogene achterban groter dan bij een meer heterogene achterban. En 
een heterogene achterban maakt aggregatie van gezamenlijke belangen echter lastig 
(Vatta, 1999). Voor de maximale invloed moet dus gezocht worden naar een optimale 
homogeniteit, niet naar de maximale. In schema:

Hoog

Laag

Minimaal Maximaal

Homogeniteit van de achterban

Invloed van de 
brancheorganisatie

Homogeniteit van de achterban moet overigens niet verward worden met de mate 
van overeenstemming tussen de leden. Natuurlijk zal een hogere homogeniteit vaak 
gepaard gaan met meer overeenstemming, maar dat is niet noodzakelijk het ge-
val. Volgens Van Schendelen (2003) is normaal gesproken elke groep of organisatie 
intern verdeeld. Voor een effectieve lobby gaat het er niet om deze verdeeldheid te 
minimaliseren, maar te óptimaliseren. Een bepaalde mate van interne verdeeldheid 
zorgt namelijk voor een meer dynamische lobby, waarbij flexibeler op veranderen-
de omstandigheden kan worden ingespeeld. Een sterke focus op het minimaliseren 
van verschillen maakt de organisatie introvert en kost bovendien veel tijd en ener-
gie. Het optimum is een delicate balans tussen interne steun en externe effectiviteit. 
Over het effect van overeenstemming op effectiviteit van belangenbehartiging zijn 
de meningen overigens verdeeld. Zo stelt Traxler (1995) dat een partij een sterkere 
onderhandelingspositie heeft naarmate de verdeeldheid in de achterban groter is, 
omdat dan dreigen met bijvoorbeeld het afbreken van de onderhandeling voor de we-
derpartij geloofwaardiger wordt. Terwijl de invloed van Europese federaties volgens 
Greenwood (1997) alleen maar toeneemt als de mate van overeenstemming tussen de 
leden groter wordt. Zonder meer is een diversiteit in belangen van invloed op interne 
machtsverdeling binnen de brancheorganisatie (Vatta, 1999). Daarom zullen verande-
ringen in de homogeniteit vaak leiden tot aanpassing van de managementstructuur.

Heterogeniteit van de leden van UNETO-VNI

De leden van UNETO-VNI variëren van eenmanszaak tot bedrijf met duizenden 
werknemers. Op het gebied van organisatieomvang is de heterogeniteit dus heel 
groot. Daar staat tegenover dat vrijwel alle leden het overgrote deel van hun om-
zet in Nederland behalen. Het aantal markten waarop de leden actief zijn is juist 
weer groot: infra, utiliteit, consumentenmarkt, zorg, et cetera. 

Figuur 19 Relatie homogeniteit en invloed
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 Economisch en politiek gewicht van de leden
De invloed van een brancheorganisatie is deels afhankelijk van het economisch en 
politiek gewicht dat haar leden in de schaal kunnen leggen. Dit gewicht hangt in de 
eerste plaats af van het aantal leden en in de tweede plaats van de omzet en werkgele-
genheid van het domein dat de brancheorganisatie vertegenwoordigt. Tevens kan de 
aard van de sector (bijvoorbeeld banken, zorg, onderwijs, infrastructuur) an sich een 
bepaald gewicht met zich meebrengen.

Gewicht van de installatiebranche en technische detailhandel

Installatie en technische detailhandel zijn geen branches die hoog op de politieke 
agenda staan. In 2008/2009 is er door de Tweede Kamer eenmaal vergaderd over 
de gezondheidskundige kwaliteit van woningen, waarbij de installatiebranche 
ter sprake kwam. 61

Economisch legt de branche meer gewicht in de schaal, met een jaaromzet in 
2008 van 10,5 miljard euro62 (installatiebranche) en 2,7 miljard euro63 (technische 
detailhandel). 

 
 Externe netwerken
Contacten zijn belangrijk om coalities te kunnen vormen. Ook zijn zij nodig om ken-
nis te verwerven, zowel inhoudelijke als politieke. Bovendien zijn netwerken essen-
tieel om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen (Nederland en Duyvendak, 
2004).

Het netwerk waarover een organisatie beschikt valt, net als de leden, onder de sociale 
middelen. Voor brancheorganisaties is in het bijzonder het politieke netwerk van be-
lang. Directe contacten met politieke beslissers kunnen doorslaggevend zijn voor een 
effectieve belangenbehartiging. In verschillende studies en benchmarks zijn indica-
toren opgesteld om het criterium ‘politiek netwerk’ te meten. Vaak gaat het dan om 
de frequentie en aantallen contacten met bewindslieden, Kamerleden, (hoge) ambte-
naren, et cetera. Dergelijke indicatoren hebben twee zwakheden:

1. De meetbaarheid: slechts weinig organisaties beschikken over een systeem waar-
mee de aantallen contacten worden bijgehouden. Vaak blijft het daarom bij grove 
schattingen.

2. De frequentie van contact zegt slechts in beperkte mate iets over de intensiteit van 
het netwerk. Daarvoor is het ook van belang om iets te weten over de vorm, duur en 
reciprociteit van de contacten.

61     Kamerstuk 28325 nr. 98
62     Duurzaam, februari 2009, p. 6
63     www.uneto-vni.nl
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Bij netwerken kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen formele en informele 
netwerken. Volgens Van Schendelen (2003) is het informele netwerk het belangrijkst. 
Van daaruit kan een stabiel semi-formeel netwerk worden opgebouwd (zoals een co-
alitie), dat op zijn beurt weer kan uitmonden in een gezaghebbende formele orga-
nisatie. Een formeel netwerk of platform zonder onderliggend stabiel semi-formeel 
netwerk mist autoriteit en kan alleen kunstmatig in stand worden gehouden. For-
mele netwerken kunnen wel een goede aanleiding zijn om informele netwerken te 
vormen. 

Netwerken en partners van UNETO-VNI

UNETO-VNI participeert in vele formele en informele netwerken. Hieronder de 
belangrijkste partners waarmee de organisatie een samenwerkingsovereenkomst 
heeft afgesloten:
●	 ACTIZ, brancheorganisatie verpleging en verzorging
●	 ISSO, Kennisinstituut voor de installatiesector 
●	 Kannegieter Electronica B.V.
●	 Stichting Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf
●	 Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid
●	 MVO Nederland, netwerk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
●	 NEDEK, de Nederlandse Groep Elektrische Draad en Kabel
●	 SELECSYS, een bedrijf voor spraak, data en video
●	 Vernieuwing Bouw, een platform voor vernieuwing in de bouw
●	 Syntens, innovatieklankbord voor het MKB
●	 VIS, Vereniging van Installateurs in Suriname
●	 TNO, onderzoeksorganisatie
●	 Cencobouw, platform voor belangenbehartiging in de bouw
●	 VNO NCW, koepelorganisatie van werkgevers

 

 4.4.4		 Imago	en	reputatie

Door verschillende auteurs is ook ‘imago’ of ‘reputatie’  genoemd als factor die bepa-
lend is voor de invloed. Uit onderzoek van Schlozman en Tierney (1986) blijkt dit zelfs 
verreweg het belangrijkste middel te zijn. Een organisatie verwerft een goede repu-
tatie als zij door haar tegenspelers als een geloofwaardige, betrouwbare partij wordt 
gezien. Of dat zo is hangt onder meer af van de juistheid van de in het verleden door 
de organisatie verstrekte informatie en van het al dan niet nakomen van gemaakte 
afspraken. Verder is het van belang dat een organisatie consistent is in haar handelen 
en niet te vaak van koers wisselt. Een organisatie dient hoofdzaken van bijzaken te 
onderscheiden en niet voor belangen van verschillende orde even hard te strijden (Van 
Schendelen, 2003).

Ook de leeftijd van een brancheorganisatie kan van invloed zijn op haar reputatie. Dit 
is immers een indicator voor de robuustheid en levensvatbaarheid. Van een organi-
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satie die al tientallen jaren bestaat, is het aannemelijker dat zij over vijf jaar ook nog 
bestaat dan van een organisatie die pas kort geleden is opgericht. Die moet immers 
nog ‘ bewijzen’ levensvatbaar te zijn. Organisaties die meer dan 100 jaar bestaan ont-
vangen het predicaat ‘Koninklijke’, hetgeen letterlijk en figuurlijk een kroon op de 
reputatie vormt. Aan de andere kant kunnen oude organisaties ook als ‘ambtelijk’ of 
‘oubollig’ worden gezien, hetgeen juist afbreuk doet aan het imago. Een jonge orga-
nisatie kan als voordeel hebben dat zij nog niet als onderdeel van het ‘establishment’ 
wordt gezien. 

Volgens Normann (2000) wordt het imago van een dienstverlenende organisatie, 
waartoe brancheorganisaties ook gerekend kunnen worden, voor het grootste deel 
bepaald door inhoud van de dienstverlening (lees: activiteitenmix), personen die de 
diensten leveren en slechts voor een klein deel door marketingactiviteiten. Van be-
lang is ook dat het imago van de dienstverlener (lees: brancheorganisatie) mede wordt 
bepaald door wie de dienst nog meer afneemt (lees: de leden / sociale middelen). Om-
dat imago vooral een afgeleide factor is en bovendien sterk subjectief en moeilijk 
meetbaar, neem ik deze in het hierboven beschreven theoretisch kader niet mee als 
afzonderlijke factor. 

Imago van UNETO-VNI

UNETO-VNI bestaat sinds 2002. Een groot consumentenonderzoek uit 1998 liet 
zien dat 1% van de consumenten UNETO spontaan noemde als branchevereni-
ging en dat de geholpen bekendheid 20% was. Onderzoek uit 2009 onder ruim 
800 consumenten laat zien dat deze (geholpen) bekendheid aanzienlijk gestegen 
is.64 Vóór uitzending van tv-programma ‘De grote woonwens’ kende een derde 
van de consumenten UNETO-VNI als kwaliteitslabel, na acht afleveringen is dit 
percentage gestegen tot 44%.
Volgens de oud-voorzitter heeft de focus op duurzaamheid en innovatie het ima-
go van UNETO-VNI versterkt. Hij plaatst echter de kanttekening dat na de fusie 
vanuit de kleine afdelingen vaak het verwijt is gekomen dat het imago achteruit 
is gegaan. De leden zouden graag willen dat UNETO-VNI vaker in de krant staat. 
Het imago van de vereniging onder de leden valt volgens de oud-voorzitter af te 
leiden aan het aantal stickers op de busjes. “Vrijwel alle kleine leden hebben dat, 
de grote niet.” 

4.5		 Besturing	en	management	van	brancheorganisaties

Het bestuur en management van een brancheorganisatie zorgen voor de verbinding 
van middelen en activiteiten. Met andere woorden: zij zorgen ervoor dat met een be-
paalde input (geld, tijd van medewerkers, inzet van leden, etc.) een bepaalde output 
(congres, cao, convenant, etc.) wordt gerealiseerd. Verschillende activiteiten/logica’s 

64       Effectmeting ‘De grote woonwens’. Booming Experience, januari 2010. 
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vragen om een ander soort besturing (zie o.a. Schmitter en Streeck, 1999). Invloed op 
externen is gebaat bij daadkracht en flexibiliteit, dus een groot mandaat voor het be-
stuur. Invloed op de leden kan daarentegen niet zonder draagvlak, wat pleit voor een 
sterke (controlerende) rol voor de Algemene Ledenvergadering en een klein mandaat 
voor het bestuur. Het totaal van checks en balances dat de macht van bestuur, bureau en 
leden in balans houdt noem ik de besturing. Het gaat daarbij zowel om de structurele 
aspecten (zoals de verenigings- en bureaustructuur), als de procedurele aspecten (hoe 
vaak legt wie waarover aan wie verantwoording af?). 

Management wordt wel gedefinieerd als “getting things done through others”, ofwel “het 
beïnvloeden van gemeenschappelijke inspanning” (Noordegraaf, 2004). In de wetenschap-
pelijke literatuur wordt management van publieke organisaties soms onderscheiden 
van management van private organisaties. Publiek management ziet zich volgens 
Noordegraaf (2004) voor vier opgaven geplaatst:

1. Bedrijfsmanagement: resultaatgericht, gecoördineerd en efficiënt runnen van pu-
blieke organisaties als ware het ‘normale’ bedrijven.

2. Organisatiemanagement: het leidinggeven aan professionele, publieke organisa-
ties.

3. Beleidsmanagement: doelgericht organiseren en beïnvloeden van beleidsproces-
sen. 

4. Politiek management: strategisch beïnvloeden van politiek-bestuurlijke agenda-
vorming en besluitvorming.

Het management van brancheorganisaties, die zich tussen markt en overheid in be-
vinden, staat mijns inziens voor dezelfde opgaven, zij het dat het daarbij primair van-
uit het belang van zijn eigen achterban en secundair vanuit het publieke belang dient 
te opereren. Ik zie ook een verband met de vier logica’s waaraan brancheorganisaties 
volgens Schmitter en Streeck (1999, zie paragraaf 2.5) onderworpen zijn. De eerste 
opgave vloeit duidelijk voort uit de efficiëntielogica, de laatste uit de invloedlogica. 
De derde opgave houdt mijns inziens verband met de doelformatielogica. Wat alleen 
ontbreekt bij Noordegraaf is de lidmaatschapslogica. Voor het management van bran-
cheorganisaties kan ‘organisatiemanagement’ daarom wellicht beter worden veran-
derd in ‘verenigingsmanagement’. 

Huizenga en Tack (2005) laten met hun professionaliseringsmodel zien dat er vijf 
opeenvolgende stadia zijn van besturing en management van brancheorganisaties. 
Zij onderscheiden in dit model vijf basisactiviteiten die in verenigingen plaatsvin-
den, namelijk uitvoering (inclusief leidinggeven daaraan), beleidsvoering, strategie-
ontwikkeling, toezicht en goedkeuring. De stadia lopen van een vereniging zonder 
bureau met uitvoerend bestuur tot aan een vereniging met een ledenraad, een toe-
zichthoudend bestuur en een beleidsvoorbereidend en uitvoerend bureau. Wat het 
ideale besturingsmodel is hangt af van de levensfase waarin de brancheorganisatie 
zich bevindt en van de omvang van bureau en achterban. Volgens de auteurs is een 
voorwaardenscheppend dagelijks bestuur (DB) altijd een tussenfase, omdat daarin 
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onvermijdelijk competentiegeschillen ontstaan tussen DB en AB (algemeen bestuur). 
Maar ook in de andere varianten ligt een bron voor competentiegeschillen besloten, 
bijvoorbeeld tussen bureau en bestuur. Deze manifesteren zich vaak het sterkst wan-
neer de organisatie zich in een transitiefase (bijvoorbeeld door een strategische koers-
wijziging) bevindt of wanneer een nieuwe voorzitter of directeur aantreedt (Schmidt 
en Van der Rijken, 2007). 

Schmitter en Streeck (1999) stellen dat niet alleen het feit dat brancheorganisaties door 
verschillende logica’s worden beheerst hen moeilijk te managen maken, maar dat dat 
ook komt door de duale managementstructuur (bureau en bestuur, zie hoofdstuk 3). 
Er doen zich daarin verschillende spanningen (door Huizenga en Tack ‘pathologieën 
genoemd) voor, die zich niet (eenvoudig) laten oplossen. Kuperus (2007) constateert 
dat veel verenigingsdemocratieën zich in een crisis bevinden. Symptomen daarvan 
zijn beperkte belangstelling van leden voor deelname aan het democratisch proces, 
stroperige besluitvorming en interferentie tussen besluitvormingsprocessen en uit-
voering van bestaand beleid. Alhoewel haar onderzoek zich vooral richt op personen-
verenigingen, hebben veel brancheorganisaties met dezelfde symptomen te maken, 
zo blijkt ook uit het onderzoek van Huizenga en Tack. Het is van belang om te besef-
fen dat samenwerking en zeker fusie de complexiteit van de managementstructuur 
kunnen vergroten en daarmee ook het risico op een bestuurbaarheidscrisis. 

Het is aannemelijk dat de wijze waarop een brancheorganisatie wordt bestuurd en 
gemanaged gevolgen heeft voor haar effectiviteit. Dat komt omdat besturing en ma-
nagement ervoor kunnen zorgen dat een vereniging autonomie kan verkrijgen in 
relatie tot haar leden (Greenwood en Westgeest, 2002). En naarmate een brancheor-
ganisatie meer autonoom is, kan zij effectiever zijn, zo liet ik zien in hoofdstuk twee. 
Volgens Boléat (2000) worden de meest effectieve brancheorganisaties gekenmerkt 
door het feit dat de leden – via commissies – een sterke inbreng hebben op het beleid 
van de organisatie. Doner en Schneider ontdekten in hetzelfde jaar dat de branche-
organisaties die het meaest bijdragen aan economische ontwikkeling bijna altijd be-
schikken over de volgende kenmerken:

1. Gewogen stemrechten, op basis van de omvang van de leden;
2. Flexibiliteit in het aanpassen van interne regels aan wijzigingen in het ledenbe-

stand of in de taken van de organisatie;
3. Transparantie over de allocatie van beslissingen;
4. Mogelijkheden voor uitgebreide beraadslaging tussen leden.

Met name de laatste twee aspecten dragen bij aan de versterking van de organisatie, 
doordat zij het mogelijk maken om problemen met collectieve actie en transactiekos-
ten te overbruggen. Door transparantie wordt het voor individuele leden onaantrek-
kelijker om buiten de brancheorganisatie om bij de overheid te lobbyen en mogelijk-
heden voor beraadslaging maken het makkelijker om consensus of compromissen 
tussen de leden te bereiken. 
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Behartiging van:

4.6	 Activiteitenmix

Brancheorganisaties voeren activiteiten uit ter behartiging van het collectieve, geseg-
menteerde of individuele belang van de leden, zo heb ik laten zien in hoofdstuk twee. 
Dit doen zij richting tegenspelers, het hele domein of alleen de eigen leden. De activi-
teiten kunnen zo geordend worden in onderstaand assenstelsel:

Beïnvloeding gericht op:

Tegenspelers Individuele bijstand

Domein

Leden

Individueel belang Gesegmenteerd belang Collectief belang

Figuur 20 Activiteitenmix

Volgens de theorie van onder meer Schmitter en Streeck, versterken de activiteiten 
elkaar. De invloed op tegenspelers kan groter worden als een brancheorganisatie ook 
meer doet om de eigen leden te beïnvloeden. En vice versa. Dat betekent dat – ceteris 
paribus – de invloed groter zal zijn naarmate de activiteiten van een brancheorgani-
satie meer verspreid zijn over bovenstaand assenstelsel.

De meest invloedrijke brancheorganisaties leveren volgens Schmitter en Streeck 
(1999) bovendien monopolistische ‘goederen’, dat zijn activiteiten die geen andere or-
ganisatie levert. Zij onderscheiden hiervan drie soorten:

1. Monopolistische diensten: diensten die uitsluitend door de brancheorganisatie 
worden geleverd, bijvoorbeeld omdat het voor andere partijen (commercieel) niet 
interessant is om deze diensten te leveren of omdat andere partijen niet kunnen 
concurreren met de kwaliteit of prijs van de diensten van de brancheorganisatie. 

2. Monopolistische belangenbehartiging: bijvoorbeeld omdat de overheid alleen met 
een brancheorganisatie wil overleggen en niet met individuele bedrijven.

3. Deelname in een staatsmonopolie: bijvoorbeeld door algemeen verbindend verkla-
ring van convenanten of door verplichte certificering, die aan een brancheorgani-
satie is gedelegeerd.

Innovatie-bevordering

Extern 
bindende 
afspraken

Lobby

Informatie-voorziening

Intern 
bindende 
afspraken

Zingeving
Onderwijs
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4.7	 Exogene	factoren	van	invloed

Net zomin als een bedrijf helemaal zelf in de hand heeft hoe groot de omzet is, heb-
ben brancheorganisaties de invloed die zij kunnen uitoefenen zelf in de hand. Zij zijn 
daarbij ook afhankelijk van exogene factoren, zoals de ontvankelijkheid van de par-
tij die zij willen beïnvloeden, de aard van een bepaald issue en de aanwezigheid van 
concurrenten die op diezelfde partij invloed proberen uit te oefenen. Die laatste twee 
factoren bespreek ik hieronder, de eerste is daar weer van afgeleid. 

Aanwezigheid van concurrenten
Bijna elke brancheorganisatie heeft te maken met concurrenten. Dit hoeven niet 
noodzakelijkerwijs andere brancheorganisaties te zijn: ook andere organisaties kun-
nen concurreren met een brancheorganisatie op een bepaald deel van het activiteiten-
pakket (Van der Rijken en Schmidt, 2005). Het gaat ook deels om andere concurren-
tie dan de vijf concurrentiekrachten die Porter beschrijft (1980). Zo kan concurrentie 
voor brancheorganisaties komen vanuit:

●	 De publieke sector (ZBO’s, product- en bedrijfschappen, KvK’s, agentschappen)
 De concurrentie van de publieke sector kan verschillende vormen hebben. Ener-

zijds kan er geconcurreerd worden op dienstenniveau. Dit kan ertoe leiden dat 
ondernemers minder reden zien om lid te worden of blijven van de brancheorga-
nisatie, waardoor zij invloed verliest. Dit kan gebeuren van de kant van de Kamers 
van Koophandel of bedrijfschappen die diensten verlenen en soms ook belangen 
behartigen. Anderzijds kunnen (semi)publieke lichamen nadrukkelijk uit zijn op 
invloedvergroting, om zich van hun maatschappelijke taak te kwijten. Ten derde 
zijn veel publieke organisaties actief op het terrein van marktordening, door bij-
voorbeeld bepaalde kwaliteits- en veiligheidseisen vast te stellen. Hier concurreert 
regulering met zelfregulering, bij uitstek het terrein van brancheorganisaties.

●	 De markt (adviesbureaus, opleidingsinstituten, verzekeraars, toeleveranciers, etc.)
 De concurrenten vanuit de ‘markt’ hebben vooral een economisch belang. Invloed 

is bij hen geen doel, maar een middel om de eigen winst(potentie) te vergroten. De 
leden van de  brancheorganisaties zijn de potentiële klanten voor deze partijen uit 
de markt. Zij concurreren dus met de brancheorganisatie op de ledenbinding.

●	 Het middenveld (vakbonden, branche- en beroepsorganisaties, werkgeverskoepels)
Op het middenveld hebben brancheorganisaties te maken met andere belangen-
behartigers. Deze zijn te onderscheiden in enerzijds soortgenoten en anderzijds 
werknemers- en beroepsorganisaties. Soortgenoten richten zich ook op het ver-
groten van invloed, van hun ledenbinding en hun eigen continuïteit. Zij proberen 
een zo groot mogelijke achterban te organiseren en komen daardoor in het vaar-
water van de brancheorganisatie terecht. De organisaties voor beroepsbeoefena-
ren en  werknemers proberen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de extern 
bindende afspraken, zoals cao’s en convenanten, maar richten zich ook dikwijls op 
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dezelfde groep, zoals bijvoorbeeld de  zelfstandige zonder personeel of de beroeps-
beoefenaar in loondienst. Groot kwantitatief onderzoek onder Engelse branche-
organisaties liet zien dat 58% van deze organisaties in 1999 concurrentie om leden 
ervoer van een andere vereniging (Boléat, 2000).65

●	 Internet en social media. Een relatief nieuwe vorm van concurrentie vormen de zoge-
heten social media en internet. Steeds meer informatie is op internet gratis toeganke-
lijk en ondernemers kunnen elkaar via allerlei netwerksites steeds makkelijker bui-
ten een brancheorganisatie om ontmoeten en vervolgens informatie uitwisselen. 

Een rapport66 van de American Society of Association Executives waarschuwt al in 
1999 voor de toenemende kwetsbaarheid van brancheorganisaties voor concurrentie 
en de noodzaak voor deze organisaties om waakzaam te zijn voor nieuwe soorten con-
currenten. 

Naarmate een brancheorganisatie meer en sterkere concurrenten heeft, wordt haar 
invloed op haar leden en andere stakeholders kleiner. Immers, zij hebben daardoor 
meer keuze om wel of niet van de diensten (in ruime zin) van de brancheorganisatie 
gebruik te maken of naar de brancheorganisatie te luisteren. Dit vergroot de nood-
zaak van een concurrentiestrategie.

Om de hevigheid van de concurrentie te bepalen is het nodig om eerst te bepalen wel-
ke concurrenten er zijn en vervolgens: 

●	 welke activiteiten zij (willen) ondernemen;
●	 of zij voor de hele branche werken of slechts voor een deel daarvan;
●	 hoe de concurrerende activiteiten gefinancierd worden;
●	 wat de prijs/kwaliteitverhouding van de concurrerende activiteiten is.

Het zoeken naar een antwoord op dergelijke vragen is onderdeel van de concurrentie-
analyse. Deze vormt idealiter tezamen met een domeinanalyse (wat zijn de behoeften 
van mijn (potentiële) achterban?) de basis voor het formuleren van een concurrentie-
strategie (zie paragraaf 3.3).

Concurrenten van UNETO-VNI

De belangrijkste concurrenten van UNETO-VNI zijn de brancheorganisaties 
FME en Bouwend Nederland. FME heeft deels dezelfde leden als UNETO-VNI, 
maar probeert de hele kolom te organiseren. Bij UNETO-VNI zijn de activitei-
ten (CAO, onderwijs) meer toegesneden op de installateur en is het aanbod meer 

65     Hierbij past de kanttekening dat in het Verenigd Koninkrijk de Kamers van Koophandel ook verenigin-
gen zijn met een vrijwillig lidmaatschap. Mogelijk is concurrentie door de Kamers dus in dit percentage 
inbegrepen. 

66     Getiteld: Facing the Future 
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gespecialiseerd en gefocused op techniek. Met Bouwend Nederland concurreert 
UNETO-VNI niet om leden, maar om invloed in de belangenbehartiging. Veel le-
den van UNETO-VNI (installateurs) werken samen met leden van Bouwend Ne-
derland (bouwbedrijven, aannemers). Het marktaandeel van installatie en onder-
houd aan installaties in de (nieuw)bouw stijgt en daarmee neemt ook de invloed 
van installateurs in de bouwkolom toe. Hierdoor is UNETO-VNI steeds zelfver-
zekerder geworden en meer aan lobby gaan doen, aldus verschillende MT-leden.

Over de relatie tussen het aantal brancheorganisaties in een domein en de invloed 
van de respectievelijke organisaties is in de wetenschap veel gediscussieerd. Dat er 
een verband bestaat, daarover lijkt wel overeenstemming te bestaan. Volgens Traxler 
(1995) heeft de organisatie die meer segmenten van een sector vertegenwoordigt dan 
z’n concurrent(en) de meeste macht. Wanneer twee belangenorganisaties uit dezelfde 
sector – bijvoorbeeld één voor grote en één voor kleine bedrijven – op Europees ni-
veau met elkaar concurreren, verlaagt dat volgens Greenwood (1997) de effectiviteit 
van de belangenbehartiging. De Europese Commissie doet namelijk liever zaken met 
one-stop-shops, die de belangen van zowel grote als kleine bedrijven vertegenwoordi-
gen. 

Wanneer er ten opzichte van een bepaalde tegenspeler veel concurrerende belangen-
organisaties actief zijn, is het volgens Van Schendelen (2003) altijd nodig om samen te 
werken om iets te bereiken. Anders is er niet genoeg ‘gewicht’ om aandacht te trekken 
voor een standpunt. De aanwezigheid van concurrenten an sich lijkt daarmee niet be-
palend voor de invloed, eerder de wijze hoe daarmee wordt omgegaan. 

Aard van het issue
In de politieke wetenschappen is recentelijk weer enige discussie opgelaaid over de 
invloed die belangengroepen uitoefenen op de politieke beleidsvorming (vgl. Dür en 
De Bièvre, 2007). Deze discussie was enige tijd naar de achtergrond verdreven, omdat 
de definities van de begrippen ‘macht’ en ‘invloed’ steeds complexer werden en het 
daardoor steeds lastiger werd om onderzoek te doen naar invloed zonder bepaalde 
aspecten van dit concept geweld aan te doen. In de huidige discussie worden drie 
hoofdcategorieën van factoren genoemd die de invloed van belangengroepen (zoals 
brancheorganisaties) zouden bepalen:

1. De institutionele context;
2. Karakteristieken van de belangengroep;
3. De aard van het issue waarop de belangengroep invloed probeert uit te oefenen.

Uit uitgebreid kwantitatief onderzoek naar invloed van belangengroepen op Euro-
pese besluitvorming (Klüver, 2009) blijkt (vooralsnog) dat de aard van het issue veel 
bepalender is voor de invloed die een belangengroep kan uitoefenen dan de karak-
teristieken van de belangengroep. Alhoewel op de methode van dit onderzoek en de 
generaliseerbaarheid van de uitkomsten veel valt af te dingen, mag het inzicht dat in-
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vloed issuegerelateerd is hier toch niet ontbreken. Dat wil zeggen dat een brancheor-
ganisatie op het ene issue zeer invloedrijk kan zijn en op een ander issue nauwelijks. 
Bijvoorbeeld omdat het ene issue gaat om behouden van de status quo, waarbij rela-
tief weinig verschillende belangen in het spel zijn en het andere issue om verandering 
van de status quo waarbij veel belangen spelen. Overigens gaat het hier uitsluitend 
om invloed op de (Europese) overheid. In het genoemde onderzoek is geen aandacht 
besteed aan invloed op de eigen achterban. 

4.4	 Concluderend

Om iets te kunnen zeggen over de relatie tussen (uitvoerings)strategieën en effectivi-
teit van brancheorganisaties, is het eerst van belang te weten dat de effectiviteit van 
een brancheorganisatie sterk afhankelijk is van de invloed die zij kan uitoefenen. Al-
hoewel invloed een relationeel begrip is (het gaat om de invloed van actor A op actor 
B), zijn er volgens de literatuur wel factoren waaruit invloed kan worden afgeleid. 
Deze factoren zijn op te vatten als ‘bouwstenen’ van invloed en kunnen geoperatio-
naliseerd worden. Vervolgens kan aan de hand daarvan worden beredeneerd wat de 
gevolgen zijn van een bepaalde strategie op de invloed van een brancheorganisatie.

In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van het piramidemodel laten zien dat er, althans 
in theorie, vier primaire endogene factoren zijn die de invloed en dus de effectiviteit 
van brancheorganisaties bepalen: middelen, besturing & management, strategie en 
activiteitenmix. Naast deze endogene factoren, die de brancheorganisatie zelf kan be-
invloeden, is ook de aanwezigheid van concurrentie en de aard van een issue bepalend 
voor de invloed van een brancheorganisatie. 

Strategie is de factor die de andere factoren met elkaar verbindt. Een strategie zou 
moeten verklaren welke activiteiten een organisatie onderneemt, welke middelen 
daarvoor vergaard moeten worden en hoe de omzetting van middelen in activiteiten 
wordt aangestuurd (het structure follows strategy-principe van Chandler, 1962). Boven-
dien zou een strategie moeten aangeven hoe wordt omgegaan met de aanwezigheid 
van concurrentie en hoe wordt geanticipeerd op andere externe ontwikkelingen. In 
het casusonderzoek zal blijken in hoeverre dit in de praktijk ook gebeurt. 
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HOOFDSTUK	5

Methode van onderzoek

5.1	 Inleiding

Dit proefschrift gaat over strategievoering door brancheorganisaties. Centraal staat 
de vraag welke strategieën het management van brancheorganisaties voert in de con-
text van branchevermenging en op welke wijze deze strategieën zorgen voor een ver-
andering van effectiviteit. Omdat er naar strategievoering door brancheorganisaties 
zoals gezegd nog weinig onderzoek is gedaan, vergt de vraag onderzoek met een ex-
ploratief karakter. Volgens Yin (2003) is het dan passend om op basis van empirisch 
onderzoek proposities te ontwikkelen. Voor de dataverzameling dient een theore-
tisch kader leidend te zijn (Eisenhardt, 1989). Daarmee is het mogelijk om aan the-
orievorming te doen op het terrein van strategie en effectiviteit van brancheorgani-
saties. Het theoretisch kader is ontwikkeld in het vorige hoofdstuk. Het is gebaseerd 
op de conclusie dat brancheorganisaties het uitoefenen van invloed als primaire doel 
hebben. Hoe effectiever een brancheorganisatie, hoe meer invloed zij dus kan uitoe-
fenen. Uit de literatuur over branche- en andere belangenorganisaties heb ik gedestil-
leerd welke endogene factoren gezamenlijk de invloed van een brancheorganisatie 
bepalen. Daarmee heb ik een model ontwikkeld dat er als volgt uitziet:

Figuur 21 Piramide van invloed

In dit model staat de gedachte centraal dat de invloed van een brancheorganisatie be-
paald wordt door de vier geschetste factoren gezamenlijk. De strategie van een bran-
cheorganisatie is het verbindend element daartussen. In hoofdstuk 3 heb ik laten zien 
welke strategieën het management van brancheorganisaties zoal kan voeren. Daarin 
heb ik drie niveaus van strategievoering onderscheiden: concurrentie-, groei- en uit-
voeringsstrategie. 

besturing & 
management

strategie

middelen activiteiten
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Dan blijft de vraag over welke strategieën brancheorganisaties daadwerkelijk voeren 
in de context van branchevermenging en op welke wijze deze strategieën zorgen voor 
een verandering van invloed. Macht en invloed zijn volgens Lukes (1974) echter moei-
lijk te onderzoeken fenomenen, omdat:

●	 Ook het niet nemen van beslissingen relevant is. En dat is niet meetbaar.
●	 Partijen zich niet bewust zijn van hun belangen of van de consequenties van hun 

handelen voor anderen.
●	 Het uitoefenen van macht of invloed moeilijk kan worden afgebakend. 

Een andere complicerende factor bij het meten van invloed is dat het gaat om gedrags-
veranderingen van actoren. Het is nooit met zekerheid te zeggen wat een actor had 
gedaan wanneer er op hem/haar geen of andere invloed was uitgeoefend. Daarom 
kunnen hooguit uitspraken worden gedaan over de plausibiliteit dat er van invloed-
verandering sprake is.

Er zijn wel methoden ontwikkeld om invloed op te sporen (onder meer door Helmers 
e.a., 1975), maar deze zijn niet bruikbaar voor mijn onderzoek. Dat komt omdat ik op 
zoek ben naar generieke uitspraken over invloed van actoren die op nationaal niveau 
opereren, in een krachtenveld waarin zeer veel partijen en belangen een rol spelen. 
Bovendien heeft invloed vele facetten. De meeste bestaande methoden67 kijken alleen 
naar invloed op de overheid/beleidsmakers, terwijl in het geval van brancheorgani-
saties de invloed op de achterban minstens zo belangrijk is. Daarom heb ik gekozen 
voor een methode waarbij ik niet de invloed zelf meet, maar de factoren die voor de 
invloed bepalend zijn. Deze factoren zijn weergegeven in het bovenstaande pirami-
demodel en zijn in het vorige hoofdstuk uitgebreid beschreven.

5.2	 Verwachte	opbrengsten

Op grond van mijn onderzoek verwacht ik uitspraken te kunnen doen over de relatie 
tussen een gehanteerde uitvoeringsstrategie en de effectiviteitsverandering van een 
brancheorganisatie. Het doel daarvan is het opvullen van de kennislacune die hier-
over in de literatuur bestaat. In het onderzoek focus ik op veranderingen in middelen, 
activiteitenmix en besturing en management ten gevolge van de gevoerde strategie. 
Dat zijn immers factoren waarvan ik verwacht dat zij bepalend zijn voor de invloed en 
dus voor de effectiviteit van een brancheorganisatie. Door mijn onderzoek verwacht 
ik dus ook iets te kunnen zeggen over de bruikbaarheid van het theoretisch kader (het 
piramidemodel) als instrument om de verandering in invloed/effectiviteit ten gevol-
gen van een strategiewijziging te kunnen bepalen. 

67    Zoals de reputatiemethode, positiemethode, de besluitvormingsmethode, de procesmethode en de 
intensieve procesanalyse.  
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Het onderzoek kan de volgende uitkomsten hebben:

1. De uitvoeringsstrategie verandert nauwelijks iets aan de endogene invloedfactoren 
van de betrokken brancheorganisaties. Dat kan twee dingen betekenen:

 a.  De invloed van de betrokken brancheorganisaties is door de gekozen strategie 
niet veranderd. 

 b.  De invloed van de betrokken brancheorganisaties is door de gekozen strategie 
wel veranderd, maar de onderzochte factoren zijn niet goed gekozen om dat te 
kunnen bepalen. 

Om de plausibiliteit van 1a of 1b vast te stellen is het van belang om in het onderzoek 
niet alleen te kijken naar de factoren uit het theoretisch kader, maar ook naar facto-
ren die eventueel niet in het theoretisch kader te positioneren zijn. Daarnaast is het 
nodig om in de interviews actief naar indicaties te vragen van verandering in invloed 
of effectiviteit en de antwoorden van de verschillende gesprekspartners op dit punt 
met elkaar te vergelijken. Daardoor is het mogelijk conclusies te formuleren over de 
relatie tussen strategie en effectiviteit. 

2. De uitvoeringsstrategie beïnvloedt verschillende invloedfactoren tegelijk, in ver-
schillende richtingen. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat door de gevoerde strate-
gie de financiële middelen afnemen en de sociale middelen toenemen. Ook in dit 
geval is het nodig om in de interviews actief naar indicaties te vragen van verande-
ring in invloed of effectiviteit en de antwoorden van de verschillende gesprekspart-
ners op dit punt met elkaar te vergelijken. 

3. De uitvoeringsstrategie beïnvloedt de invloedfactoren in overwegende mate posi-
tief. In dat geval is aannemelijk dat er sprake is van een invloedversterkende strate-
gie, waardoor de betrokken brancheorganisatie(s) effectiever wordt. 

4. De uitvoeringsstrategie beïnvloedt de invloedfactoren in overwegende mate nega-
tief. In dat geval is aannemelijk dat de strategie negatieve gevolgen heeft voor de 
effectiviteit. 

Het is ook mogelijk dat bepaalde invloedfactoren tijdens de onderzoeksperiode wel-
iswaar wijzigen, maar niet ten gevolge van de gevoerde strategie. Door het gebruik 
van verschillende bronnen en goed doorvragen in gesprekken (waarover meer in pa-
ragraaf 5.5) maak ik deze kans zo klein mogelijk. 

Wat de uitkomst ook is, het zal door gebruik van verschillende bronnen (triangulatie) 
in combinatie met verschillende invalshoeken, altijd mogelijk zijn om conclusies te 
trekken die betrekking hebben op de relatie tussen strategie en effectiviteit in de on-
derzochte casus. Voor verdere generalisatie is kwantitatief onderzoek nodig, waarin 
hypothesen geformuleerd kunnen worden op basis van de door mij gemaakte propo-
sities en stellingen. Die hypothesen kunnen vervolgens worden getoetst.   

HOOFDSTUK	5  methode van onderzoek 
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5.3	 Onderzoeksstrategie:	gevalstudies

Het onderzoek van dit proefschrift richt zich op de relatie tussen strategiewijziging 
en verandering in de invloed/effectiviteit van een brancheorganisatie, teneinde hier-
over theorie te ontwikkelen. De (verandering in) invloed is daarbij de afhankelijke 
variabele, de strategie(wijziging) de onafhankelijke. Complicerend daarbij is dat de 
invloed wordt aangewend richting leden en richting de omgeving, die beide ook weer 
mede bepalend zijn voor de strategie. Bovendien beïnvloeden leden en omgeving el-
kaar ook buiten de brancheorganisatie om. In schema:

omgeving

strategie invloed

leden

De vraag is nu welke onderzoeksstrategie gevolgd moet worden om in dit veld van 
complexe relaties een theorie te ontwikkelen die iets zegt over de causale relatie tus-
sen strategie en effectiviteit van brancheorganisaties. Kwalitatief onderzoek is vol-
gens Bennett en Elman (2006) meestal de meest effi ciënte en effectieve manier om 
data te verkrijgen die rekening houden met de complexiteit van een empirische situ-
atie. Sinds midden jaren ’90 is er volgens deze auteurs een nieuwe canon ontstaan 
voor kwalitatief onderzoek en hoe daarmee causaliteit aan te tonen. Daarvoor zijn 
verschillende methoden (door)ontwikkeld, waarbij casusonderzoek wordt genoemd 
als meest voor de hand liggende methode om mechanismen in complexe sociale con-
texten te onderzoeken. Strategievoering van brancheorganisaties is daar een goed 
voorbeeld van.

Gevalstudies zijn volgens Yin (2003) het meest geschikt voor verklarend onderzoek, 
waar het gaat om ‘hoe’ of ‘waarom’ vragen, waarbij de onderzoeker weinig controle 
heeft op de gebeurtenissen en waar het gaat om een hedendaags fenomeen in een real 
life context.

De onderzoeksvraag die aan dit proefschrift ten grondslag ligt is zowel exploratief 
(welke strategieën voeren brancheorganisaties in de context van branchevermen-
ging?) als verklarend (hoe is de relatie tussen strategie en effectiviteit?) van aard. 
Daarom zijn gevalstudies mijns inziens in dit geval een geschikte onderzoeksme-

Figuur 22 Relatie tussen variabelen in het onderzoek

omgeving invloedleden

Rijken_proef3.indd   114 07-10-11   09:20



115

thode, omdat het ook hier gaat om een hedendaags fenomeen waarbij de onderzoe-
ker weinig (geen) controle heeft op de gebeurtenissen. Bovendien is er sprake van een 
theoretisch kader dat veel fenomenen bevat die op een complexe manier met elkaar 
samenhangen. Dit proefschrift beoogt inzicht te bieden in die samenhang: daartoe 
dienen diverse ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen beantwoord te worden. 

Omdat theorievorming een belangrijk doel is van dit proefschrift en casusonderzoek de 
aangewezen onderzoeksmethode, is mijn onderzoeksstrategie te typeren als ‘theorie-
vorming door gevalstudies’. Eisenhardt heeft hier in 1989 een methode voor beschreven 
die acht stappen omvat, van ‘getting started’ tot ‘reaching closure’. Daarbij is sprake van 
een iteratief proces van dataverzameling en theorievorming. De onderzoeker dient zo 
‘open’ mogelijk aan zijn onderzoek te starten, bij voorkeur verschillende soorten bron-
nen te hanteren en bij voorkeur ook met verschillende onderzoekers samen te werken. 
In paragraaf 5.6 laat ik zien op welke wijze ik aan deze voorwaarden heb voldaan. 

Volgens George en Bennett (2005) doen zich bij gevalstudies twee uitdagingen voor, 
namelijk:

1. Casus selectie:
 - Worden niet bewust casus gezocht die de theorie bevestigen?
 - Worden niet die casus gezocht waarover de meeste informatie beschikbaar is?
2. Verzoenen van conflicterende interpretaties

In de volgende paragraaf zet ik uiteen hoe ik tot de selectie van casus voor het onder-
zoek ben gekomen, rekening houdend met de uitdagingen uit de eerste categorie, om 
daarna in paragraaf 5.6 aan te geven op welke wijze ik deze casus heb onderzocht en 
omga met de tweede categorie uitdagingen. Daartussen beschrijf ik in paragraaf 5.5 
de uitkomsten van het vooronderzoek, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 
zowel de selectie van de casus als bij het vormgeven van het theoretisch kader. 

5.4	 Selectie	van	casus

Bij de selectie van casus is eerst de vraag hoeveel casus onderzocht moeten worden. En 
vervolgens welke. Het antwoord daarop hangt af van de onderzoeksstrategie die voor 
het casusonderzoek wordt gekozen. Volgens Glaser en Strauss (1967) valt niet vooraf 
te bepalen hoeveel casus onderzocht moeten worden. De dataverzameling dient net 
zo lang door te gaan tot ‘theoretische verzadiging’ optreedt. Dat wil zeggen doorgaan 
totdat er geen data meer bijkomen die een andere theorie rechtvaardigen. Dit is de 
Grounded Theory-methode. Volgens Eisenhardt (1989) is het wel mogelijk van tevoren 
een casus selectie te maken, zodra zich een theorie begint te ontwikkelen. Deze casus 
dienen dan gekozen te worden op basis van hun (verwachte) toegevoegde waarde aan 
de theorievorming (theoretical sampling in plaats van random sampling).   Yin (2003) on-
derscheidt vier soorten gevalstudiestrategieën, waarbij het aantal casus en het aantal 
objecten van analyse varieert. In schema:

HOOFDSTUK	5  methode van onderzoek 
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Aantal casus Meer Multiple holistic Multiple embedded

Eén Single holistic Single embedded

Eén Meer

Figuur 23 Vormen van gevalstudies

Alhoewel het volgens Eisenhardt mogelijk is om een theorie te ontwikkelen op basis 
van één casus, raadt zij aan om er tenminste vier te gebruiken. Met minder casus is 
het empirisch fundament vaak niet overtuigend. Bovendien is op basis van één casus 
moeilijk in te schatten welke variabelen en verbanden precies van belang zijn voor 
de theorievorming. Wanneer meer casus worden vergeleken, is dat beter te bepalen, 
waardoor de theorie minder complex wordt. Ook Glaser en Strauss stellen dat voor 
theorie-ontwikkeling vergelijkend onderzoek nodig is. Dat wil zeggen dat meer dan 
één casus dient te worden onderzocht waarin wordt gekeken naar de relatie tussen 
(uitvoerings)strategie en invloed. Bovendien is het gebruik van meer casus een rand-
voorwaarde om iets over generaliseerbaarheid van gevonden relaties te kunnen zeg-
gen (externe validiteit) en om de kans op alternatieve verklaringen voor een gevonden 
relatie te verkleinen (Eisenhardt en Graebner, 2007). Brancheorganisaties zijn in het 
onderzoek de objecten van analyse. Omdat bij de strategieën die onderzocht worden 
altijd tenminste twee brancheorganisaties betrokken zijn, worden per casus ook ten-
minste twee objecten onderzocht. Derhalve is sprake van een multiple embedded case 
study.

In veel gevalstudies worden casus geselecteerd op basis van de afhankelijke variabele 
(Bennett en Elman, 2006), in casu de invloed van de brancheorganisatie. Op deze se-
lectiemethode is veel kritiek gekomen, omdat deze zou leiden tot onderschatting van 
de onafhankelijke variabele(n). Daar komt bij dat in dit geval de afhankelijke varia-
bele zeer moeilijk te meten is, zoals ik eerder in dit hoofdstuk beschreef. Daarom heb 
ik ervoor gekozen om de casus te selecteren op basis van de onafhankelijke variabele, 
namelijk de uitvoeringsstrategie. 

In hoofdstuk 3 heb ik laten zien welke uitvoeringsstrategieën brancheorganisaties 
kunnen voeren. Dat loopt van concurrentie (waarbij samenwerking afwezig is) tot fu-
sie (de meest vergaande vorm van samenwerking). In de praktijk blijken brancheorga-
nisaties met verschillende partners in verschillende gradaties samen te werken. Daar-
door is het mogelijk dat één casus kan dienen als onderzoeksbron voor verschillende 
strategieën, bijvoorbeeld concurrentie én samenwerking. Zo kan ik het aantal geval-
studies beperkt te houden en toch een groot aantal samenwerkingsvormen belichten. 

Voor de selectie van casus heb ik in eerste instantie gezocht naar de organisaties die voor 
de meest ingrijpende uitvoeringsstrategie (fusie) hebben gekozen. In de veronderstel-
ling dat deze organisaties in de aanloop daar naartoe ook andere samenwerkingsvor-
men hebben overwogen of zelfs uitgeprobeerd, hebben dergelijke casus de grootste 

Aantal objecten van analyse
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theoretische relevantie. Uit bestaande databases68 heb ik daarom alle brancheorgani-
saties geselecteerd die gefuseerd zijn tussen 2000 en 2004. Om deze fusies te verifiëren 
(hebben zij daadwerkelijk plaatsgevonden?) en aanvullende fusies te vinden, heb ik 
uitgebreid op het internet gezocht. Dit heeft in totaal 27 fusies opgeleverd, namelijk:

Nieuwe organisatie Oude organisaties

Arcares Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg en de WoonZorg 
Federatie 

2000

MODINT FENECON en Nederlandse Kleding Conventie NKC 2000

MarktOnderzoek 
Associatie 

NVMI, VMO en Uw Mening Telt 2000

Thuiswinkel.org Online Winkeliersvereniging en Nederlandse Postorderbond 2000

OSB Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en bedrijfsdiensten en Algemene 
Werkgeversorganisatie in de Glazenwassersbranche

2000

NOFOTA Oils, Fats and Oilseeds Brokers’ Association en Netherlands Oils, Fats 
and Oilseeds Trade Association

2000

VNA Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en de BOVAG-
afdeling Autoleasing

2001

Plantum NL CIOPORA Nederland, de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers, 
de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed en de 
sectie uitgangsmateriaal van de Vereniging van Groothandelaren in 
Bloemkwekerijprodukten 

2001

Vereniging 
Textielindustrie 
Nederland

Vereniging Textielindustrie Nederland en Nederlandse Vereniging van 
Werkgevers in de Textielindustrie

2001

Koninklijke 
Vereniging Het 
Comité van 
Graanhandelaren

Vereniging Amsterdamse Graanhandel en Federatie van Nederlandse 
Handelaren in Granen, Zaden en Peulvruchten

2001

Deltalinqs 
(federatie)

Stichting E.B.B.: Europoort - Botlek - Belangen en 
Havenondernemersvereniging SVZ

2001

Koninklijke  
Nederlandse 
 Slagersorganisatie 

Vereniging van Grootslagersbedrijven en Algemeen Christelijke Bond van 
Slager-ondernemers

2001

NVB Nederlandse Vereniging van Banken en Werkgeversvereniging voor het 
Bankbedrijf

2001

UNETO-VNI UNETO en VNI 2002

Nederlandse 
Schoenmakers 
Vereniging

OndernemersUnie in het Schoenambacht en de Verenigde Organisatie 
van Schoenmakers

2002

Fusiejaar

68   Pyttersen’s Almanak, AIAS database  
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MODINT MODINT en Vereniging NTC 2002

Siméa VEDON en VeBOSS 2002

ProVoet ProVoet en Landelijke Organisatie Voetverzorging 2002

BouwNed Nederlands Verbond van Ondernemingen in de Bouw en Vereniging 
Grootbedrijf Bouwnijverheid 

2002

Nederlandse 
Vereniging van 
Leveranciers van 
Bouwgrondstoffen 

Vereniging van Producenten en Importeurs van Wegen- en 
Waterbouwmaterialen en Nederlandsche Vereeniging van Grind- en 
Zandhandelaren

2002

Minerale 
Meststoffen 
Federatie

Minerale Meststoffen Federatie en Nederlandse Kunstmest Federatie 2002

CBW Centrale Branchevereniging Wonen en Algemene Nederlandse 
Vereniging van Keukenspecialisten

2002

Neprofarm Nehoma en Neprofarm 2003

Air Cargo 
Netherlands

Nederlandse Vereniging van Luchtvrachtexpediteurs, Nederlandse 
Vereniging van LuchtvrachtAfhandelingsbedrijven, Dutch Airfreight 
Trucking Association en Air Cargo Association Netherlands

2003

OPPO-MMBO OPPO en Multi-Media Branche Organisatie 2003

Vereniging 
Afvalbedrijven

Vereniging van Afvalverwerkers en Vereniging Nederlandse 
Afvalondernemingen

2004

Verenigde 
Maakindustrie Oost 

Verenigde Metaalindustrie Twente en Oostelijke Kunststof Keten 2004

Figuur 24 Overzicht fusies 2000-2004

Al deze organisaties heb ik in november 2007 gevraagd om mee te werken aan het 
onderzoek. Zestien organisaties (59%) hebben toegestemd en hun directeuren heb ik 
geïnterviewd in de eerste maanden van 2008, aan de hand van een gestructureerde 
vragenlijst. Dit vooronderzoek heb ik uitgevoerd samen met Bianca Buts, die haar 
masterscriptie schreef over motieven voor fusies van brancheorganisaties. Zij heeft 
deze afgerond aan de VU, in juli 2008. Enkele uitkomsten van het vooronderzoek be-
schrijf ik in de volgende paragraaf. 

Op basis van het vooronderzoek en ten behoeve van literal replication heb ik twee orga-
nisaties geselecteerd die bereid waren om mee te werken aan vervolgonderzoek, na-
melijk UNETO-VNI en de Vereniging Afvalbedrijven. Ten behoeve van de theoretical 
replication heb ik nog twee casus geselecteerd waarbij een andere strategie is gevolgd, 
namelijk concurrentie en alliantie. Alvorens deze casus te selecteren heb ik van deze 
reacties eerst een longlist opgesteld, op basis van een scan van vijf jaargangen van het 
tijdschrift VM (Verenigingsmanagement) en web research: 
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Branche(s) Betrokken brancheorganisaties Strategische reactie

Tankstations Beta en BOVAG concurrentie

Persoonlijke verzorging ANKO (kappers) en Anbos (schoonheidssalons) concurrentie / coëxistentie

Jachtbouw en scheepsbouw HISWA en VNSI concurrentie

Telefonie, internet, televisie NL kabel en ICT~Office concurrentie

Horeca en recreatie RECRON en Koninklijke Horeca Nederland concurrentie / coalitie

Makelaars NVM, VastgoedPRO (voorheen LMV), VBO concurrentie

Uitzendbranche ABU, NBBU, NVUB, VIA concurrentie

Energie EnergieNed en VME concurrentie

Organisatieadvies ROA en Ooa concurrentie / coalitie

Binnenvaart Koninklijke Schuttevaer en CBRB concurrentie

Tuinbouw VNO-NCW, LTO Glastuinbouw, Plantum NL, VBN 
(bloemenveilingen)

platform / netwerk

Sport Federatie van Betaald voetbal Organisaties, Fit!Vak 
(fitnesscentra), NVBS (schietbaanhouders), NVG 
(golfbaanexploitanten)

platform / netwerk

Wellness Fit!Vak, Koninklijke Horeca Nederland, NSV 
(sauna’s), Thermen en Beauty Group

platform / netwerk

Detailhandel Vakcentrum, RND, Mitex, UNETO-VNI alliantie 

Logistiek en transport ACN (luchtvracht), CBRB (binnenvaart), FENEX (ex-
peditie), BRG (railvervoer), ORAM (ondernemers-
vereniging Amsterdam), VNC (cargadoors), KNV 
(beroepsvervoer), NDL (vereniging voor logistiek), 
Deltalinqs (ondernemersver. haven Rotterdam), 
TLN (wegtransport en logistiek)

alliantie

Zeecontainervervoer Vereniging van zeecontainervervoerders & 
Deelmarkt Maritiem Containervervoer van 
Transport en Logistiek Nederland 

alliantie

Vervoer en mobiliteit RAI (fabrikanten en importeurs van 
wegvervoermiddelen), BOVAG (brancheorganisatie 
mobiliteit), TLN (Transport en Logistiek Nederland)
EVO (verladers, ontvangers en eigen vervoerders), 
VNA (autoleasemaatschappijen)

alliantie

Kunststof en metaal Federatie NRK (rubber en kunststof) en Metaalunie alliantie

Thuiszorg BTN en LVT alliantie

Fondsenwerving ISF en NGF alliantie

Financieel intermediairs NVA en NBVA federatie

Klantenservice WGCC (facilitaire contactcenters) en VCN (inhouse 
contactcenters)

federatie

Figuur 25 Overzicht alternatieve strategieën
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Uit deze longlist heb ik twee casus geselecteerd, waarbij rekening is gehouden met de 
volgende aspecten:

●	 Vergelijkbaarheid: om de relatie tussen strategie en de effecten daarvan op de in-
vloedbepalende factoren van de brancheorganisaties zo zuiver mogelijk te kunnen 
bekijken, worden casus geselecteerd die qua organisatie en achterban zoveel mo-
gelijk vergelijkbaar zijn. Branchevermenging is in alle casus een belangrijke driver 
voor een strategische reactie. Het gaat dus om brancheorganisaties van branches 
die enige, maar geen totale overlap vertonen in de achterban. 

●	 Variëteit in de onafhankelijke variabelen: er is gezocht naar strategieën die wezen-
lijk verschillend zijn van elkaar en van de strategie fusie.

●	 Actualiteit: gekeken is naar strategische reacties die niet heel lang of heel kort ge-
leden zijn ingezet. Dit om te voorkomen dat betrokkenen zich de gebeurtenissen 
niet meer goed kunnen herinneren of bronnen en contactpersonen onvindbaar 
zijn. En om te voorkomen dat er nog heftige emoties meespelen of dat er andere 
redenen zijn om informatie te verdraaien of verduisteren. 

Toepassing van deze criteria heeft geleid tot selectie van de volgende casus:
●	 RECRON en Koninklijke Horeca Nederland: concurrentie (sinds 2001)69 en coalitie 

(verschillende jaren).
●	 Logistieke Alliantie: alliantie (2005), uitmondend in een federatie.

5.5	 Uitkomsten	vooronderzoek

In deze paragraaf geef ik beknopt enkele uitkomsten uit het vooronderzoek weer, 
namelijk de gevolgen van onderzochte fusies voor enkele factoren van invloed. Ten 
tijde van het vooronderzoek was het piramidemodel nog in opbouw, zodat ik de res-
pondenten tijdens het vooronderzoek niet over alle elementen uit de piramide van 
invloed heb bevraagd. Eerst geef ik nog kort weer wat de motieven en doelen waren 
om te fuseren. Meer daarover is te vinden bij Buts (2008).

 Motieven en doelen
De fusies uit het vooronderzoek zijn in driekwart van de gevallen ingegeven door een 
combinatie van interne (vanuit de leden) én externe (vanuit de omgeving) factoren. 
De belangrijkste belemmeringen om te fuseren zijn cultuur- en identiteitsverschillen 
tussen de bureaus en verschillen in kwaliteits- en lidmaatschapseisen die aan de leden 
worden gesteld. De meest genoemde doelen die met de fusies worden beoogd zijn een 
effectievere belangenbehartiging, een efficiëntere bureau-organisatie en een hogere 
kwaliteit van de dienstverlening. 

69   In dat jaar richtte KHN de afdeling Toerisme, Sport en Recreatie op 
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 Gevolgen voor de invloed
In het vooronderzoek heb ik de gesprekspartners (directeuren van gefuseerde bran-
cheorganisaties) eerst gevraagd wat volgens hen de directe gevolgen waren van de 
fusie voor de invloed die hun organisaties uitoefenen op de overheid, andere tegen-
spelers en hun leden. Vervolgens heb ik gevraagd naar de gevolgen voor enkele in-
vloedbepalende factoren70, om te ontdekken of daartussen een verband bestaat. Een 
samenvattende tabel volgt aan het eind van deze paragraaf. 

Volgens zeven van de zestien gesprekspartners heeft de fusie geleid tot een grotere 
invloed op de overheid. Deze brancheorganisaties hebben aangegeven dat de grotere 
invloed te danken is aan het kenbaar maken van één geluid en één beleid namens de 
hele branche. De rest van de gesprekspartners geeft juist aan dat de fusie niet heeft 
geleid tot een grotere invloed op de overheid. Zo er al verandering in invloed is op-
getreden, wordt die toegeschreven aan andere factoren, zoals het aantreden van een 
nieuwe directeur of voorzitter.

De invloed op andere tegenspelers, zoals leveranciers en vakbonden, is volgens 63% 
van de gesprekspartners toegenomen sinds de fusie. De invloed op de leden is, net 
als de invloed op de overheid, ook bij zeven organisaties versterkt sinds de fusie. Op-
merkelijk genoeg zijn dat niet precies dezelfde organisaties, wat je op grond van de 
theorie wel zou verwachten. Eén organisatie meldt dat de invloed op de overheid is 
toegenomen en op leden is afgenomen, bij één organisatie is dat precies andersom.  

Gevolgen voor enkele invloedbepalende factoren
●	 Sociale middelen: Bij vijf van de zestien gefuseerde organisaties zijn de sociale 

middelen toegenomen als gevolg van een ledengroei en/of een hogere organisatie-
graad. Bij zes organisaties liep het aantal leden juist terug ten gevolge van de fusie 
en niet alleen door eliminatie van dubbellidmaatschappen. Drie branches kenden 
een terugloop in het aantal leden door schaalvergroting. 

●	 Culturele middelen: Bij zeven organisaties is het aantal bureaumedewerkers sinds 
de fusie gedaald, terwijl bij een kwart van de organisaties juist meer medewerkers 
zijn aangenomen.  

●	 Activiteiten: Bij de ondervraagde brancheorganisaties heeft de fusie in de negen 
gevallen geleid tot een toename van het aantal diensten of een verbetering van de 
kwaliteit van de dienstverlening. Slechts één organisatie meldt een afname van de 
dienstverlening.

Samenvattende tabel
Hieronder zijn alle gevolgen van de onderzochte fusies schematisch weergegeven in 
een tabel. Omwille van de toegezegde vertrouwelijkheid zijn de brancheorganisaties 
aangeduid met een nummer en niet met hun eigen naam. De nummering is willekeu-
rig en correspondeert niet met de volgorde zoals weergegeven in bijlage 3.

HOOFDSTUK	5  methode van onderzoek 
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alle factoren in beeld had.   
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Branche- 
organisatie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Invloed op 
overheid

- +/- - + - +/- + + + n n + n +/- + n

Invloed op 
tegenspelers

+/- +/- + + + + +/- +/- + + + +/- + + + +

Invloed op leden
- + + - + +/- + +/- + +/- + +/- +/- +/- + +/-

Sociale middelen
n - - - - - n + + + - + +/- n +/- -

Culturele 
middelen

- - + - - + +/- - - + - +/-

Dienstverlening
+/- - +/- +/- +/- + + + + + + + + +/-

+ = toegenomen; +/- = gelijk gebleven; - = afgenomen; n = veranderd, maar niet door de fusie

Figuur 26 Uitkomsten vooronderzoek

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de meeste geïnterviewden overwegend positieve ge-
volgen melden van de fusies voor de invloed van de betrokken brancheorganisaties.71 
Ook blijkt uit de tabel dat de sociale en culturele middelen vaker zijn afgenomen dan 
toegenomen ten gevolge van de fusies. In vijf van de zes gevallen waarin de sociale 
middelen zijn afgenomen (minder leden en/of lagere organisatiegraad), is de invloed 
op de overheid volgens de gesprekspartners niet toegenomen. En in zes van de zeven 
keer dat de invloed op de overheid is toegenomen, zijn de sociale middelen niet afge-
nomen. Dat duidt op een positieve relatie tussen beide begrippen. 

5.6	 Wijze	van	dataverzameling

De onderzoeksstrategie die ik hanteer is theorievorming op basis van gevalstudies. 
Dat betekent dat ik uitgebreide, empirische beschrijvingen maak van brancheorga-
nisaties die strategisch hebben ingespeeld op branchevermenging, gebaseerd op een 
variëteit aan bronnen (vergelijk Yin, 1993). De casus voorzien in empirische data op 
basis waarvan een aantal conclusies en proposities kan worden opgesteld over de re-
latie tussen uitvoeringsstrategieën en de invloed/effectiviteit van de brancheorgani-
saties die samenwerken of juist niet. De proposities kunnen in vervolgonderzoek tot 
hypothesen worden omgevormd en worden getoetst bij een grotere steekproef van 
brancheorganisaties. Zodoende draagt dit onderzoek bij aan de theorievorming over 
strategievoering en invloed van brancheorganisaties op hun leden en tegenspelers. 
Volgens Eisenhardt en Graebner (2007) leidt deze onderzoeksstrategie veelal tot the-
orieën die accuraat, interessant en toetsbaar zijn.

71    Hierbij dient vermeld te worden dat het steeds de inschatting van één persoon per fusie betreft, die 
bovendien in veel gevallen mede verantwoordelijk was voor het tot stand komen van de fusie.  
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Een belangrijke vraag bij deze onderzoeksstrategie is naar welke data de onderzoe-
ker op zoek moet. Alle soorten data zijn in principe bruikbaar voor zowel verificatie 
als theorievorming. (Glaser en Strauss, 1967). Dat er sprake is van casusonderzoek wil 
niet zeggen dat uitsluitend kwalitatieve data gebruikt hoeven te worden. Ook kwan-
titatieve data zoals aantallen leden of financiële kerngegevens zijn bruikbaar. 

Om theorieën te ontwikkelen over complexe fenomenen is de methode van gestructu-
reerde, gefocusde vergelijking ontwikkeld. Dit is een specifieke vorm van casusonderzoek. 
Deze methode maakt in iedere casus gebruik van algemene vragen die aansluiten op 
het onderzoeksdoel, om de casus systematisch te kunnen vergelijken. De vereisten 
voor deze methode zijn (George en Bennett, 2005):

1. Een goede afbakening van het onderzoeksdomein. Alle casus moeten over hetzelf-
de fenomeen gaan, in dit geval brancheorganisaties. De afbakening van het domein 
is gemaakt in hoofdstuk twee.

2. Een goede definitie van onderzoeksdoel en –strategie. Een belangrijk doel van dit 
proefschrift is de onbekendheid over de relatie tussen strategisch gedrag van een 
brancheorganisatie en de effectiviteit van die organisatie te verkleinen door hier-
over een theorie te ontwikkelen. De onderzoeksstrategie heb ik uiteengezet in pa-
ragraaf 5.3. 

3. Casus moeten variabelen bevatten die door de beleidsmakers (lees: het manage-
ment van de brancheorganisatie) beïnvloed kunnen worden. De variabelen zijn de 
elementen uit het piramidemodel. Aangezien dit model is opgebouwd uit endo-
gene elementen, kunnen zij allemaal door het management beïnvloed worden.

Hieronder zet ik uiteen op welke wijze ik in de gevalstudies te werk ga om ervoor te 
zorgen dat ik meet wat ik wil weten. Onder meer door gebruik te maken van verschil-
lende (soorten) bronnen (triangulatie). Daardoor kan een situatie ontstaan waarin 
meningen verschillen van andere meningen of van schriftelijke bronnen. Dat is vol-
gens Glaser en Strauss (1967) voor theorievorming niet erg. Verschillende personen 
vertellen over dezelfde feiten verschillende verhalen, omdat zij verschillende analy-
ses maken. Dit maakt comparatieve analyse mogelijk en dus een meer geïntegreerde 
theorie. 

Maar het maken van gevalstudies brengt nog meer aandachtspunten met zich mee. 
Yin (2003) noemt de volgende:

1. Constructvaliditeit: meet je wat je wil weten?
2. Interne validiteit: is er een causaal verband tussen X en Y? 
3. Externe validiteit: zijn de bevindingen generaliseerbaar?
4. Betrouwbaarheid: is het onderzoek repliceerbaar?

Deze aandachtspunten stellen verschillende eisen aan de uitvoering van het onder-
zoek. Voor de externe validiteit is het nodig om meer dan één casus te bestuderen, 
voor de interne validiteit om per casus verschillende (soorten) bronnen te raadplegen. 
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Het vormen van een ‘bewijsketen’ en het na laten kijken van de casusbeschrijving 
door ‘sleutelfiguren’ komt ten goede aan de constructvaliditeit. Voor de betrouwbaar-
heid is het tenslotte belangrijk om de gehanteerde aanpak goed te documenteren. 
Ook dienen casus onderzocht te worden die niet te ver in het verleden liggen. Her-
inneringen kunnen in de loop der tijd immers vervaagd of gekleurd zijn. Ten derde 
wordt de betrouwbaarheid verhoogd door triangulatie van bronnen: bevindingen en 
argumenten kunnen zodoende dubbel gecheckt worden.  

Voor wat betreft de externe validiteit dient rekening te worden gehouden met het na-
tionale karakter van brancheorganisaties. In Nederland hebben zij een andere func-
tie en een andere rol dan in andere Europese landen (Traxler en Huemer, 2007). De 
theorie die ik op basis van mijn onderzoek ontwikkel is dus vooral generaliseerbaar 
naar Nederlandse brancheorganisaties. Maar uit onderzoek van over de grens (o.a. 
Schmitter en Streeck, Boléat, Greenwood) blijkt ook dat brancheorganisaties in het 
buitenland te maken hebben met branchevermenging, dat hun invloed gebaseerd is 
op min of meer dezelfde factoren en dat zij dezelfde soorten uitvoeringsstrategieën 
hanteren. Daarom verwacht ik dat het mogelijk is om ook enige universele generali-
saties te maken. De genoemde beperkingen en aandachtspunten zorgen ervoor dat 
de geldigheid van de conclusies op basis van de gevalstudies niet absoluut is. Er zal 
vervolgonderzoek nodig zijn om deze conclusies te verifiëren of falsificeren. 

In de gevalstudies doorloop ik twee fasen: verkenning en verdieping. 

Fase 1: Verkenning
De verkenning beoogt een schets te maken van de samenwerkende brancheorganisa-
ties en de bijbehorende branches. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Per branche 1. Beschrijving van de branche (SBI-code(s), activiteiten, belangrijkste ontwikkelingen)
2. Ontwikkeling in omvang van de branche (omzet, aantal bedrijven, aantal werknemers)

Per branche-organi-
satie

3. Beschrijving van de organisatie (naam, leeftijd, omvang, activiteiten, belangrijkste 
thema’s en stakeholders)

4. Ontwikkeling in samenstelling van het ledenbestand
5. Ontwikkeling in organisatiegraad
6. (Uitvoerings)strategie(en) 

De verkenning wordt uitgevoerd op basis van bestudering van openbare documen-
ten over de branches en hun organisaties, zoals jaarverslagen, brancheonderzoeken, 
websites et cetera. Deze documentstudie wordt aangevuld met een of twee gesprek-
ken met medewerkers van de betrokken brancheorganisaties, teneinde de ‘gaten’ in 
de informatie die in de documenten beschikbaar is te dichten. 

Fase 2: Verdieping
De verdieping heeft ten doel de relatie bloot te leggen tussen de gekozen (uitvoe-
rings)strategie en de activiteiten, middelen en besturing en management van de be-
trokken brancheorganisaties. In de verdiepingsfase worden verschillende bronnen 
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gehanteerd. De verdieping bestaat primair uit gesprekken met de directeuren, me-
dewerkers, (bestuurs)leden en stakeholders van de betreffende brancheorganisaties. 
Secundair wordt informatie verkregen uit bestudering van veelal interne documen-
ten, zoals beleidsplannen, begrotingen et cetera. 

In de gevalstudies zijn verschillende vormen van dataverzameling met elkaar gecom-
bineerd om een zo compleet en plausibel mogelijk beeld te kunnen vormen van de 
processen die zich in de casus hebben afgespeeld. Bovendien zijn tijdens het onder-
zoek verschillende perspectieven gehanteerd om de data te interpreteren en zijn bij 
drie van de vier gevalstudies ook verschillende onderzoekers betrokken. Dit wordt 
ook wel ‘triangulatie’ genoemd (Armstrong c.s., 1997). Het combineren van verschil-
lende methodes, perspectieven en onderzoekers vergroot het begrip van een casus en 
verkleint de kans op onjuiste inschattingen. Hieronder bespreek ik de belangrijkste 
onderzoeksmethodes.

 Halfgestructureerde interviews
In onderzoek met meer dan één casus over niet-alledaagse onderwerpen, zoals strate-
gievoering, vormen interviews vaak de primaire databron (Eisenhardt en Graebner, 
2007). Ook in mijn onderzoek hebben interviews een belangrijke rol gespeeld. Door 
middel van informatie vergarende interviews zijn personen die in de casus op een 
of andere manier een rol hebben gespeeld gevraagd naar hun perceptie van de fei-
ten. In een informatievergarend gesprek gaat het erom om zoveel en zo betrouwbaar 
mogelijke informatie van de geïnterviewde te verkrijgen (Van der Molen e.a., 1995). 
Er is daartoe gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews. Hierin wordt 
voorafgaand aan het gesprek een aantal aandachtspunten op papier gezet dat aan de 
orde moet komen. Volgens van der Molen, Kluytmans en Kramer (1995) wordt met 
een halfgestructureerd interview zowel diepte als breedte en volledigheid (binnen 
de beschikbare tijd) beoogd. De interviewer houdt de volledigheid in de gaten door 
steeds dezelfde onderwerpen aan te snijden, terwijl de geïnterviewde vrij is om de 
breedte of de diepte in te gaan bij het geven van antwoorden. Tijdens de interviews is 
geprobeerd om zoveel mogelijk alle vragen aan bod te laten komen, tussendoor een 
samenvatting te geven van wat de geïnterviewde vertelde en door te vragen als iets 
niet duidelijk was. Door in ieder gesprek dezelfde onderwerpen te behandelen, kun-
nen de resultaten achteraf goed met elkaar vergeleken worden.

De meeste interviews in het vooronderzoek zijn afgenomen door twee personen (Bi-
anca Buts en mijzelf) die beiden aantekeningen maakten. Het uiteindelijke gespreks-
verslag is door beide onderzoekers nagekeken, om subjectiviteit zo klein mogelijk te 
maken en de kwaliteit van de dataverzameling te vergroten. In sommige gevallen is 
het gespreksverslag aan de respondent voorgelegd om de subjectiviteit van de onder-
zoekers bijna geheel uit te sluiten. 

De interviews uit de gevalstudies zijn ofwel alleen door mijzelf afgenomen (UNE-
TO-VNI en Vereniging Afvalbedrijven), ofwel door mijzelf en Robert van Tol (KHN-
RECRON), ofwel door studenten van de Universiteit van Tilburg (KHN-RECRON en 
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Logistieke Alliantie). In dat laatste geval werden de interviews afgenomen door ten-
minste twee studenten per gesprek. Om ook in de interviews uit de gevalstudies het 
risico op subjectiviteit te verkleinen, zijn deze zoveel mogelijk opgenomen en later 
waar nodig teruggeluisterd. Indien dat niet mogelijk was, zijn de interviews aan de 
respondent voorgelegd voor correctie van feitelijke onjuistheden. 

Na het afnemen van de interviews heb ik de gespreksverslagen geanalyseerd om te ko-
men tot resultaten en conclusies. Deze analyse is per definitie subjectief (Armstrong 
c.s., 1997). Volgens ’t Hart (e.a., 2005) is bij de analyse van de gegevens een constante 
vergelijking een belangrijk principe. Daarom is steeds het theoretisch kader als uit-
gangspunt gehanteerd bij het analyseren van de gesprekken. Antwoorden van res-
pondenten die niet in dit kader pasten of zich daarmee niet lieten duiden, hebben 
bijzondere aandacht gekregen, omdat zij een indicatie kunnen vormen voor de bruik-
baarheid van het theoretisch kader. 

 Documentanalyse
In alle casus zijn verschillende soorten documenten geanalyseerd.72 Een deel hiervan 
is openbaar, een deel betreft documenten met een vertrouwelijk karakter, zoals notu-
len van bestuursvergaderingen en interne beleidsdocumenten. Dergelijke documen-
ten zijn door de gesprekspartners beschikbaar gesteld ten behoeve van dit onderzoek. 
Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk. 

 Enquête
In één casus (Logistieke Alliantie) is gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst, 
die onder tien brancheorganisaties is uitgezet. Het doel hiervan is om de beelden die 
in de gesprekken naar voren komen te toetsen en te verbreden.

Hieronder geef ik aan op welke manier ik de verschillende indicatoren uit het theore-
tisch kader heb gemeten. 

Indicator Vraag Bron   Waarom die bron

Middelen

Financiële 
middelen

Hoe hebben de inkomsten en uitgaven 
zich voor en na de strategische reactie 
ontwikkeld?

Jaarverslagen Objectief, gecontroleerd

Culturele 
middelen

Welke wijzigingen zijn opgetreden in 
het personeel en het bestuur van de 
brancheorganisatie t.g.v. de strategi-
sche reactie. 

Gesprek met directeur, 
jaarverslagen, website. 

Informatie over bestuurs-
samenstelling is vaak 
openbaar, over personeel 
vaak niet. 

72    Een overzicht van alle geraadpleegde documenten is te vinden in bijlage 2.   
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Sociale 
middelen

Hoe heeft het ledenbestand zich voor 
en na de strategische reactie ontwik-
keld? En de organisatiegraad? Met 
welke partijen zijn relaties aangegaan, 
versterkt of verzwakt?

Gesprekken met direc-
teuren en beleidsmede-
werkers. 

Openbare informatie over 
organisatiegraad kan 
gekleurd zijn. Daarom meer 
bronnen raadplegen. 

Besturing en 
management

Hoe heeft het aantal verenigingsor-
ganen zich ontwikkeld? En het aantal 
bestuursleden en managementlagen 
op het bureau?

Statuten, huishoudelijk 
reglement, jaarversla-
gen, website

Statuten en HR zijn niet 
altijd openbaar. Bovendien 
kunnen ze door de praktijk 
achterhaald zijn. 

Strategie Voor welke concurrentie-, groei- en 
uitvoeringsstrategie hebben de organi-
saties gekozen?

Gesprekken met direc-
teuren en bestuurs-
leden, strategie- en 
beleidsplannen

Gevoelige, deels impliciete 
informatie. Vertrouwelijk 
of nooit aan het papier 
toevertrouwd.

Activiteiten Hoe is de activiteitenmix ingevuld voor 
en na de strategiewijziging?

Website, jaarverslagen, 
magazine, gesprekken 
met directeuren en 
medewerkers 

Grotendeels openbare 
informatie, verifieerbaar.

In de volgende paragraaf en de volgende drie hoofdstukken worden de casus afzonder-
lijk behandeld. Het theoretisch kader vormt daarbij het vertrekpunt, maar niet nood-
zakelijkerwijs ook het eindpunt. Op basis van analyse van afzonderlijke casus (within 
case analysis) en tussen de casus (cross case analysis) kunnen conclusies worden gefor-
muleerd en uitspraken worden gedaan over de bruikbaarheid van het theoretisch ka-
der. Dat zal mogelijk leiden tot aanpassing ervan. Daarover gaat hoofdstuk 9.

5.7	 UNETO-VNI:	fuseren	in	de	installatie	en	technische	detailhandel

In de eerste vier hoofdstukken van dit proefschrift heb ik de (gefuseerde) branche-
organisatie UNETO-VNI vaak gebruikt om de behandelde theorie te illustreren met 
praktijkmateriaal. In het slothoofdstuk, waarin ik de bevindingen uit de gevalstudies 
met elkaar vergelijk en analyseer, kom ik ook terug op de fusie tussen UNETO en VNI. 
Om niet te veel in herhaling te vallen, heb ik ervoor gekozen om aan deze fusie geen 
apart hoofdstuk te wijden, maar deze casus hieronder kort samen te vatten. In deze 
paragraaf schets ik kort de vermenging in de installatiebranche, de reactie daarop van 
de betreffende brancheorganisaties en de gevolgen van deze reactie op de elementen 
uit het piramidemodel. Ditzelfde stramien gebruik ik ook bij de overige casusbe-
schrijvingen, zij het iets uitgebreider. 

 Branchevermenging
Installatie omvat zowel de installatie van klimaatsystemen (warmte), sanitair (water) 
als elektrotechnische systemen. In de SBI 2008 gaat het om de code  43.2 (bouwinst-
allatie, waaronder elektrotechnische bouwinstallatie en loodgieters- en fitterswerk). 
Steeds meer installatiebedrijven bieden een combinatie aan van installatie (en onder-
houd) van klimaatsystemen, sanitair en elektrotechniek. De redenen hierachter zijn 
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zowel technisch (integratie van besturing van apparatuur en systemen) als commer-
cieel (klanten zoeken integrale oplossingen, service en onderhoud) van aard, zo blijkt 
onder meer uit onderzoek van ABN AMRO (2009) en het verslag van een vergadering 
van de Sectie Installatie Grootbedrijf (1999).  

Een nog wel te onderscheiden branche is de technische detailhandel. Daarin wordt 
vaak onderscheid gemaakt tussen witgoed en bruingoed. In de SBI 2008 gaat het 
daarbij hoofdzakelijk om codes 47.4 (winkels in consumentenelektronica) en 47.54 
(winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor).

Volgens de statuten van UNETO-VNI is de bedrijfstak waar zij zich op richt (het do-
mein) als volgt afgebakend:

De verzameling van de in Nederland werkzame bedrijven die zich uitsluitend 
dan wel mede toeleggen op:
-  Het adviseren, ontwerpen, berekenen, aanleggen, herstellen, veranderen, onderhouden en 

het technisch beheren van installaties;
-  Detailhandel, gericht op eindgebruikers, hoofdzakelijk gericht op sanitaire, werktuigbouw-

kundige of elektrotechnische artikelen. 

Tot 2002 was VNI (Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven) de brancheor-
ganisatie van sanitaire installateurs en van de verwarmings- en ventilatietechniek, 
terwijl Uneto (Unie van elektrotechnische ondernemingen) de belangen behartigde 
van elektrotechnische installateurs en de elektro-detailhandel. Hieronder bespreek 
ik beide organisaties kort. 
   
 Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI)
VNI ontstond in 1987 als fusie van de algemene en christelijke brancheorganisaties 
van loodgieters en van de verwarmingsindustrie. Eind jaren negentig telde de VNI 
ruim 3.300 leden. In 1998 ging het om 35 grote, 462 middelgrote en 2.843 kleine be-
drijven.73

 
De voorzitter van VNI was tevens directeur van het bureau, dat ruim 34 medewerkers 
telde. VNI was sterk gericht op kwaliteitsverbetering in de installatiebranche en op de 
arbeidsmarkt, aldus een voormalig manager van deze organisatie. VNI heeft daartoe 
een wetenschappelijke instelling ISSO opgericht, waar 14 professionals werkten. Ook 
heeft VNI op verschillende plaatsen in het land leerlingbedrijven opgericht.  Deze be-
drijven hadden een sterk decentraal karakter: plaatselijke ondernemers vormden het 
bestuur en werden ondersteund door VNI.
Volgens een NIPO-onderzoek (2000) waren installateurs vooral lid van VNI voor het 
onderling contact, naast informatie en belangenbehartiging. Redenen om niet lid te 
zijn waren de hoogte van de contributie, de geringe omvang van het eigen bedrijf, on-
bekendheid met de voordelen en een onvoldoende match met het eigen specialisme. 

73    Bron: bijlage bij bestuursstukken uit 1999.  
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Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren dat de relatie tussen leden en bureau verbe-
tering behoefde, net als tussen leden en bestuur.

 Unie van elektrotechnische ondernemingen (Uneto)
De brancheorganisatie Uneto is in 1981 ontstaan uit een krachtenbundeling van ne-
gen verenigingen van en voor elektrotechnische ondernemers. De circa 3.300 leden 
waren in 2000 verdeeld over twee hoofdsecties, de Hoofdsectie Detailhandel en de 
Hoofdsectie Installatie. Onder beide hoofdsecties vielen specialistische secties met 
aparte toelatingscriteria. 

Het secretariaat van Uneto was gevestigd in Zoetermeer. Onder de circa 40 medewer-
kers bevonden zich specialisten op het gebied van economische zaken, sociale en ar-
beidsrechtelijke zaken, contractuele en aannemingszaken, milieuzaken, onderwijs 
en (bij)scholing, public relations en voorlichting. Drie regiofunctionarissen onder-
hielden de persoonlijke contacten met Uneto-leden in het land.74

Een intern gemaakte SWOT-analyse (2000) geeft als belangrijkste sterke punten de 
goede band met en betrokkenheid van leden, specifieke kennis van branche en vak, 
reputatie, draagvlak en middelen. Zwaktes waren het kennismanagement, bureau-
cratische besluitvorming en een verschil tussen doelen van leden (korte termijn) en 
Uneto (lange termijn). Branchevervaging wordt in deze analyse expliciet als bedrei-
ging aangemerkt.  

Zowel Uneto als VNI lijken vooral een concurrentiestrategie van member intimacy te 
voeren, leid ik hieruit af. 

 Reactie op branchevermenging: fusie
Uneto en VNI vertegenwoordigden oorspronkelijk verschillende branches. Vanwege 
de genoemde branchevermenging groeiden zij volgens oud-medewerkers van beide 
organisaties steeds meer naar elkaar toe, bijvoorbeeld in de cao-onderhandelingen en 
lobby voor aanbestedingen, het bouwrecht en het verkrijgen van bouwvergunningen. 
De collectieve belangenbehartiging van beide verenigingen kwam steeds meer over-
een. Tevens waren beide verenigingen lid van VNO-NCW en van MKB-Nederland. 
Sommige grote bedrijven, zoals GTI, STORK, Imtech en BAMtechniek, hadden hoge 
contributie- en vergaderkosten omdat zij van beide verenigingen lid waren. Andere 
ontwikkelingen die samenwerking tussen beide organisaties interessant maakten 
waren onder meer het personeelstekort in de achterban, de noodzaak van samenwer-
king in het complexer wordende bouwproces en een dreigend tekort aan ervaren be-
stuurders. 

Bij VNI werd al wat langer aan fuseren gedacht dan bij Uneto, blijkt uit de gesprek-
ken met oud-medewerkers. De eerste serieuze gesprekken hierover werden in 1995 
gevoerd. De culturen van beide organisaties waren echter zeer verschillend, zo bena-
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drukken alle geïnterviewden. Uneto was meer ideologisch/visionair, VNI meer zake-
lijk/bureaucratisch. Alvorens voor een fusie te kiezen hebben Uneto en VNI daarom 
tal van samenwerkingsmodaliteiten onderzocht. Per modaliteit is gekeken naar crite-
ria als imago, zeggingskracht, synergie, kosten en identiteit. De (grote) ondernemers 
hadden een voorkeur voor een volledige fusie, een ‘vereniging op meerdere snelhe-
den’, zo valt te lezen in “Samen sterker!”75. Veel kleinere leden hadden bedenkingen 
bij deze strategie, maar uiteindelijk is deze toch doorgezet. De Ledenraden van Uneto 
en VNI hebben tijdens de vergaderingen op 13 en 14 december 2000 de intentie uitge-
sproken om te komen tot een volledige fusie. De belangrijkste motieven voor de fusie 
waren volgens Samen Sterker! en een gesprek met een voormalig bestuurslid:

●	Verhoging van de effectiviteit en efficiëntie van de belangenbehartiging door met 
één stem te spreken. Na de fusie wordt UNETO-VNI een steviger gesprekspartner in 
Den Haag en Brussel, maar ook in de keten richting opdrachtgevers en leveranciers. 
Daardoor kan de positie van installatie binnen de bouwkolom verstevigd worden. 
Door samen op te trekken binnen de Federatie Metaaltechniek wordt bovendien 
een getalsmatig evenwicht bereikt ten opzichte van de rollen materieel (BOVAG 
c.s.) en MKB-metaalbewerking (Metaalunie c.s.), waardoor de invloed van de instal-
latiebranche wordt vergroot.

●	Dienstverlening op een hoger niveau brengen zonder contributieverhoging door 
het benutten van synergiepotentieel. Synergie wordt vooral verwacht op het gebied 
van kennis en innovatie, O&O-fondsen, artikelclassificatie, belangenbehartiging, 
callcenter en marktmonitor. 

●	Voor ruim 400 bedrijven komt er door de fusie een einde aan het dubbellidmaat-
schap en zullen de contributielasten min of meer halveren. Bij een gelijkblijvend 
niveau van dienstverlening zit er voor de overige leden mogelijk 15% contributie-
verlaging in het verschiet door het realiseren van het synergiepotentieel. 

●	Vergroting van de identiteit en profilering.

Ik constateer dat bedrijfseconomische motieven (synergie, efficiëntie, kostenbespa-
ring) de boventoon voeren. Dat is opmerkelijk, gezien de impliciet gevoerde concur-
rentiestrategieën van member intimacy. De genoemde motieven passen beter bij een 
strategie van cost leadership. 

Ondanks de overeenstemming over de te behalen voordelen, waren er volgens ver-
schillende bestuursstukken ook knelpunten tijdens het fusieproces. Deze hadden 
betrekking op:

●	Financiën: wat te doen met de aanzienlijke vermogensverschillen?76

●	Integratie besturen en bestuurstermijnen;
●	Integratie/fusie sectorfondsen;

75    Eindrapport verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot intensievere samenwerking tussen 
UNETO en VNI, november 2000.

76    Als oplossing is de ‘overwaarde’ van Uneto ondergebracht in een aparte stichting, die o.a. het pand in 
eigendom heeft
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●	Integratie ledenadministratie;
●	Artikelclassificatie;
●	Cultuurverschillen. Voor de fusie hadden de bureaumedewerkers van beide organi-

saties niets met elkaar en waren de verhoudingen soms gespannen. Tussen Uneto 
en VNI bestonden ook verschillen van inzicht over opleidingen en kwaliteit.

Volgens een oud-bestuurder waren de obstakels groter dan uit deze stukken lijkt. Hij 
gebruikt termen als ‘machtsstrijd’, zowel in het bestuur als op het bureau. Om de ob-
stakels te overbruggen is veel ‘masseerwerk’ nodig geweest en heeft op verschillende 
vlakken een ‘ruil’ plaatsgevonden: bijvoorbeeld het pand van Uneto en de structuur 
van VNI. 

 Gevolgen van de strategische reactie

Gevolgen voor de middelen
De eenmalige fusiekosten bedroegen ruim vier miljoen euro, blijkt uit de jaarreke-
ningen van UNETO-VNI. Bovendien is een nieuwe contributiestructuur opgetuigd,  
met aparte contributies voor de vereniging, groottegroepen, vakgroepen en afdelin-
gen. De contributiegrondslag voor installatiebedrijven is de loonsom en voor detail-
handelsbedrijven de omzet. De nieuwe contributiesystematiek en het verdwijnen van 
dubbelleden zorgen ervoor dat de totale inkomsten van Uneto en VNI sinds die fusie 
structureel zijn gedaald (zie Figuur 27 Inkomsten en uitgaven Uneto + VNI).

Figuur 27 Inkomsten en uitgaven Uneto + VNI77 (x 1.000)

Het Uneto-kantoor in Zoetermeer werd de nieuwe thuisbasis. De bezetting van het 
bureau is geleidelijk teruggebracht van 82 naar 73 fte. Het gezamenlijk ledental is op-
gelopen van ca. 6.400 in 2002 tot ca. 6.500 in 2004. Daarna is het aantal leden door 
concentratie in de branche afgenomen, maar de organisatiegraad is gelijk gebleven.78 
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77    grafiek samengesteld o.b.v. gegevens uit de jaarrekeningen van Uneto, VNI en UNETO-VNI.
78   Bron: Pyttersen’s Nederlandse Almanak, edities 2004-2005 en 2010 (online) 
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Volgens de website wordt 90% van de brancheomzet in de installatiebranche verte-
genwoordigd en een onbekend percentage van de omzet van de technische detailhan-
del. De ledentevredenheid is in die periode van gemiddeld een 7- gestegen tot gemid-
deld een 7+. De fusie heeft nauwelijks opzeggingen tot gevolg gehad, zo blijkt uit 
onderstaand overzicht, gebaseerd op interne verslagen:

Bedrijfsomvang 
(aantal  

medewerkers)

VNI 2001 Uneto 2001 Uneto + VNI 
2001

dubbelleden 
2001

UNETO-VNI 
2002

Klein (<25) 2758 2147 4587 318

Midden (25-250) 325 365 659 31

Groot (>250) 18 32 42 8

Installatie totaal 3101 2544 5288 357 5425

Detailhandel onbekend onbekend onbekend 992

Totaal 6417

Figuur 28 Aantallen leden Uneto, VNI en UNETO-VNI

 Gevolgen voor de organisatie en besturing
De complexe matrixstructuur van UNETO-VNI is geschetst in paragraaf 3.2. Daarbij 
is grotendeels de structuur van VNI gevolgd. Het dagelijks bestuur is geleidelijk te-
ruggebracht van tien naar zes leden. 

In de vakgroepen zitten vaak directeuren van gespecialiseerde dochterondernemin-
gen (technici), in de groottegroepen zitten veel directeuren of HRM-managers van 
de holdings. Daartussen bestonden grote cultuurverschillen, hetgeen niet bevorder-
lijk is voor synergie. Ook op het bureau vormde dit een probleem, aangezien de vak-
groepsecretarissen vaak afkomstig waren van Uneto en de secretarissen van de groot-
tegroepen van VNI. Op het verenigingsbureau was er bovendien spanning tussen 
vakgroepsecretarissen en medewerkers van de afdelingen Beleid en Communicatie. 
Die hadden meer aandacht voor de onderwerpen van de groottegroepen: cao en regel-
geving. Daardoor is er aanvankelijk minder synergie bereikt dan verwacht, zo gaven 
verschillende gesprekspartners aan. Per saldo is in de besturing en management door 
de fusie weinig verandering opgetreden. 

 Gevolgen voor de activiteiten
De meeste activiteiten van Uneto en VNI zijn in de gefuseerde organisatie voortgezet. 
De diversiteit aan diensten is groter geworden. Bij Uneto en VNI werden alleen dien-
sten geleverd die voor alle leden nuttig waren. Bij UNETO-VNI is het uitgangspunt 
dat een dienst geleverd mag worden zolang andere leden er geen last van hebben, al-
dus de directeur.  Innovatie heeft na de fusie veel aandacht gekregen. Hier zijn veel 
nieuwe activiteiten voor opgezet. Door een grotere achterban kan ook op dit gebied 
een grotere groep leden bediend worden. 
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 Conclusies
Uit een interne evaluatie van het eerste fusiejaar is gebleken dat veel tijd is gaan zit-
ten in interne zaken. Dat beeld wordt bevestigd door de uitgaven, die in het jaar na de 
fusie circa vier miljoen euro hoger waren dan in de jaren ervoor. Echter, uiteindelijk 
heeft de fusie tot de gewenste schaalvoordelen geleid. De uitgaven van de fusie-orga-
nisatie zijn lager dan die van Uneto en VNI afzonderlijk. Terwijl het aantal leden en 
het aanbod aan activiteiten juist is gestegen. 

Het is waarschijnlijk dat de invloed van UNETO-VNI vooral binnen VNO-NCW en 
MKB-NL is toegenomen. Voor de fusie zaten Uneto en VNI met twee personen op de 
achterste rij. Nu zit er één persoon op de voorste rij, die gereserveerd is voor de groot-
ste verenigingen. Daardoor is er meer spreektijd in de vergaderingen. Bovendien 
wordt UNETO-VNI vaker meegevraagd op gesprekken met Ministers, als vertegen-
woordiger van een grote groep bedrijven. Ook in de onderhandelingen met de vak-
bonden is de invloed waarschijnlijk versterkt, omdat Uneto en VNI niet meer tegen 
elkaar kunnen worden uitgespeeld en zij gezamenlijk een steviger positie hebben in 
de federatie die de cao afsluit. 

Zoals blijkens “Figuur 26 Uitkomsten vooronderzoek” vaker voorkomt, is de fusie 
dus vooral bevorderlijk geweest voor de invloed op externen, niet zijnde de overheid. 
Maar het is ook waarschijnlijk dat de invloed op de leden is versterkt, omdat zij sinds 
de fusie minder keus hebben om zich elders aan te sluiten. Ook de grotere naamsbe-
kendheid van het keurmerk helpt daarbij.
Ondanks dat de fusie vanuit de oorspronkelijk, impliciet gevoerde concurrentiestra-
tegieën van member intimacy niet goed valt te verklaren, acht ik het plausibel dat deze 
toch positief heeft bijgedragen aan de effectiviteit van de betrokken organisaties. Im-
mers, de middelen en activiteitenmix zijn beide verbeterd en de factor besturing en 
management is min of meer gelijk gebleven. 
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HOOFDSTUK	6

Fuseren in de afvalbranche

6.1	 Inleiding

In de afvalsector (SBI 2008-code 38) bestaan de economische activiteiten uit afvalinza-
meling, afvalbehandeling en voorbereiding tot recycling. Wat precies tot afval moet 
worden gerekend is niet 100% afgebakend. In ieder geval gaat het om tastbare materia-
len, stoffen of producten waar personen of organisaties zich – meestal na gebruik – van 
ontdoen.

Een aantal grote spelers uit de sector (zoals SITA en Van Gansewinkel) bedient diverse 
onderdelen van de afvalketen en zodoende is branchevermenging opgetreden, onder 
andere tussen de branches van afvalinzameling en -verwerking. Deze en andere ont-
wikkelingen hebben grote gevolgen gehad voor de brancheorganisaties die in de af-
valsector actief zijn, in het bijzonder de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV) en de 
Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (VNAO). Zij zijn in 2004 gefuseerd tot 
de Vereniging Afvalbedrijven (VA), na eerst te hebben samengewerkt in een federatie. 

Hierna ga ik dieper in op de branches van inzameling en verwerking en de bijbeho-
rende brancheorganisaties, om een duidelijk beeld te schetsen van de periode voor de 
fusie. In paragraaf 6.4 beschrijf ik de vermenging van deze twee branches en de gevol-
gen voor de bijbehorende brancheorganisaties. Paragraaf 6.5 behandelt de strategische 
reactie (in casu: eerst een federatie, vervolgens fusie) van de brancheorganisaties op de 
vermenging, waarna paragraaf 6.6 de gevolgen van die reactie op de invloedbepalende 
factoren van de VA belicht. Ik sluit deze casusbeschrijving af met een samenvatting en 
conclusies. 

6.2	 Afvalinzameling

De afval inzamelingsbranche heeft de SBI 2008-code 38.1 en omvat zowel de inza-
meling van schadelijk (38.12) als onschadelijk (38.11) afval. In 2000 kende Nederland 
165 bedrijven met afvalinzameling als hoofdactiviteit. Het totaal aantal inzamelbe-
drijven bedroeg twee jaar later 322, waarvan SITA, AVR, Essent Milieu, Van Ganse-
winkel en Shanks de vijf grootste waren. De overheid had in 2002 op de markt voor 
inzameling van huishoudelijk afval een aandeel van 61%, zowel door de eigen reini-
gingsdiensten als door samenwerkingsverbanden. Dit vanwege de wettelijke zorg-
plicht van gemeenten voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het aandeel van 
huishoudelijk afval in de totale hoeveelheid afval is, uitgedrukt in gewicht, overigens 
slechts zo’n 15% van de totale hoeveelheid afval die in 2002 in ons land geproduceerd 
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werd.79 De inzameling van bedrijfsafval wordt juist gedomineerd door private par-
tijen. Het marktaandeel van de overheid is op die markt in 2002 slechts 5%.80

 
De belangen van de afvalinzamelaars werden voor 2004 behartigd door drie orga-
nisaties: de NVRD was er voor de publieke inzamelaars en de VNAO voor de priva-
te inzamelaars. Die laatste zal ik hieronder meer uitgebreid behandelen, de NVRD 
daarna wat korter. De derde organisatie is Transport en Logistiek Nederland (TLN). 
Deze heeft een zelfstandige dochtervereniging: deelmarkt Afvalstoffentransport. 
Deze deelmarkt telt ruim 500 (hoofdzakelijk kleine) bedrijven die zich bezighouden 
met transport en/of inzameling van alle soorten afvalstoffen. Meer over TLN is te le-
zen in hoofdstuk 8.     

 Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (situatie 2002)
De VNAO is in 2000 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Afvalbeheer en de Ver-
eniging voor Gevaarlijk Afval. Het is de branchevereniging van Nederlandse bedrij-
ven die gespecialiseerd zijn in integrale behandeling van afval. De VNAO-leden zijn 
dus niet alleen actief op het gebied van inzameling, maar sommige doen ook aan be- 
en verwerking van huishoudelijk, bedrijfs- en gevaarlijk afval. Ook de reiniging en 
inspectie van onder andere riolen en gemalen behoren tot de kernactiviteiten van de 
VNAO-leden. 

De VNAO heeft in 2002 de volgende doelstellingen81:
1. Ruimte creëren voor verdere professionalisering van de bedrijven.
2. Het nastreven van meer marktwerking; eerlijke concurrentie tussen de overheid en 

het particuliere bedrijfsleven.
3. Realiseren van gezonde internationale concurrentieverhoudingen.
4. Werken aan heldere regelgeving.

Deze doelstellingen impliceren dat de VNAO getypeerd kan worden als zuivere on-
dernemersvereniging (zie paragraaf 2.4), die uitsluitend ondernemersbelangen be-
hartigt. 

Middelen
In 2002 telt de VNAO 66 leden, waaronder grote bedrijven als SITA, Shanks, AVR en 
Van Gansewinkel. Veel kleine leden zijn in 1997 overgestapt naar TLN, die ook werk-
geversbelangen behartigde. Het bureau van de VNAO coördineert de activiteiten van 
de vereniging. Op dit bureau werkt een directeur en twee secretarissen met HBO/WO-
niveau. En er zijn twee (later drie) secretaresses. In totaal gaat het om 4,3 fte. Deze 
capaciteit is beperkend voor de professionaliteit, volgens één van de grootste leden. 
Contributies vormen 99% van de inkomsten, aangevuld met bijdragen voor artikelen 

79    Berekening gemaakt op basis van tabel B2.1 uit het rapport ‘Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-
2003’ van het Afval Overleg Orgaan. 

80    De beschrijving van de Nederlandse afvalmarkt anno 2001 en 2002, PriceWaterhouseCoopers
81   Bron: www.vnao.nl via www.archive.org
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in vakbladen. Het eigen vermogen bedraagt circa 400.000 euro, naar schatting van 
een oud-medewerker. 

Besturing en management
De VNAO heeft een bestuur en zes Secties, die regelmatig (4-5 keer per jaar) bijeenko-
men. In de Secties volgen en bespreken materiedeskundigen de inhoudelijke ontwik-
kelingen binnen het werkveld. Zij hebben een standpuntbepalende rol. Daarnaast 
zijn er drie Commissies, waarin beleidsmatige, juridische en technische aandachts-
punten aan de orde komen. Zij hebben een adviserende rol naar het bestuur en komen 
eveneens vier à vijf keer per jaar bijeen. 

De VNAO doet, mede door haar relatief kleine bureau, een groot beroep op haar leden. 
De vereniging treedt pas met een standpunt naar buiten als zij weet dat een meer-
derheid van de leden zich daarin kan vinden. Bij twijfel wordt een kwestie aan het 
bestuur voorgelegd. Deze structuur geeft de leden relatief veel invloed op het beleid 
van  de vereniging.

Activiteitenmix
Lobby is de kernactiviteit van de VNAO. Drie keer per jaar is er overleg met het Mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), bij leden in 
huis. Daarnaast is er periodiek overleg met VROM en andere brancheorganisaties en 
incidenteel, bilateraal overleg om informatie uit te wisselen. Een hoge ambtenaar van 
VROM typeert de lobby van de VNAO als ‘stevig’ en ‘praktisch’. De leden sturen daar 
op aan. Verder heeft de VNAO goede ingangen bij de Kamerfracties en neemt zij deel 
aan commissies van VNO-NCW, ter beleidsbeïnvloeding. 

Extern bindende afspraken maakt de VNAO ook: zij participeert in de vaststelling 
van beoordelingsrichtlijnen voor de rioolmarkt en van NEN-normen. Als intern bin-
dende afspraak geldt dat de leden moeten beschikken over een ISO 9001 of ISO 14001 
certificaat. Er worden echter geen stappen ondernomen tegen leden die daar niet aan 
voldoen. Verder worden de algemene inzamelingsvoorwaarden door 95% van de le-
den gebruikt, maar dat is niet verplicht. De leden hebben de (stilzwijgende) afspraak 
zich niet negatief over elkaar uit te laten in de media en de discussie over gevoelige 
onderwerpen over te laten aan de VNAO. De dienstverlening bestaat slechts uit infor-
matievoorziening en een nieuwsbrief. De bijeenkomsten van de secties en commis-
sies zorgen voor zingeving, alsmede de algemene ledenvergaderingen (twee keer per 
jaar) en diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Ik concludeer dat de invloedlogica bij de 
VNAO een veel grotere rol speelt dan de lidmaatschapslogica. 

Stakeholders en concurrenten
De verhoudingen met de VVAV zijn voor de fusie behoorlijk gespannen. Niet alleen 
in de beleidsbeïnvloeding, ook in de ledenwerving concurreren zij met elkaar. Ver-
schillende geïnterviewde betrokkenen benadrukken de cultuurverschillen tussen 
beide organisaties: de meer ambtelijke VVAV versus de meer zakelijke VNAO. Met 
Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Branchevereniging Breken en Sorteren 
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(BRBS, waarover meer in de volgende paragraaf) is er wel een goede samenwerking en 
afstemming op dossierniveau, volgens een oud-medewerker en een oud-bestuurslid. 
Met de overige brancheorganisaties in de afvalsector onderhoudt de VNAO een relatie 
van soms informeren, soms concurreren. 

De relatie met de Europese koepel FEAD is beperkt. De VNAO heeft geen medewer-
kers die zich daar in het bijzonder op toeleggen. Alleen op de belangrijkste dossiers 
wordt informatie uitgewisseld. Het bestuur heeft zelfs overwogen het lidmaatschap 
van de FEAD op te zeggen, omdat Brussel als ‘ver weg’ wordt ervaren. Dat is opmer-
kelijk, aangezien bijna alle gesprekspartners uit mijn onderzoek aangaven dat de af-
valsector steeds meer wordt gereguleerd door de Europese Unie, hetgeen in verschil-
lende rapporten wordt bevestigd. 

 Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren
De NVRD is opgericht in 1907, oorspronkelijk voor directeuren van publieke diensten 
van gemeenten. In de loop van de jaren ’90 kreeg de NVRD een eigen bureau. Daar-
voor had de NVRD slechts een bestuur en één secretaresse. In 2008 telde de NVRD elf 
medewerkers en bijna 500 leden.82

De primaire taak van de NVRD is de belangen van de gemeenten en de overheidsgedomineerde 
afvalbedrijven actief te behartigen en hen te stimuleren en te ondersteunen bij het streven naar een 
doelmatige en milieuverantwoorde taakuitoefening.83

In 2000 is besloten om het ledenbestand te segmenteren in:

●	 Sector Regie en Beleid,voor opdrachtgevende gemeenten, zonder eigen dienst.
●	 Sector Afvalstoffenbedrijven, voor gemeentelijke diensten en overheidsgedomineerde 

bedrijven.
●	 Sector Afvalstoffen- en Reinigingsmanagement,een netwerkomgeving voor het uitwis-

selen van kennis en ervaring tussen leden uit de twee andere sectoren en derden 
als leveranciers, private afvalbeheerbedrijven, overheid, intermediaire organisa-
ties, adviesbureaus, onderwijs, e.d. Deze organisaties hebben geen stemrecht in de 
vereniging.

Volgens sommige commerciële afvalverwerkers die ik heb gesproken is de NVRD 
vooral een ‘sociëteit’. Een beeld dat op de website enigszins wordt bevestigd, al wordt 
het daar omschreven als een nationaal en internationaal erkend platform en netwerk voor de 
uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van afvalbeheerstaken. In ieder geval conclu-
deer ik dat begin deze eeuw de lidmaatschapslogica bij de NVRD prevaleerde boven 
de invloedlogica. 

82    Jaarverslag NVRD 2008
83   www.nvrd.nl
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6.3	 Afvalverwerking

Na inzameling zijn er verschillende alternatieven voor de verwerking. Dit zijn, in op-
lopende mate van schadelijkheid voor het milieu:

1. Producthergebruik
2. Materiaalhergebruik (recycling)
3. Verbranden met energie opwekking
4. Verbranden
5. Storten

Deze indeling is gebaseerd op een eerdere indeling, gemaakt in 1979 door het toen-
malig Tweede Kamerlid Lansink, die daarom ook wel de Ladder van Lansink wordt 
genoemd. Helemaal bovenin zijn Ladder staat ‘preventie’, ofwel het voorkomen dat 
überhaupt afval ontstaat. Het overheidsbeleid is erop gericht om afval zo hoog mo-
gelijk op de Ladder te verwerken. Daartoe is onder meer in 2001 het ‘Landelijk Af-
valbeheer Plan (LAP) 2002-2012’ opgesteld. Dat het beleid haar vruchten afwerpt is 
duidelijk te zien in onderstaande grafiek84:

Figuur 29 Afvalverwerking 1996-2005

Werd in 1996 nog 8,5 miljoen ton afval gestort, in 2005 was dat nog ‘maar’ 3,5 miljoen 
ton. Een daling van bijna 60%. Door het ingaan van een stortverbod in Duitsland is 
in 2005 en 2006 de hoeveelheid gestort afval in Nederland echter weer iets toegeno-
men. Dat illustreert dat afvalverwerking een internationale markt is. In het begin van 
dit millennium is de hoeveelheid nuttig toegepast afval aanzienlijk gestegen, zowel 
absoluut als procentueel. In 2005 werd 84% van het geproduceerde afval op een of 
andere manier nuttig toegepast. Ook de hoeveelheid verbrand afval is in minder dan 

84    Samengesteld op basis van data van het CBS en SenterNovem.
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10 jaar verdubbeld. De hoeveelheid gestort afval is tussen 1995 en 2005 met ongeveer 
75% afgenomen. De kosten voor het storten en verbranden van afval zijn in de afge-
lopen twintig jaar sterk toegenomen. De eerste tien jaar kwam dit door de benodigde 
investeringen om te kunnen voldoen aan de strengere emissie-eisen bij het storten en 
verbranden van afval; de laatste tien jaar door de invoering van de stortbelasting, die 
kan oplopen tot circa 63% van de totale kosten van het storten. Ik vertel dit om te laten 
zien dat er grote belangentegenstellingen zijn tussen de verschillende soorten afval-
verwerking. Een maatregel die ongunstig uitpakt voor de ene vorm van verwerking 
(bijvoorbeeld storten) leidt automatisch tot een grotere vraag naar een andere vorm. 
Dat is relevant voor deze casus, omdat veel storters en verbranders hun belangen laten 
behartigen door dezelfde brancheorganisatie. De directeur van één van de organisa-
ties uit de sector vat dit als volgt samen: “De onderste sporten van de Ladder van Lansink 
concurreren altijd met elkaar. Eerst waren dat storten en verbranden, nu zijn dat verbranden en 
recyclen. Want storten gebeurt nauwelijks meer.”

Tegelijk met de verandering in de manier van afvalverwerking, is ook een verandering 
opgetreden in de schaal van de verwerking. Vroeger was dit een gemeentelijke aangele-
genheid en was iedere gemeente verantwoordelijk voor de verwerking van haar eigen 
afval. Tegenwoordig is sprake van een landelijk afvalbeleid en zijn er diverse nationale 
afvalverwerkingsbedrijven ontstaan. De eigendomssituatie is daarmee ook veranderd: 
een groot deel van de afvalsector is inmiddels geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd. 

De belangen van de afvalverwerkers werden tot 2004 behartigd door de BRBS (breek-, 
recycle- en sorteerbedrijven) en de VVAV. Die laatste behandel ik hieronder wat uitge-
breider, de BRBS wat korter. De NVRD, behandeld in de vorige paragraaf, behartigde 
tot 1991 (ook) de belangen van publieke verwerkers. Verder zijn er nog kleine bran-
cheorganisaties zoals de Belangenvereniging Verwerkingsbedrijven Organische Rest-
stoffen (BVOR, de belangenbehartiger van composteerders) en de Branchevereniging 
Mobiele Recycling. Dit illustreert de versnippering in de belangenbehartiging van de 
afval(verwerkings)branche.

 Vereniging Van AfvalVerwerkers (situatie 2002)

Geschiedenis
Veel Nederlandse gemeenten waren zowel eigenaar van reinigingsdiensten als van af-
valverbrandingsinstallaties (avi’s). De directeuren daarvan hadden binnen de NVRD 
een eigen overlegorgaan. In de jaren ’80 kwam er veel nieuwe regelgeving voor af-
valverbranding. De NVRD hield zich daar echter weinig mee bezig en daarom heb-
ben ongeveer tien wethouders van gemeenten met eigen verbrandingsinstallaties de 
VEBRIN opgericht. 

Omdat het Ministerie van VROM liever met één dan met twee brancheorganisaties 
overleg wilde plegen, aldus een oud-directeur van de NVRD, heeft het de VEBRIN ge-
vraagd om ook de stortplaatsen en composteerders te vertegenwoordigen. NVRD en 
VEBRIN hebben toen besloten om samen een nieuwe organisatie op te richten: de Ver-
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eniging van Afvalverwerkers (VVAV). Deze organisatie moest een bureau krijgen met 
15 medewerkers, dat later ook voor de NVRD zou kunnen werken. Dat is echter nooit 
gebeurd. De VVAV werd opgericht in september 1991, met een interim-bestuur be-
staand uit VEBRIN- en NVRD-bestuurders. Daarnaast werd het opleidingsinstituut 
OPOR opgericht.

Bij oprichting vertegenwoordigde de VVAV 11 afvalverbrandingsinstallaties (avi’s), 35 
exploitanten van stortplaatsen en 25 composteerbedrijven. Afvalverwerking was toen 
hoofdzakelijk een regionale activiteit. Er waren begin jaren ’90 maar twee landelijke 
verwerkers: VAN (nu Essent Milieu) en AVR. Deze waren eigendom van de Staat. Hier-
onder wordt de situatie van de VVAV in 2002 beschreven.

Middelen
In 2002 heeft de VVAV circa 50 leden.85  Dit zijn publieke of private organisaties die in 
Nederland een bedrijf exploiteren ten behoeve van thermische verwerking (verbran-
den), biologische verwerking (composteren), afvalberging (storten), afvalscheiding 
(scheiden) en bewerking van wit- en bruingoed (recyclen).

De organisatiegraad is erg hoog: van de composteerders en verbranders is meer dan 
90% lid en van de storters zelfs 100%. De leden van de VVAV, met name de exploitanten 
van stortplaatsen en van avi’s, hebben deels tegengestelde belangen. Dat leidt intern 
tot veel discussie, waardoor de VVAV volgens twee oud-bestuurders steeds meer naar 
binnen gekeerd raakt. Dit proces wordt versterkt doordat sommige leden, zoals AVR, 
privatiseringsplannen hebben. Omdat een aantal leden zowel stortplaatsen als avi’s 
exploiteert, komt het echter niet tot een splitsing van de organisatie. “Bovendien zou dat 
leiden tot nog meer versnippering, dus meer macht voor VROM.”, aldus een oud-bestuurslid.

De VVAV neemt deel in verschillende netwerken en overlegorganen, zoals het Ge-
bruikersplatform Elektriciteitsnetten, de Werkgroep meervoudige aansluitingen, 
de NEN Spiegelcommissie CEN/TC 292,  en het European Composting Network om 
informatie uit te wisselen en invloed uit te oefenen. Met VROM en het Afval Overleg 
Orgaan onderhoudt de VVAV structurele relaties, al staan deze wel onder spanning, 
met name als de discussies sterk inhoudelijk zijn (experts vs. experts). Volgens een 
medewerker van VROM neemt de VVAV vaak een Calimero-houding aan, hetgeen niet 
erg constructief is. Ook noemen verschillende betrokkenen de VVAV “deskundig, maar 
ook drammerig: zij komt steeds met dezelfde punten”. Overleg is er verder met RECS, Groen-
certificatenbeheer, de Ministeries van Financiën, EZ en LNV, de Europese Commissie 
(DG Environment) en de Belastingdienst. Tenslotte is er samenwerking met de SER 
en de Universiteit Utrecht.

Op het bureau van de VVAV werken 20 medewerkers, waarvan 15 beleidsinhoudelijk 
(HBO of WO-niveau). Het bureau is sterk technisch-inhoudelijk georiënteerd en wil 
op alle terreinen waar de leden mee geconfronteerd worden deskundig zijn, aldus 

85    Bron: www.vvav.nl via www.archive.org
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een oud-manager van de vereniging. De medewerkers zijn daarom gespecialiseerd 
in techniek, energie, emissies, etc. Verder zijn er een paar lobbyisten en een jurist in 
dienst. Het verloop onder de medewerkers is hoog. De voorzitter, de heer Brokx, was 
afkomstig uit de politiek86, maar bekleedde op het moment dat hij voorzitter werd 
geen politieke functies meer.

Contributies vormen 100% van de inkomsten. Deze zijn echter niet voldoende om alle 
uitgaven mee te financieren. Dat heeft geleid tot een schuldenlast.

Besturing en management
Naast de Algemene Ledenvergadering, het bestuur en het uitvoerend bureau kent de 
VVAV sectoren, platforms en commissies. Binnen de VVAV zijn vier sectoren actief: 
Bewerken, Composteren, Verbranden en Storten. Binnen de sectoren zijn verschil-
lende werkgroepen opgericht die zich richten op specifieke operationele zaken. Daar-
naast is er een Platform Slibverwerken en een Platform Gevaarlijk afval. De commis-
sies Bedrijfsinterne Kwaliteitsbewaking en Energie werken sectoroverstijgend.87.

Activiteitenmix
De lobby van de VVAV is sterk georiënteerd op beïnvloeden van Europese regelgeving, 
in samenwerking met de Europese koepel FEAD. Leden worden hierbij vaak ingescha-
keld, bijvoorbeeld in Europese werkgroepen. De markt van afvalverwerking is sterker 
gereguleerd dan de markt van inzameling, hetgeen de grote aandacht voor lobby ver-
klaart. Een belangrijke uitdaging daarbij is de leden in het gareel houden. Met name 
de grote leden lobbyen namelijk ook buiten de VVAV om bij VROM, bijvoorbeeld wan-
neer zij het binnen de vereniging niet eens kunnen worden over een in te nemen stand-
punt. Dit speelde bijvoorbeeld bij de lobby rondom het moratorium op stortcapaciteit. 
Dit moratorium was gunstig voor leden met een grote overcapaciteit in de avi’s, zoals 
Essent Milieu, maar ongunstig voor  stortbedrijven, zoals Afvalzorg. 

Als extern bindende afspraak kent VVAV het convenant Verbetering Energiepresta-
ties (VEREBA), afgesloten met de overheid. Intern bindende afspraken zijn er ook: 
de leden moeten beschikken over een 14001 certificaat. Dit wordt echter marginaal 
getoetst en van handhaving is geen sprake. ‘Gewone’ leden moeten binnen anderhalf 
jaar na toetreding beschikken over een milieu- en kwaliteitszorgsysteem dat tenmin-
ste volgens de CERTIVA-norm is gecertificeerd. 

De diensten van VVAV bestonden tot medio jaren ’90 uit cursussen en opleidingen. 
Daarna zijn deze ondergebracht bij OPOR (samen met de NVRD) en later is VVAV hier 
helemaal uitgestapt, omdat er teveel concurrentie was van commerciële aanbieders. 
Overige diensten zijn benchmarking, het blad Afvalforum en individuele advisering. 
De zingevingsfunctie beperkt zich tot formele vergaderingen. Sectoren en werkgroe-
pen vergaderen vijf keer per jaar. Het bestuur ook. En er zijn jaarlijks twee algemene 

86    Staatssecretaris van VROM (1977-1986), burgemeester van Tilburg (1988-1997)
87    Bron: www.vvav.nl via www.archive.org
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ledenvergaderingen. Ik concludeer dat de activiteitenmix gevarieerd is, maar een 
lichte dominantie kent van invloedlogica. 

Stakeholders en concurrenten
De VVAV heeft goed contact met de NVRD, mede vanwege de gedeelde historie en de 
(grotendeels) publieke achterban. Bij de NVRD ligt de focus echter meer op zingeving 
en minder op lobby. Verder is er soms sprake van afstemming met de VNAO, VNO-
NCW (commissie VROM), de Europese koepel FEAD en de Duitse zusterorganisatie 
ITAD. In ieder geval informeren deze partijen elkaar over standpunten en activitei-
ten. De concurrentie komt vooral vanuit de VNAO, NVRD en BRBS, wanneer het gaat 
om beleidsbeïnvloeding. Concurrentie om leden is er nauwelijks.

6.4	 Branchevermenging

Vanaf medio jaren ’90 is in de afvalsector veel schaalvergroting opgetreden, zowel bij 
de inzameling als de verwerking van afval. Dat heeft geleid tot grote bedrijven zoals 
SITA (dochter van het Franse Suez, in Nederland 40 vestigingen en 2.500 medewer-
kers), Van Gansewinkel Groep (20 bedrijven, 5.800 medewerkers) en Shanks (14 doch-
terbedrijven, 40 locaties, 2.200 medewerkers)88. In eerste instantie was de opschaling 
vooral horizontaal, maar vanaf  2000 zet de schaalvergroting echt door, ook verticaal 
(combinatie van inzameling en verwerking). Daardoor ontstaat branchevermenging. 
Deze begon bij de grote spelers, maar later is de vermenging ook toegeslagen bij de 
kleinere bedrijven, zoals De Meerlanden, Twence, VAR, GP Groots, Dusseldorp, AEB 
en HVC. Sommige kleine bedrijven werden overgenomen, waardoor het totaal aantal 
bedrijven in de branche afnam. AVR, Van Gansewinkel, SITA, Shanks en Essent waren 
de ‘Big Five’. En sinds de fusie tussen AVR en Van Gansewinkel zijn er nog maar vier 
echt grote bedrijven. De vermenging kreeg overigens op verschillende manieren vorm: 
bij AVR door overnames en bij SITA door eigen investeringen. Essent ging zich samen 
met Van Gansewinkel ook op inzameling richten, want het wilde een multi utility be-
drijf worden. Inmiddels is het 40%-belang in Van Gansewinkel weer verkocht en is Van 
Gansewinkel gefuseerd met AVR.

Er waren verschillende redenen voor deze toenemende schaalvergroting. Allereerst 
waren er redenen van bedrijfseconomische aard.  Inzamelaars wilden minder afhan-
kelijk zijn van de eindverwerkers. Bovendien zochten zij kostenreductie door schaal-
vergroting. Een aantal grote bedrijven wilde de hele afvalketen bedienen en begon 
hybride te worden. Dat wil zeggen dat zij zowel gingen inzamelen als verwerken. Voor 
de verbranders betekent dit dat zij concurrent worden van hun bestaande klanten (de 
inzamelaars), want ze kunnen niet genoeg afval inzamelen om hun verbrandingsca-
paciteit volledig te benutten.89 Maar er was ook een externe impuls voor schaalvergro-

88    Of, zoals een directeur van een groot afvalbedrijf het beschrijft: “Het nadeel van ketenintegratie is dat 
je concurrent wordt van je eigen klant, want je kan nooit genoeg afval verzamelen om je hele oven vol te 
krijgen.”

89    Bronnen: websites van de genoemde bedrijven, maart 2011.
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ting. In 2001 zag namelijk het Landelijk Afvalbeheerplan van de Commissie Epema 
het licht, over de centralisering van het afvalbeleid. Daarvoor was afvalbeleid een pro-
vinciale aangelegenheid. 

Een obstakel voor vermenging is dat verwerking een kapitaalintensieve bedrijfstak 
is, waar grote investeringen moeten worden gedaan die zich pas op de lange termijn 
terugverdienen. Inzameling daarentegen is veel minder kapitaalintensief en daarom 
meer gericht op de korte termijn. Dit zorgt volgens diverse gesprekspartners voor ver-
schillen in de bedrijfsvoering en in de cultuur van het management.

Door de vermenging ontstonden er dubbellidmaatschappen. In 2003 waren er zeven 
bedrijven/holdings zowel lid van de VVAV als van de VNAO, blijkt uit een door mij 
gemaakte vergelijking van de ledenlijsten van beide organisaties.90 Door de econo-
mische verslechtering aan het begin van deze eeuw stond de sector onder druk.91 De 
marges gingen omlaag en het aantal leden nam (mede door de hiervoor genoemde 
schaalvergroting) af, dus daalden de contributie-inkomsten en moesten er kosten 
bespaard worden. Zowel bij de VNAO als bij de VVAV. De grote dubbelleden van de 
VVAV en VNAO wilden gezamenlijk kunnen optrekken richting Den Haag en ze wil-
den reductie op hun contributies. Ook vanuit VROM werd de wens geuit dat de sec-
tor meer met één mond zou spreken, zo bevestigden een betrokken medewerker van 
VROM en diverse (oud-) medewerkers en bestuurders van beide organisaties.

6.4	 Strategische	reactie	van	de	betrokken	brancheorganisaties

De belangenbehartiging in de afvalsector was tot eind vorige eeuw sterk versnipperd, 
getuige onderstaande passage:

“Wat [  ] opvalt is dat de milieubranche erg versnipperd en gefragmenteerd is en dat elke af-
zonderlijke soort afvalbewerking of -verwerking haar eigen belangenvereniging kent. Dit 
komt onder andere voort uit de behoefte van de branche qua verwerking zich te specialiseren 
op stof- en materiaalniveau. Deze belangenverenigingen zijn om die reden klein: elk daarvan 
bestaat uit een gering aantal leden. Die leden zijn royaal vertegenwoordigd in de besturen van 
die brancheverenigingen. Dat betekent dat een grote belangenverstrengeling bestaat tussen 
de leden en het bestuur.” - Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 18 269

Intensiever samenwerken: de Afvalfederatie
Met de schaalvergroting ontstond druk op de betrokken brancheorganisaties om 
hierin mee te gaan. Er was vooral bij de grote leden behoefte aan meer samenwerking 
in de belangenbehartiging, hetgeen heeft geleid tot de oprichting van de Afvalfedera-
tie op 15 juni 2000. Het doel was het verstevigen van de gezamenlijke belangen van de 
afvalsector naar de Nederlandse en Europese overheid. Over de exacte motieven voor 

90    Dit waren AVR, Van Gansewinkel, GMB, Icova, SITA, Van Vliet en Zavin. 
91    Minder productie, minder consumptie, dus ook minder afval.
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de federatievorming lopen de meningen van gesprekspartners nauwelijks uiteen, zo 
blijkt uit onderstaande quotes van personen die ik voor deze casus heb geïnterviewd:

“Bij de VVAV bestond de indruk dat VROM een spelletje speelde met de brancheorganisaties 
en gebruik maakte van hun verdeeldheid om haar eigen gang te kunnen gaan. Om dat te voor-
komen, is de federatie opgericht.” 

 “De Afvalfederatie is opgericht voor de afstemming van de keten.” 

“Eind jaren ’90 werd de Afvalfederatie opgericht om met zeven brancheorganisaties de geza-
menlijke belangenbehartiging te doen.” 

“De Afvalfederatie was opgericht om met één mond namens de hele sector te kunnen spreken.” 

“De Afvalfederatie vertegenwoordigde een breed gezelschap […] en werd opgericht simpelweg 
omdat er gezamenlijke belangen waren. Het was een vrijblijvend forum bestaand uit voorzit-
ters, directeuren en een onafhankelijk voorzitter. Het idee van de federatie was […] om een 
structuur te hebben om elkaar te ontmoeten. Het was dan ook vooral een vergaderforum.” 

De deelnemende partijen in de Afvalfederatie waren behalve de VNAO en de VVAV 
ook de NVRD, de BRBS, de Belangenvereniging verwerkingsbedrijven van organische 
reststromen (BVOR), de Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondreinigings-
bedrijven (NVPG) en Transport en Logistiek Nederland - deelmarkt Afvalstoffenver-
voer (TLN). De eerste voorzitter was de heer Eversdijk, op dat moment Eerste Kamer-
lid en voormalig vice-fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. 

Export van afval was binnen de federatie het heetste hangijzer. Inzamelaars vonden 
dat dat moest kunnen, want dat was voor hen goedkoper. De verwerkers waren te-
gen, want dat betekende krimp van de markt. Bedrijven als SITA, Shanks, Van Ganse-
winkel en Dusseldorp reden met hun afval naar het buitenland, terwijl Nederlandse 
sorteerstations overcapaciteit hadden. In de periode 2001 – 2003 gingen de VVAV en 
VNAO hierover volgens betrokkenen “rollend over straat”. De federatie heeft daar niets 
aan kunnen veranderen. Uiteindelijk heeft het Duitse stortverbod in 2005 ertoe ge-
leid dat de discussie is geluwd, omdat het exporteren geen prijsvoordeel meer ople-
verde en de Nederlandse verwerkers daardoor weer genoeg te doen kregen. 

Maar ook op andere terreinen functioneerde de Afvalfederatie niet goed. Bijvoorbeeld 
op het dossier Markt en Overheid verkondigden de federatieleden bij VROM aan de-
zelfde tafel verschillende, zelfs tegengestelde standpunten. Dat kwam de geloofwaar-
digheid van de federatie niet ten goede.

Alle directeuren, bestuurders en andere betrokkenen die ik gesproken heb waren una-
niem in hun oordeel dat de Afvalfederatie niet heeft opgeleverd wat ervan verwacht 
werd, namelijk versteviging van de gezamenlijke belangenbehartiging door met één 
stem naar buiten te treden. Enkelen weten dit aan de breedte van de achterban, an-
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deren aan de constructie van een federatie. “De bedrijven zelf waren niet bij de federatie 
aangesloten. Daardoor voelden zij zich minder betrokken bij en gebonden aan de afspraken die in 
de federatie gemaakt werden.”, verklaart één gesprekspartner het falen. 

Aan de andere kant heeft de Afvalfederatie wel een intensievere samenwerking tussen 
sommige participerende brancheorganisaties opgeleverd, in het bijzonder tussen de 
VVAV en de VNAO. Na hun fusie, in 2003, zijn zij uit de Afvalfederatie getreden, net 
als TLN en de NVPG. De BRBS, NVRD en BVOR hebben, onder voorzitterschap van 
de heer Frissen, toenmalig voorzitter van de BVOR, de samenwerking in federatief 
verband voortgezet. Dit heeft echter niet meer lang stand gehouden. De federatie is al 
in 2003 een stille dood gestorven, maar pas in 2007 officieel geliquideerd.

Nog intensiever samenwerken: fuseren
In november 2003, toen de Afvalfederatie feitelijk al uiteen was gevallen, concludeert 
adviesbureau Berenschot het volgende:

“In de afvalbranche zijn veel belangenbehartigende organisaties. […] De verscheidenheid in de 
belangenbehartiging is nadelig voor de branche als geheel. Afvalverwerkers en afvalinzamelaars 
zijn er tot op heden zelden in geslaagd een blok te maken. In het licht van de veranderingen die de 
afvalbranche de afgelopen jaren heeft doorgemaakt […] is de bundeling van belangenbehartiging 
noodzakelijk.”

Omdat de Afvalfederatie niet het gewenste effect sorteerde, drongen de grote spelers 
in de branche aan op een nog intensievere samenwerking, namelijk fusie. De grote 
VVAV-leden wilden primair fuseren om de lobby richting overheid te versterken (door 
met één mond te kunnen spreken), terwijl de meer bedrijfsmatig ingestelde VNAO-
leden vooral zochten naar schaalvoordelen en dientengevolge contributieverlaging. 
Er waren volgens betrokkenen echter meer impulsen die de fusie in de hand werkten. 

Zo kwamen de voorzitters van de VVAV en VNAO beiden uit het zuiden des lands: zij 
konden het volgens een oud-directeur van één van beide organisaties goed met el-
kaar vinden en wilden graag meer samenwerken. De toenmalig directeuren van beide 
organisaties zagen hier wel kansen in. Hans Dijkstal werd aangesteld als voorzitter 
van zowel VVAV als VNAO om de besluitvorming en de juridische afwikkeling van de 
fusie rond te krijgen. Dat is gelukt, ondanks grote meningsverschillen aangaande het 
exportdossier. En ondanks het feit dat lang niet alle leden het met de fusie eens waren. 
Volgens twee geïnterviewden hebben veel kleine leden het gevoel gehad dat de fusie 
vooral is doorgedrukt door de vijf grote leden met de directeuren van VVAV en VNAO 
in hun kielzog. Kleinere afvalbedrijven hadden echter te weinig invloed om de fusie 
tegen te kunnen houden. Dit heeft na de fusie nog enige tijd tot interne spanning 
geleid en tot het vertrek van een paar bedrijven. 

Een derde impuls kwam vanuit de overheid (met name VROM), die aangaf dat er wat 
gedaan moest worden aan de verdeeldheid onder de belangenbehartigers. Dat leidde 
immers tot een grote vertraging van besluitvormingsprocessen. 
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Ik concludeer dat bij de beslissing om te fuseren deels strategische overwegingen een 
rol hebben gespeeld (hoe kunnen wij een sterkere vuist maken richting overheid, hoe 
kunnen wij tegen lagere kosten opereren), deels externe overwegingen (wens van 
VROM), deels persoonlijke overwegingen. Er is geen afweging gemaakt tussen ver-
schillende uitvoeringsstrategieën. De keuze voor een federatie viel echter af, omdat 
die weg al bewandeld was en op niets was uitgelopen. 

Knelpunten tijdens het fusieproces
De fusie tussen VVAV en VNAO is niet zonder hobbels verlopen, zo blijkt uit de ge-
sprekken die ik heb gevoerd, maar bijvoorbeeld ook uit de notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van de VVAV d.d. 26 november 2003: “De voorzitter […] geeft aan 
dat het proces niet makkelijk is […]. Hij respecteert de emoties die op sommige momenten een rol 
hebben meegespeeld. Het tussentijdse vertrek van de directeur is te betreuren.” Vlak voor de fu-
sie overleed namelijk de VVAV-voorzitter en vlak na de intentie tot fusie vertrok de 
VVAV-directeur. Daardoor kwam het zwaartepunt opeens bij de VNAO te liggen, die 
zowel de nieuwe directeur leverde als drie van de vijf grote leden. Ik leid hieruit af dat 
scheve verhoudingen de eerste hobbel vormden.

De VVAV had altijd een onafhankelijk voorzitter (een oud-politicus) met een beschei-
den opdracht. De VNAO daarentegen had altijd een topman van één van de grote leden 
als voorzitter. Om daar een ‘stevige persoonlijkheid’ tegenover te zetten werd voor de 
begeleiding van het fusieproces Hans Dijkstal aangetrokken. Hij had weliswaar geen 
inhoudelijke kennis van de afvalbranche, maar wel veel invloed en charisma. Na de 
integratie positioneerde Dijkstal zijn partijgenoot Klein Molekamp als nieuwe voor-
zitter. Klein Molekamp had wel veel inhoudelijke kennis, aangezien hij als Tweede 
Kamerlid verantwoordelijk was voor de portefeuille ‘afval’. Hij wilde zich daarom ook 
met de inhoud van de beleidsvorming bemoeien, hetgeen leidde tot conflicten met 
de directeur. ‘Bestuurlijk gedoe’ is kort samengevat volgens mij het tweede obstakel.

Wat de fusie ook bemoeilijkte, was dat VVAV gedomineerd was door publieke bedrij-
ven, terwijl de VNAO bestond uit private bedrijven. Dit bracht grote cultuurverschil-
len tussen beide organisaties met zich mee, die overbrugd moesten worden. Ook de 
economische activiteiten van de leden verschilden sterk. Inzamelaars en eindverwer-
kers zijn leverancier en klant van elkaar en hebben daarom soms tegengestelde belan-
gen. Het is niet eenvoudig om die door één organisatie te laten behartigen. Diversiteit 
van leden en belangen was derhalve de derde horde.  

Een vierde knelpunt was de locatie van het nieuwe kantoor. Oorspronkelijk was de 
gedachte dat het kantoor van de VA in Utrecht zou komen, waar de VVAV al zat en 
ook het Afval Overleg Orgaan (AOO). Maar de beoogd directeur woonde in Etten-Leur 
en wilde niet dat het kantoor in Utrecht kwam, zo hebben twee gesprekspartners mij 
onafhankelijk van elkaar verteld. Dus werd Den Bosch het compromis, nabij het sta-
tion. Dat heeft geleid tot het vertrek van enkele ervaren medewerkers, die de reistijd 
te groot vonden worden.
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6.6	 Gevolgen	van	de	strategische	reactie

Hieronder bespreek ik, aan de hand van de ‘piramide van invloed’, de gevolgen die de 
fusie heeft gehad voor de invloed en effectiviteit van de gefuseerde brancheorganisa-
ties. 

 Gevolgen voor de middelen

Financiële middelen
Na de fusie is een nieuw contributiestelsel ingevoerd. De meeste leden zijn minder 
gaan betalen, maar de kleine leden juist meer: hun contributie steeg van 1.500 naar 
3.000 euro per jaar. De vijf grote leden brachten aanvankelijk 70% van de contributie 
op. Dit is teruggebracht naar ongeveer 50%. Daardoor is de financiële afhankelijk-
heid van individuele leden kleiner geworden. Contributie vormt in 2007 nog steeds 
99% van de in totaal circa 1 miljoen euro aan inkomsten. Daarnaast zijn er nog ad-
vertentie-inkomsten voor Afvalforum. De afhankelijkheid van de leden als collectief 
is daarmee onverminderd hoog, hetgeen de invloed op de leden beperkt. De totale 
inkomsten van VNAO en VVAV waren volgens schattingen van medewerkers circa 1,2 
– 1,5 miljoen. Ik leid hieruit af dat de fusie voor de financiële middelen licht negatief 
uitpakt. 

Culturele middelen
Drie medewerkers (één boekhouder, twee beleidsmedewerkers) zijn na de fusie ont-
slagen. De twee directeuren zijn met een conflict vertrokken. En enkele medewerkers 
zijn uit eigen beweging vertrokken. In totaal gaat het om een vertrek van 30 tot 110 
ervaringsjaren, naar schatting van twee managers van het VA-bureau die na de fusie 
gebleven zijn. Van samen 23 fte naar 11 fte voor de VA. En een betaald voorzitter.

De VA heeft sinds haar oprichting steeds een oud-politicus als voorzitter en zet daar-
mee de traditie van de VVAV voort. Het voordeel hiervan is dat deze personen een 
goed netwerk hebben in Den Haag. Het nadeel is een beperktere sectorkennis, maar 
dit wordt opgevangen door de input vanuit het bureau. 

Per saldo constateer ik een afname van de culturele middelen, in vergelijking met de 
situatie voor de fusie. Een groot lid kan dit beamen: “Het bureau van de VA wordt bewust 
klein gehouden, zodat veel van de leden wordt gevraagd.” De vraag is natuurlijk of de leden 
dit inderdaad compenseren. Ofwel, wat is het effect voor de sociale middelen?

Sociale middelen
Vijf overheidsbedrijven (storters en verwerkers) zijn tijdens de fusie opgestapt en bij 
de NVRD lid geworden.  Het grote lid Shanks heeft na de fusie opgezegd en een paar 
kleine leden (5% van alle leden) zijn opgestapt en soms elders lid geworden, omdat zij 
zich minder thuis voelden bij de VA. 
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Verder is na de fusie de afstand tot het topmanagement van met name de VNAO-leden 
gegroeid. Bij de VNAO kwamen de directeuren/eigenaren naar de ALV. Bij de VA komt 
het hogere management, aldus de oud-directeur van een groot VNAO-lid. Zij kunnen 
zelf geen besluiten nemen, waardoor veel besluitvormingsprocessen vertraging oplo-
pen. De managers moeten namelijk eerst intern terugkoppelen voor zij ergens mee in 
kunnen stemmen.

De fusie heeft niet direct een eind gemaakt aan de verdeeldheid tussen leden. Deze 
verdeeldheid wordt veroorzaakt door de verschillende markten waarop de leden 
actief zijn en de verschillende belangen die ze daarin hebben. Volgens sommige ge-
sprekspartners is de verdeeldheid enkele jaren na de fusie wel afgenomen en wordt 
meer intern afgestemd alvorens een standpunt naar buiten wordt gebracht. Andere 
gesprekspartners zien dat nog niet zo. 
Ik concludeer in ieder geval dat de sociale middelen na de fusie iets zijn afgenomen; 
de organisatiegraad van de VA is iets lager dan die van de VVAV en VNAO gezamenlijk. 

Gevolgen voor besturing en management
Na de fusie is gekozen voor een decentraal model, met vijf afdelingen en vier com-
missies: 

Algemene Ledenvergadering

Bestuur

Commissie Wet- en Regelgeving

Commissie Milieu

Commissie Beleid en Strategie

Commissie Communicatie

Platform KAMPlatform Slib

Afdeling 
Recycling 

& Inzameling

Afdeling 
Composteren

Afdeling 
Energie 
uit Afval

Afdeling 
Storten

Afdeling 
Rioleringsbeheer 

en Vegen

Figuur 30 Organogram Vereniging Afvalbedrijven92

 
Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande indelingen bij de 
VVAV en VNAO. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld zowel de platforms van de VVAV als 
de commissies van de VNAO terugkomen in de nieuwe structuur. 

92    bron: www.verenigingafvalbedrijven.nl /html/overva_organisatie.htm
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Aanvankelijk was het bestuur een optelsom van de besturen van de VVAV en VNAO 
en telde het twaalf leden. Dit is teruggebracht naar negen. Pas later zijn ook de af-
delingsvoorzitters q.q. in het bestuur gekomen. De afdelingen hebben specifiek aan 
hen toegewezen medewerkers vanuit het bureau. Nieuw is de commissie Beleid en 
Strategie. Deze is breed samengesteld en doet voorbereidend werk voor het bestuur. 
Door de decentralisatie is het mogelijk om verschillende standpunten te formu-
leren en ventileren. In de praktijk gebeurt dat ook, constateren interne en externe 
gesprekspartners. De interne verdeeldheid is daarmee niet opgelost, maar wel geka-
naliseerd. Ik concludeer dat de structuur niet rigoureus is aangepast, maar dat wel 
verbeteringen hebben plaatsgevonden. Het bestuur is iets meer op afstand gekomen 
en daardoor is ook de macht van de grote leden binnen de organisatie wat afgenomen. 

 Gevolgen voor de activiteiten
De VVAV deed behalve aan lobby ook aan individuele advisering. De VNAO niet; pro-
blemen in de bedrijfsvoering werden door de leden zelf opgelost. Pas ver na de fusie 
werd besloten om te concentreren op lobby. De leden raken er volgens de directeur 
langzamerhand van doordrongen dat lobby domineert en dat VA geen individuele 
belangen behartigt. Daardoor is er minder direct ledencontact en loopt het contact 
meer via de formele kanalen, zoals afdelingsvergaderingen. Kennis wordt nu ver-
gaard ten behoeve van collectieve en gesegmenteerde belangenbehartiging, niet voor 
individuele belangenbehartiging. Per saldo is de variëteit in de activiteitenmix dus 
afgenomen. 

 Gevolgen voor de invloed op de overheid
Een belangrijk motief voor de fusie was om meer invloed te kunnen uitoefenen op 
beleidsmakers, in het bijzonder het Ministerie van VROM. Aanvankelijk, vlak na de 
fusie, was de aandacht van de VA vooral intern gericht. Verschillende geïnterviewde 
directeuren en bestuurders beamen dat:

“De invloed op de overheid is versterkt, maar pas na enige tijd. De eerste jaren na de fusie was 
de VA vooral intern gericht en druk bezig met administratieve vervlechting.” 

“Door de energie die de reorganisatie kostte is een deel van de lobbykracht verloren gegaan. 
Het ware beter geweest om eerst te bepalen waar je voor wilt lobbyen en daar de financiën en 
bureau op af te stemmen, dan andersom.”

“Net na de fusie stond de VA zeer zwak ten opzichte van de ‘grote jongens’. Bijvoorbeeld tijdens 
de stortverbod discussie was veel afstemming tussen de leden vereist, maar die kwam niet tot 
stand. Nu staat de VA steviger. Dat komt o.a. door de keuze voor de voorzitter en directeur.”

Na enige jaren is de lobby richting VROM en politiek weer op gang gekomen. Al-
lereerst via de voorzitter, die afkomstig was uit de Tweede Kamer en daar een groot 
netwerk had. De contacten met VROM lopen nu altijd via het bestuur. Echter, de 
boodschap die wordt gebracht blijft gefragmenteerd. Volgens een woordvoerder van 
VROM is het commentaar van de VA op bijvoorbeeld beleidsdocumenten vaak meer 
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de som der delen, dan een consistent, integraal verhaal. Het is soms duidelijk te zien 
dat er een ‘ruil’ heeft plaatsgevonden: “jij dit erin, dan ik dit”. Dit leidt ertoe dat de VA 
nog op veel punten niet haar zin krijgt. 
Vanaf 2006 heeft de VA meer concurrentie gekregen in de beleidsbeïnvloeding. Zo 
is de BRBS sterker gaan lobbyen met aan de VA tegengestelde standpunten. Daarbij 
heeft de BRBS de ‘Calimero-muts’ opgezet en zet zij zich af tegen de ‘grote jongens’ 
die de VA vertegenwoordigt. Er is dus nog steeds niet één mond die namens de hele 
afvalsector spreekt.  

 Gevolgen voor de relatie met overige partijen
De concurrentie met de NVRD was vlak na de fusie harder, ook omdat de NVRD zich 
meer wilde profileren. Nu heeft de NVRD een nieuwe voorzitter en een nieuwe di-
recteur en zijn de organisaties meer gericht op samenwerking. De concurrentie met 
BRBS is juist scherper geworden, omdat BRBS-leden afzetverlies vrezen aan VA-le-
den. Ook wil BRBS zich afzetten tegen de sterkere positie die de VA nu heeft. 
Met de Europese koepels wordt intensiever samengewerkt en de VA heeft zelfs een 
medewerker die hier fulltime mee bezig is en grotendeels vanuit Brussel opereert. De 
VA lijkt zich daarmee meer dan haar voorgangers te realiseren dat het afvalbeleid gro-
tendeels in Brussel wordt geformuleerd.

6.7	 Samenvatting	en	conclusies

In de afvalbranche zijn al lange tijd ontwikkelingen gaande die schaalvergroting en 
branchevermenging in de hand werken. Dit zijn centralisatie, verzelfstandiging, Eu-
ropese eenwording en de ‘Ladder van Lansink’, die vervuilende verwerkingsmetho-
den ontmoedigt door deze steeds duurder te maken en steeds meer aan banden te 
leggen. Vanaf medio jaren ’90 heeft deze schaalvergroting echt doorgezet en vanaf 
dit millennium is daar de branchevermenging bijgekomen. Dit heeft vooral bij de 
grote(re) bedrijven in de sector geleid tot een behoefte aan meer bundeling van de 
belangenbehartiging. Zij waren van mening dat zij door bundeling meer invloed 
zouden kunnen uitoefenen op beleidsmakers, tegen lagere kosten. Deze casus laat 
zien dat branchevermenging de betrokken brancheorganisaties tot een strategische 
koerswijziging heeft gedwongen. 

Om de versnippering in de belangenbehartiging tegen te gaan, hebben de branche-
organisaties in de afvalsector gezamenlijk de Afvalfederatie opgericht. Echter, deze 
vorm bleek niet krachtig genoeg om de soms zeer tegengestelde belangen te kunnen 
verzoenen. De Afvalfederatie slaagde er niet in om met één boodschap naar buiten te 
treden en boette daarom al snel na haar oprichting in aan geloofwaardigheid. 

De behoefte van de grote leden aan bundeling van de belangenbehartiging bleef 
echter bestaan. Toen bleek dat de voorzitters en directeuren van de VVAV en VNAO 
goed met elkaar overweg konden, werden al snel stappen gezet richting een fusie. De 
kleinere leden zijn in dat proces onvoldoende betrokken, waardoor de fusie een lange 
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nasleep heeft gekregen en er veel tijd is besteed aan interne discussie en ‘gedoe’. Aan 
de andere kant bleken de soms tegengestelde belangen tussen inzamelaars en verwer-
kers en de uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de VA te leiden tot span-
ningen binnen de nieuwe organisatie, waardoor meer energie intern gericht raakte 
dan voor de fusie. Dat is ten koste gegaan van de positie van de VA richting externe 
partijen en met name de overheid. Het heeft jaren geduurd om die positie weer op te 
bouwen.

Wat mij opvalt in deze casus is dat twee brancheorganisaties met schijnbaar twee uit-
eenlopende concurrentiestrategieën – de VNAO met een impliciete operational excell-
lence strategie en de VVAV met een impliciete service leadership strategie – toch een fusie 
zijn aangegaan. De invloed van een klein aantal leden, die door branchevermenging 
van beide organisaties lid waren, heeft daarbij de doorslag gegeven. Er is niet een stra-
tegische afweging gemaakt tussen verschillende uitvoeringsstrategieën, maar de be-
slissing voor een fusie is via trial & error (het mislukken van de Afvalfederatie) tot stand 
gekomen. 

De invloed van VROM mag in dit proces ook niet onvermeld blijven. Verschillende ge-
interviewden gaven aan dat VROM graag één spreekbuis wilde namens de hele sector. 
Dit werd door een betrokkene vanuit VROM beaamd. Die situatie is echter nooit ont-
staan, mede doordat in de sector nog diverse andere brancheorganisaties actief zijn, 
zoals de NVRD, de BRBS en TLN. 

Wanneer ik de gevolgen van de fusie bekijk met behulp van het piramidemodel, 
concludeer ik dat de middelen en activiteitenmix per saldo verzwakt zijn. Alleen 
de aanstelling van de nieuwe directeur en voorzitter worden door verschillende ge-
sprekspartners als versterking genoemd. In de besturing heeft enige decentralisatie 
plaatsgevonden, waardoor de belangentegenstellingen worden gekanaliseerd. Mede 
hierdoor, mede omdat er nog steeds andere belangenbehartigers in de sector actief 
zijn, acht ik het niet plausibel dat de effectiviteit van de VNAO en VVAV door te fuse-
ren significant is toegenomen. 
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HOOFDSTUK	7

Concurreren en samenwerken in de recreatiebranche

7.1	 Inleiding

De recreatiebranche omvat volgens de SBI 2008 (code 93.2) onder meer pret- en the-
maparken en jachthavens. Maar ook sauna’s, zwembaden, kampeerterreinen, groeps- 
en sportaccommodaties worden vaak tot de recreatiebranche gerekend. Veel recrea-
tiebedrijven hebben tevens een horecafunctie: een bar, een kantine, een restaurant of 
overnachtingsmogelijkheden.

Natuurlijk heeft de recreatiebranche een eigen brancheorganisatie: RECRON. Maar 
gezien het genoemde belang van horecafuncties in de recreatie, kunnen veel recrea-
tie-ondernemers ook lid worden van Koninklijke Horeca Nederland. Deze twee bran-
cheorganisaties richten zich dus deels op hetzelfde domein. En alhoewel in de collec-
tieve of gesegmenteerde belangenbehartiging soms wordt samengewerkt, bestaat er 
tussen RECRON en KHN ook concurrentie.   
  
In de volgende twee paragrafen ga ik dieper in op de branches van recreatie en ho-
reca, om duidelijk te maken hoe groot de overlap in domeinen is. Ook beschrijf ik de 
bijbehorende brancheorganisaties, met name RECRON en KHN. De vierde paragraaf 
behandelt de vermenging van deze horeca en recreatie en de gevolgen voor de bij-
behorende brancheorganisaties. Paragraaf vijf gaat over de strategische reactie (con-
currentie én samenwerking) van de brancheorganisaties op de vermenging, waarna 
paragraaf zes beschrijft wat dit betekent voor de factoren die hun invloed bepalen. Ik 
sluit dit hoofdstuk af met een samenvatting en conclusies. 

7.2	 Recreatie

De recreatiebranche is een veelzijdige branche, gezien de uiteenlopende ondernemin-
gen die in deze branche actief zijn. Zo denkt de één bij recreatie aan dagattracties, de 
ander aan zwembaden, buitensport, kamperen of nog iets anders. De branche wordt 
geassocieerd met horeca, recreatie, sport en toerisme, aldus een woordvoerder van 
RECRON.  Binnen de SBI 2008 is de recreatiebranche onder verschillende basiscodes 
ingedeeld, namelijk:

55.2 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen 
55.3  Kampeerterreinen 
96.04  Sauna’s, solaria, baden e.d.
93.11  Sportaccommodaties
93.11.1  Zwembaden
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93.12  Buitensport
93.19 Overige sportactiviteiten 
93.21  Pret- en themaparken; kermisattracties  
93.29  Overige recreatie n.e.g.  
93.29.1  Jachthavens  
93.29.9  Overige recreatie n.e.g.(geen jachthavens)

Rabobank onderscheidt vakantiecentra als branche: hieronder vallen campings, kam-
peerterreinen, bungalowparken, vakantiehuizen en groepsaccommodaties.93 

Vanwege verbreding van de activiteiten die onder de recreatiebranche vallen, is een 
toename van het aantal bedrijven in de branche waarschijnlijk. Volledige en betrouw-
bare cijfers over de omvang van de volledige recreatiebranche zijn echter moeilijk te 
vinden.94 Er zijn wel rapporten over toerisme en recreatie in Nederland, maar deze 
geven slechts cijfers over deelsectoren. 

Recreatie, ofwel ‘verpozing van het dagelijks werk’, is de afgelopen decennia toege-
nomen in Nederland. Dit komt deels doordat er steeds meer activiteiten onder dit be-
grip vallen. Zo wordt bijvoorbeeld een bezoek aan een woonboulevard tegenwoordig 
ook gezien als ‘verpozing’ (leisure). Bovendien wordt het aandeel van de horeca in de 
recreatiebranche steeds groter. Klanten worden volgens diverse brancherapporten 
steeds veeleisender ten aanzien van de geboden dienstverlening. Door internet, waar-
op consumenten het aanbod beter kunnen vergelijken, is de macht van consumenten 
toegenomen. Voor brancheorganisaties in de recreatiebranche brengen deze ontwik-
kelingen twee uitdagingen met zich mee, aldus een manager van RECRON: “Hoe bake-
nen we ons domein af? En hoe gaan we om met de toenemende dominantie van consumenten?” De 
eerste vraag heeft vooral betrekking op de groeistrategie, de tweede is meer een vraag 
voor de belangenbehartigingsstrategie.

Er zijn verschillende brancheorganisaties actief in de recreatiebranche, waarvan  
RECRON de grootste is (qua organisatiegraad en aantal aangesloten ondernemers). 
Hieronder beschrijf ik daarom eerst RECRON en daarna kort de overige organisaties.

RECRON
RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, is de grootste belan-
genbehartiger van de recreatiebranche en is opgericht in 1969.

Middelen
Bij RECRON zijn in 2008 circa 1.800 bedrijven aangesloten, variërend van campings, 
bungalowparken en groepsaccommodaties tot zwembaden, buitensport-, dagattrac-
tie- en saunabedrijven. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk circa 85% van de omzet 
binnen de recreatiebranche.95

 

93      Rabobank Cijfers en Trends, 2008
94      Stichting Recreatie, Kennis- & Innovatiecentrum. (2008). ‘Bedrijfseconomische kerncijfers van de recre-

atiesector’, p.35
95      http://www.recron.nl/wps/wcm/connect/Web%20Content/recronwebsite/overrecron
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De financiële middelen van RECRON zijn voor ongeveer 72% afkomstig uit ledenin-
komsten. De contributie die bedrijven jaarlijks betalen is gemiddeld circa 1.400 euro 
en is afhankelijk van de grootte van het lidbedrijf. Omdat RECRON ongeveer 1.500 
betalende leden telt (en ca. 300 niet betalende leden), bedragen de totale inkomsten 
naar schatting ruim 2 miljoen euro. De contributies zijn in 2008 meer verhoogd dan 
in de jaren daarvoor. Deze verhoging was volgens het Beleidsplan 2009-2011 noodza-
kelijk, omdat RECRON in de jaren ervoor te krap had gebudgetteerd, waardoor de 
vermogenspositie onder druk was komen te staan.

Behalve ledenbijdragen ontvangt RECRON gelden uit het Sociaal Fonds Recreatie. 
Bovendien krijgt de vereniging bijdragen van leveranciers en adviseurs die een belang 
hebben in de recreatiesector. Een voorbeeld van een dergelijke leverancier is ‘Euro-
peesche Verzekeringen’, een verzekeraar die zich toelegt op het verzekeren van vrije-
tijdsactiviteiten.96 Bijzondere projecten, onderzoeken en acties vallen in beginsel bui-
ten de begroting. Daarvoor wordt over het algemeen een projectbegroting opgesteld, 
waarbij de inzet is om kosten via subsidies of bijdragen van deelnemers te dekken.97

RECRON heeft in 2008 vijfendertig medewerkers in dienst. Dit aantal is al jaren na-
genoeg gelijk, terwijl het ledenaantal sinds 1998 flink is gegroeid.98 Op het ‘hoofd-
kantoor’ in Driebergen werken adviseurs, beleidsmedewerkers en administratieve en 
secretariële ondersteuning. Daarnaast is in iedere provincie een regiomanager actief, 
die de lokale situatie goed kent en daar de te bewandelen weg weet. Tevens zijn voor 
de verschillende sectoren bedrijfsgroepmanagers werkzaam. Om de samenhang tus-
sen activiteiten te bewaken zijn in 2008 drie clustermanagers aangesteld. 

Besturing en management
De heterogeniteit in de achterban heeft haar weerslag op de verenigingsinrichting. 
RECRON is opgedeeld in zes bedrijfsgroepen, namelijk: Kampeer- en Bungalowbe-
drijven, Sauna’s en Thermen, Zwembaden, Groepsaccommodaties, Dagattracties 
en Buitensport (VeBON).99 Deze bedrijfsgroepen hebben een eigen budget, net als 
de negen districten (regio’s). De bedrijfsgroepen en districten hebben ook allemaal 
een eigen bestuur, bestaand uit leden. Het bestuur van vereniging RECRON bestaat 
slechts uit één persoon, de directeur.100 Dit is een structuur die bij verenigingen zel-
den voorkomt, eerder bij stichtingen. Het is een duidelijke indicatie voor een sterke 
positie van het bureau. De directeur wordt benoemd en gecontroleerd door de Raad 
van Toezicht, die bestaat uit een voorzitter en vijf leden, benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering. De voorzitters van de bedrijfsgroepen en de regio’s vormen samen 
met de voorzitter van de ALV de Verenigingsraad. Deze raad heeft tot taak het vast-
stellen van het beleid van de vereniging. In schema:

	 96      http://www.europeesche.nl/overdeeuropeesche/overons/ en interview RECRON.
	 97      Beleidsplan RECRON 2009-2011.
	 98      Beleidsplan RECRON 2009-2011: p. 42.
	 99      Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland
100      Statuten RECRON d.d. 19/12/2006
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Nationale Belangen-
behartiging

Figuur 31 Organogram RECRON (op basis van statuten RECRON 2006)

Zowel de districten als de bedrijfsgroepen hebben ieder een toegewezen medewer-
ker op het bureau. Daarnaast zijn er verschillende medewerkers toegewezen aan de 
collectieve belangenbehartiging of algemene ondersteuning. Het bureau is als volgt 
gestructureerd:
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Figuur 32 Organogram bureau RECRON (bron: www.recron.nl, april 2011)

Deze gedecentraliseerde organisatievorm heeft geleid tot versnippering van de acti-
viteiten. Uit een ledenraadpleging in 2007/2008 bleek dat de toegevoegde waarde van 
het lidmaatschap moest worden verbeterd en dat er meer samenhang moest komen 
in de werkzaamheden binnen RECRON. Dat heeft geleid tot een voorstel voor struc-
tuuraanpassing, dat in 2011 geïmplementeerd wordt.101

101    Beleidsvisie RECRON 2011-2013
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Activiteitenmix
RECRON behartigt collectieve, gesegmenteerde en individuele belangen van haar 
leden. Voor recreatieondernemers is het advies en de ondersteuning die zij van RE-
CRON krijgen een belangrijk voordeel van het lidmaatschap, zo blijkt uit de leden-
raadpleging. RECRON probeert de deskundigheid van haar leden te bevorderen door 
onder andere vakinformatie te bieden en advies te geven over verschillende onder-
werpen. Ook biedt zij een platform voor contacten tussen leden onderling, groepen 
van leden en derden.102 Leden van RECRON kunnen gebruik maken van de volgende 
diensten die RECRON aanbiedt:

●	 informatie en ondersteuning via de Ledenservice,
●	 eerstelijns juridisch advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden,
●	 informatie, ondersteuning en voorlichting via regio- en bedrijfsgroepmanagers, 
●	 elf keer per jaar het vakblad Recreactie, 
●	 toegang tot de RECRON ledenwebsite, met daarop vaknota´s en documentatie, 
●	 advies door RECRON TOP Leveranciers en – Adviseurs.103

●	 Vermelding op de vrijetijdswebsite Footzy.nl

In het kader van de collectieve belangenbehartiging lobbyt RECRON bij de overheid 
en sluit zij twee CAO’s af: Recreatie en Dagrecreatie.104 In de lobby is RECRON op het 
niveau van de nationale overheid actief, maar ook op decentraal niveau. Volgens het 
Jaarboek Recreatie 2009 heeft RECRON in 2008 bereikt dat de beoogde BTW-verho-
ging voor attractieparken niet is doorgegaan. In het beleidsplan van RECRON 2009-
2011 is het volgende te lezen: “In de contacten met Den Haag is van een merkbare sfeerver-
betering sprake in het afgelopen jaar. […] RECRON wordt weer gehoord op de inhoud in Haagse 
kringen en krijgt meer aandacht dan in het verleden van politici en bewindslieden.”105 Ik conclu-
deer dat RECRON een gebalanceerde activiteitenmix heeft, waarin op verschillende 
manieren aan collectieve, gesegmenteerde (regionaal en functioneel) en individuele 
belangenbehartiging wordt gedaan. 

Stakeholders en concurrenten
RECRON maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden, zoals het Platform 
Toerisme en Recreatie (PTR)106, dat de gezamenlijke belangen van de sector toerisme 
en recreatie vertegenwoordigt in Nederland.107 Daarnaast heeft RECRON onder an-
dere een convenant gesloten met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
(NBTC). RECRON werkt de laatste jaren steeds intensiever samen met andere par-
tijen. 108

102    Algemene informatiebrochure RECRON, 2008. 
103    Website RECRON per oktober 2008. 
104    Jaarboek Recreatie 2009. 
105    Beleidsplan RECRON 2009-2011: p. 41.
106    Sinds 2010 heet dit platform Gastvrij Nederland.
107    Bij het PTR zijn verder aangesloten: ANVR, ANWB, de Club van Elf, HISWA Vereniging, Koninklijke 

Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, LTO-Nederland, MKB-Nederland, Nederlands 
Bureau voor Toerisme en Congressen, Nederlandse Vereniging van Luchthavens/Amsterdam Airport 
Schiphol, VNO-NCW, VVV Nederland. Het secretariaat wordt gevoerd door VNO-NCW.

108    Beleidsplan RECRON 2009-2011
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Op regionaal niveau participeert RECRON eveneens in tal van (informele) samen-
werkingsverbanden, zoals platforms en coalities. Vaak is KHN een partner, omdat die 
eveneens een regionale structuur heeft, aldus een verschillende gesprekspartners van 
RECRON. Regio’s hebben de vrijheid om zelf hun samenwerkingspartners te kiezen.
Bij RECRON is het mogelijk om als vereniging collectief lid te worden. Zo heeft de Ne-
derlandse Sauna Vereniging (NSV) zich per 1 januari 2009 aangesloten bij RECRON. 
Daarmee heeft de bedrijfsgroep Sauna en Thermen er 43 nieuwe leden en een aan-
tal aspirant-leden bij gekregen. RECRON neemt de collectieve belangenbehartiging 
voor haar rekening, terwijl de NSV zich zal blijven richten op promotie en kwaliteits-
verbetering. Tevens wordt de samenwerking gezocht met de Dutch Spa Association 
om gezamenlijk een keurmerk voor sauna- en thermenbedrijven op te zetten.109

Er was aanvankelijk ook samenwerking met de in 2004 opgerichte Vereniging Kam-
peerBoerderijen (VeKaBo). Het VeKaBo-bestuur heeft echter afwijzend gereageerd op 
het voorstel om tot een collectief lidmaatschap te komen. In het beleidsplan 2009-
2011 is te lezen dat RECRON individuele VeKaBo-bedrijven wil gaan benaderen voor 
een lidmaatschap van RECRON. RECRON gaat daartoe een vakgroep kleinschalige 
recreatie oprichten waar de achterban van VeKaBo zich bij aan kan sluiten, maar ook 
andere bedrijven. Ik leid hieruit af dat RECRON hier bewust kiest voor de uitvoe-
ringsstrategie van concurrentie. Dit is opmerkelijk, omdat RECRON voor het overige 
‘samenwerking’ als dominante uitvoeringsstrategie heeft. Blijkbaar voert de organi-
satie richting verschillende ‘concurrenten’ verschillende strategieën. 

RECRON  deelt haar kantoorpand met watersportvereniging HISWA en heeft daar-
mee een gezamenlijk huurcontract. De samenwerking is volgens verschillende ge-
sprekspartners echter beperkt gebleven tot enkele dossiers en is geen automatisme. 
In internationaal verband werkt RECRON samen met de European Federation of 
Campingsite Owners (EFCO Charter) en International Association of Amusement & 
Attraction parks (IAAPA). 

 Overige vertegenwoordigende organisaties van de recreatiebranche

VeKaBo
Bij de Vereniging KampeerBoerderijen (VeKaBo) zijn in 2009 1.100 leden aangesloten, 
met 1.600 accommodaties.110 Het merendeel betreft kleinschalige kampeerterreinen, 
maar ook groepsaccommodaties, vakantieverblijven en bed & breakfasts zijn aangeslo-
ten. VeKaBo heeft voor haar leden een online reserveringssysteem en fungeert boven-
dien als keurmerk. De doelstellingen zijn belangenbehartiging, dienstverlening en 
collectieve promotie. Dat laatste via internet, beurzen en het uitgeven en verspreiden 
van accommodatiegidsen. Daarbij werkt VeKaBo samen met de VVV’s. VeKaBo is de 
koepel van zes regionale verenigingen. 

109    Recreactie nr. 11, november 2008, p. 17
110    www.vekabo.nl
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Club van Elf
Anders dan de naam doet vermoeden, is de Club van Elf de belangenbehartiger van 
twaalf grote Nederlandse dagrecreatie-ondernemingen (attractieparken, dierentui-
nen, etc.). De vereniging is gericht op de bevordering van het dagtoerisme en de be-
langenbehartiging van de leden. Jaarlijks ontvangen de aangesloten bedrijven zo’n 
13½ miljoen bezoekers. Dat is bijna de helft van alle bezoek aan dit soort bedrijven in 
ons land. De Club van Elf is in het begin van de jaren zeventig ontstaan toen onder 
druk van de energiecrisis en de autoloze zondagen de vooruitzichten voor de attrac-
tiebedrijven somber waren.111

De Club is de Nederlandse vertegenwoordiger in EUROPARKS, de Europese Federatie 
van Attractieparken, waarin de nationale organisaties van attractieparken in Europa 
zijn verenigd. De Club van Elf is als collectief lid bij Koninklijke Horeca Nederland. 
Enkele leden zijn daar ook individueel lid, evenals bij RECRON.

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat de VeKaBo en Club van Elf duidelijk afge-
bakende domeinen hebben, terwijl RECRON de belangen van de recreatiebranche in 
de breedte behartigt. Dat laatste geldt ook voor Koninklijke Horeca Nederland, waar-
over meer in de volgende paragraaf. 

7.3	 Horeca

Horeca is oorspronkelijk een afkorting voor Hotels, Restaurants en Cafés, maar 
wordt al sinds jaar en dag als zelfstandig naamwoord gebruikt voor de verzameling 
van dergelijke bedrijven. De horecabranche wordt echter niet als zodanig genoemd in 
de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) van 2008. Daarin wordt gesproken over logies-
verstrekking, maaltijdverstrekking en drankverstrekking, ofwel code I. Hieronder 
vallen de codes I55 (logiesverstrekking) en I56 (eet – en drinkgelegenheden). Hieron-
der een overzicht van alle codes met de titels die onder de logiesverstrekking, maal-
tijdverstrekking en drankverstrekking vallen:112

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 
55 Logiesverstrekking 
55.1  Hotels, hotel-restaurants, pensions en conferentie-oorden 
55.2  Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen 
55.3  Kampeerterreinen 
55.9  Overige logiesverstrekking 
56  Eet- en drinkgelegenheden 
56.1  Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons 
56.2  Kantines en catering 
56.3  Cafés 

111    www.clubvanelf.nl
112    CBS, Standaard Bedrijfs Indeling 2008
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De omzet van bedrijven in de horecabranche is volgens het bedrijfschap Horeca en 
Catering van 1995 tot 2007 geleidelijk gestegen. In 1995 bedroeg de omzet inclusief 
BTW € 9.036,5 miljoen en in 2007 is dit gestegen tot € 14.332,2 miljoen.113 Dat is een 
stijging van bijna 60%. In het 3e kwartaal van 2008 is voor het eerst sinds 4 jaar de om-
zet gedaald met bijna 1% ten opzichte van het 3e kwartaal in 2007.114

  
Volgens cijfers van het bedrijfschap Horeca en Catering is de horecabranche in aantal 
bedrijven gegroeid van 40.328 bedrijven in 1995 tot 42.433 bedrijven in 2008,115 een 
stijging van 5,2%. Er zijn ook particulieren die eenzelfde soort activiteiten aanbieden 
als horecabedrijven, maar die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 
waardoor ze niet als bedrijf worden aangemerkt. In 2006 waren er 320.000 werkne-
mers actief in de horecabranche.116

 
De horecabranche is gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën. Hieronder vol-
gen kort enkele ontwikkelingen die volgens het Beleidsplan Koninklijke Horeca Ne-
derland 2007-2009 een belangrijke rol spelen in de horecabranche:117

●	 Onder consumenten is de trend dat mensen bewuster willen consumeren, waar-
bij de nadruk ligt op gezond eten. Daarnaast hebben steeds meer consumenten 
behoefte aan belevenissen om te ontsnappen aan stress. Dit valt onder de noemer 
‘beleveniseconomie’. 

●	 De horecabranche probeert in te spelen op de toenemende vraag naar kwaliteit. 
KHN zegt dat mensen wel bereid zijn iets meer geld te betalen voor producten met 
meer kwaliteit. De horecabranche is zich dan ook in toenemende mate aan het pro-
fessionaliseren, wat resultaatgerichte samenwerking vereist. Bovendien wordt de 
markt steeds breder, omdat consumenten op steeds meer momenten buitenshuis 
slapen, eten, drinken of ‘pleasure & leisure’ tot zich nemen.

●	 Tot slot ziet KHN een vergaande ontwikkeling van concentratie, schaalvergroting, 
ketenvorming en internationalisering. Aan de andere kant valt er ook een trend 
waar te nemen naar specialisatie. Er is tevens een grotere belangstelling ontstaan 
voor samenwerking met branchegenoten. Horecabedrijven moeten zich ook na-
drukkelijker dan voorheen profileren in de markt. 

Met name de twee laatstgenoemde trends zijn van belang voor de brancheorgani-
saties in de horeca, omdat deze zorgen voor domeinvervaging en polarisering van 
ledenbelangen (kleine, specialistische bedrijven versus grotere, gediversificeerde 
bedrijven).

Ook in de horecabranche zijn verschillende belangenorganisaties actief, waarvan Ko-
ninklijke Horeca Nederland de belangrijkste is. 

113    http://hinc.databank.nl/?marktanalyse , geraadpleegd in november 2008.
114    Persbericht CBS PB08-078, 20 november 2008: Omzetdaling horeca 
115    http://hinc.databank.nl/?marktanalyse , geraadpleegd in november 2008.
116    Beleidsplan KHN 2007-2009: p. 8
117    Deze laatste trends en ontwikkelingen zijn door medewerkers van KHN samengesteld uit onder andere 

gegevens van het Bedrijfschap Horeca en Catering, Rabobank, CBS, CPB, FSIN, Kompas voor Beleid. 
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 Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
KHN is veruit de grootste brancheorganisatie voor de horeca. Zij is in 1991 ontstaan uit 
een fusie tussen Horecaf (verenging van luxere hotels en restaurants) en Horeca Ne-
derland (vereniging van kleine cafés, restaurants en eetcafés).118 Later is ook IJsfrica, de 
brancheorganisatie van ijssalons, frituurs en cafetaria’s in KHN opgegaan, aldus een 
afdelingshoofd. In het beleidsplan 2007-2009 van KHN staat het volgende over de doel-
stelling van KHN: “het in verenigingsverband creëren van een optimaal ondernemingsklimaat 
voor de horeca- en aanverwante bedrijven ten behoeve van een beter (sociaal en economisch) rende-
ment”. Ofwel ‘leden helpen geld verdienen’, zo luidt de tekst op de website van KHN.119

Middelen
Koninklijke Horeca Nederland heeft ruim 20.000 leden in 2008. Hieronder een over-
zicht van het aantal leden per sector: 

●	 Drankverstrekkende bedrijven (cafés, bars): 6.100 leden,
●	 Chinees-Indische bedrijven: 1.150 leden,
●	 Discotheek- en Zaalbedrijven: 900 leden,
●	 Fastfood- en IJsbedrijven (ijssalons, fritures en cafetaria’s): ruim 2.700 leden,
●	 Hotels: bijna 1.750 leden,
●	 Restaurants: bijna 7.500 leden,
●	 Toerisme, recreatie, sport en cultuur (vrije tijd): 600 leden.120 

Zoals gezegd zijn er 42.433 bedrijven in de horecabranche in 2008. KHN vertegen-
woordigt dus ongeveer de helft van het totaal aantal bedrijven in het domein. De om-
zet van de KHN-leden bedraagt volgens de KHN website circa 60% van de totale om-
zet in de bedrijfstak en de loonsom van de KHN-leden is 65% van de totale loonsom.
De inkomsten van KHN worden voor ongeveer 70% verkregen uit contributies van 
haar leden. De contributieprijs voor bedrijven zonder personeel is € 220.-, voor  stan-
daardbedrijven € 440,- en voor hotelbedrijven met meer dan 50 kamers is de contri-
butie € 880.-. Een buitengewoon lidmaatschap kost € 80,-, een aspirant-lidmaatschap 
kost € 130,-. Er worden kortingen op het lidmaatschap aangeboden als een persoon lid 
is met meerdere bedrijven en wanneer alle horecabedrijven van een samenwerkings-
verband van horecabedrijven lid zijn.121

Naast contributie bestaan de inkomsten van KHN uit bijdragen van strategische al-
lianties en commerciële relaties, bijdragen uit het Sociaal Fonds122, opbrengsten van 
verhuur, inkomsten uit tweedelijnsdiensten en overige opbrengsten.123 Het totaal 

118   Horecaf was de rechtsopvolger van de in 1890 opgerichte Nederlandsche Hotelhoudersbond en Horeca 
Nederland was rechtsopvolger van de in 1883 opgerichte ‘Vereeniging Vergunning’, een direct gevolg 
van de invoering van de Drankwet van 1881 (bron: 125 jaar Gastvrijheid, terugblikken en vooruitkijken). 

119   http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=8686  (oktober 2008). In 2011 luidt de payoff ‘Leden helpen 
ondernemen’

120   http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=303, geraadpleegd in januari 2009. In een reactie per e-mail 
liet KHN weten dat 1.200 leden en deelnemers lid zijn van Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur. 

121   http://www.horeca.org per oktober 2008.
122   Sinds 2008 heeft KHN geen inkomsten meer uit het Sociaal Fonds. 
123   Beleidsplan KHN 2007-2009: p. 69.
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aan inkomsten van KHN is de afgelopen jaren over het algemeen tamelijk constant 
gebleven, met een kleine uitschieter in 2008, zoals onderstaande grafiek laat zien: 

€ 13.500.000

€ 13.000.000

€ 12.500.000

€ 12.000.000

€ 11.500.000

€ 11.000.000

€ 10.500.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Het saldo van baten en lasten is in de periode 2005-2008 steeds positief geweest.124

KHN heeft in 2010 115 medewerkers in dienst (94 fte), waarvan er 53 werkzaam zijn 
op de afdeling Ledenservice en ‘slechts’ 15 op de afdeling beleid en communicatie.125 
Ik trek hieruit de conclusie dat de lidmaatschapslogica bij KHN een belangrijker rol 
speelt dan de invloedlogica. 

Besturing en management
Koninklijke Horeca Nederland behartigt de belangen van verschillende bedrijfstypen 
binnen de horecabranche. Er zijn in 2011 zes126 sectoren met ieder een eigen bestuur, 
dat zich bezig houdt met de bewaking en bevordering van de specifieke belangen-
behartiging van hun sector. De sectoren fungeren als informatieknooppunt voor on-
dernemers uit de sector. Een sectorbestuur wordt ondersteund door een eigen sec-
tormanager. Volgens een geïnterviewd afdelingshoofd fungeert een sectorbestuur als 
klankbord bij het formuleren van beleid. De sectoren zijn tevens vertegenwoordigd 
in de Ledenraad met per sector één adviserende stem. 

Tevens kent KHN 241 lokale afdelingen met minimaal 25 leden. Opmerkelijk is dat 
dit allemaal rechtspersonen zijn, met eigen budgetten. De horeca-ondernemers zijn 
echter rechtstreeks lid van de nationale vereniging, zodat KHN niet kan worden aan-
gemerkt als federatie. Iedere afdeling vaardigt maximaal twee bestuursleden af naar 
de regio. De 16 regio’s fungeren als platform tussen ledenraad en afdelingen.127 De 
structuur van de vereniging ziet er daarmee als volgt uit:

124      Jaarverslag 2005 KHN: p. 17 en Jaarrekening KHN 2007 en 2008. 
125     Beleidsplan KHN 2011-2013, p. 20/21
126     In 2008 waren er nog zeven sectoren. De sector discotheek- en zaalbedrijven is inmiddels opgeheven. 
127     Beleidsplan KHN 2007-2009: p. 59

Figuur 33 Inkomsten KHN in euro’s (grafiek opgesteld o.b.v. jaarrekeningen KHN)

Rijken_proef3.indd   162 07-10-11   09:20



163

Figuur 34 Organogram vereniging KHN (bron: beleidsplan KHN 2011-2013)

De bureauorganisatie heeft een functionele hiërarchie en kent de volgende structuur:
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Figuur 35 Organogram bureau KHN (bron: beleidsplan 2011-2013)

Dit organogram laat goed zien dat de span of control van de verschillende afdelings-
managers sterk verschilt. De afdeling ledenservice is met 53 medewerkers (in 2010) 
veruit de grootste. Onder deze afdeling ressorteren 27 regio-adviseurs, die niet alleen 
individueel advies geven, maar ook leden werven, relaties onderhouden en hun regio-
besturen ondersteunen. Zij doen echter weinig aan gesegmenteerde belangenbehar-
tiging, dat wordt grotendeels aan de leden zelf overgelaten, bevestigen verschillende 
afdelingshoofden van KHN.
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Activiteitenmix
Op de website van Koninklijke Horeca Nederland staan vijf redenen om als bedrijf lid te 
worden van KHN. Ten eerste geeft de brancheorganisatie individueel advies aan onder-
nemers. Ten tweede behartigt KHN de collectieve belangen van de leden. De inzet daar-
bij is minder regels, minder overheidsbemoeienis en lagere kosten voor ondernemers. 
De derde reden die genoemd wordt is financieel voordeel voor de leden. Hierbij valt te 
denken aan kortingen op verzekeringen, afvalverwerking en energie. Kennis en infor-
matie overbrengen aan de leden, over bijvoorbeeld regelgeving en ontwikkelingen, is 
het vierde doel van de brancheorganisatie. Tot slot wordt het punt van kwaliteit en pro-
fessionaliteit aangehaald.128 KHN behartigt derhalve vooral collectieve en individuele 
belangen van de leden, met een sterke nadruk op de laatste. Voor gesegmenteerde be-
langenbehartiging is, ondanks de matrixstructuur, weinig plaats. Evenmin heeft KHN 
een keurmerk. Volgens een afdelingshoofd komt dat door de diverse achterban. 

Stakeholders en concurrenten
Verschillende gesprekspartners erkennen desgevraagd dat er organisaties zijn die 
zich deels concurrerend tot KHN verhouden, maar zij benadrukken dat de verschil-
lende organisaties zich primair op andere doelgroepen richten. Waar nodig kan er-
mee worden samengewerkt. Het beleidsplan 2007-2009 noemt samenwerking op 
pagina 1 zelfs specifiek als speerpunt, namelijk samenwerking met diverse brancheorga-
nisaties zoals Mitex,BOVAG, UNETO-VNI en Raad Nederlandse Detailhandel en verdergaande 
samenwerking met organisaties die gastvrijheid als kerntaak hebben. Op pagina 30 wordt 
gespecificeerd welke doelen hiermee beoogd worden. Samenwerking met verwante 
brancheorganisaties is bedoeld om lobbydoelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast 
wordt een geïntegreerde back-office met recreatiebrancheorganisaties nagestreefd 
ten behoeve van efficiency. Dat is echter niet gerealiseerd, zo blijkt uit de gesprekken 
die ik heb gevoerd. Ook in het beleidsplan 2011-2013 wordt samenwerking als één van 
de belangrijkste aandachtspunten genoemd. 

Samenwerking met andere organisaties is vooral issuegericht en geconcentreerd bij 
de directie en de afdeling beleid & communicatie. In 2010 zijn er op landelijk niveau 
relaties met:

●	 BOVAG, CBW-Mitex en UNETO-VNI. Dit is een samenwerking tussen de direc-
teuren van de genoemde organisaties en wordt ook wel het 4BO-overleg genoemd. 
Centraal staat het versterken van de positie van het MKB binnen VNO-NCW.

●	 Thuiswinkel.org, Veneca (cateringbedrijven), NOC-NSF.
●	 Vijftien partners in het Platform Toerisme en Recreatie (Gastvrij Nederland), voor-

namelijk brancheorganisaties, maar ook de ANWB, VVV en het Nederlands Bureau 
voor Toerisme en Congressen.

●	 Negentien partners in het Convenant Overgewicht, waarin wordt samengewerkt 
met andere brancheorganisaties, maar ook met consumenten- en werknemersor-
ganisaties, instituten en NGO’s om overgewicht te bestrijden. 

128     http://www.horeca.org per oktober 2008.
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Op regionaal niveau werkt KHN vooral samen met RECRON, wanneer het ruimte-
gerelateerde onderwerpen betreft. “KHN-leden zijn daarin minder geïnteresseerd, dus vaak 
neemt RECRON hier het voortouw in de belangenbehartiging.”, aldus een afdelingshoofd van 
KHN. Meer daarover in paragraaf 7.5.

 Overige vertegenwoordigende organisaties van de horeca branche

Horeca Branche Instituut
Het Horeca Branche Instituut (HBI) is opgericht door sociale partners in de horeca 
en is het loket voor de horeca. Het doel van het instituut is het fungeren als neutraal 
en facilitair instituut dat sociale partners in de horeca adviseert, ondersteunt en uit-
voering geeft aan het door hen vastgestelde beleid op het terrein van arbeidsvoor-
waarden, arbeidsmarkt, scholing, ‘employability’ en onderwijs en mogelijk nader te 
benoemen andere werkvelden die sociale partners van strategisch belang achten. Ko-
ninklijke Horeca Nederland is als ondernemersorganisatie een van de sociale partners 
van het HBI. Samen met de werknemersorganisaties FNV Horecabond, CNV Bedrij-
venbond en De Unie maken zij deel uit van het bestuur van het HBI. Het HBI is de 
centrale horecavraagbaak voor starters, ondernemers, medewerkers en studenten in 
de horeca. Het instituut stimuleert de instroom en duurzame interesse in het horeca-
vak door het verzorgen van campagnes en vakwedstrijden. Het HBI ondersteunt ook 
de uitvoering van afspraken uit de horeca-CAO. Het instituut stimuleert innovaties 
door de branchevernieuwing; voorbeelden van innovaties zijn het ontwikkelen van 
nieuwe opleidingen, hulpmiddelen en methoden. Hiernaast brengt zij ook horeca-
leermiddelen en vakboeken uit. Tevens is het ook het exameninstituut namens de ho-
recabranche en organiseert de branche-examens. Tot slot biedt het HBI via internet 
een digitale horecavacaturebank aan.129

Bedrijfschap Horeca en Catering 
Het bedrijfschap Horeca en Catering is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
(PBO). Hier zitten werkgevers en werknemers uit de horeca om de tafel om beleid voor 
de horecabranche te maken. Het bedrijfschap zet zich al 50 jaar in voor een gezonde 
en professionele bedrijfstak. Het hart van het bedrijfschap kan worden gezien als een 
digitaal kenniscentrum waar men vele feiten en cijfers over de horeca kan raadplegen. 
Daarnaast kan men op de website van het bedrijfschap ook marktinformatie en digi-
tale tools vinden voor een betere bedrijfsvoering en bedrijfsvergelijking.130

Nederlands Horeca Gilde
Het Nederlands Horeca Gilde (NHG) is een vereniging van horeca ondernemers voor 
het midden- en kleinbedrijf. Het NHG heeft een eigen CAO en levert aan haar leden 
juridische en secretariële ondersteuning en bedrijfadviezen. Het NHG is opgericht 
in 1994 en heeft 750 leden (in 2010). De oprichting van het NHG heeft ervoor gezorgd 
dat KHN is ‘wakker geschud’ en een ‘heropleving’ heeft meegemaakt, aldus een afde-

129     http://www.horeca.nl/ , geraadpleegd in oktober 2008.
130     http://www.kenniscentrumhoreca.nl/overons/pages/overons.aspx , geraadpleegd in november 2008.
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lingshoofd van KHN. KHN is sindsdien actiever en meer op de leden gericht gewor-
den. Bovendien heeft de oprichting van het NHG er volgens deze gesprekspartner toe 
bijgedragen dat KHN tot een compleet nieuwe opzet van de CAO is gekomen.

7.4	 Branchevermenging

“Ik wist allang dat je van april tot en met oktober de kost niet kunt verdienen. De horeca maakt 
dat we het hele jaar door inkomsten hebben.”, zegt Bert van de Maat, eigenaar vakantiepark 
Mölke.131 Hieruit blijkt de noodzaak voor sommige ondernemers om recreatie en ho-
reca te integreren. De vermenging van horeca en recreatie is geen recent verschijnsel. 
Dat komt enerzijds door het gebrek aan sluitende definities van beide branches, an-
derzijds door de logische – en eeuwenoude – combinatie van ontspanning en maal-
tijd- en drankverstrekking. Niet voor niets spreekt de Rabobank van de sector ‘horeca 
en recreatie’.132 Daarbinnen worden negen branches onderscheiden:

●	Cafés en discotheken ●	Jachthavens
●	Cafetaria’s en kleine eetwarenverstrekkers ●	Restaurants
●	Fitnesscentra ●	Vakantiecentra
●	Golfbanen  ●	Wellnesscentra en sauna’s
●	Hotels

De belangrijkste reden voor vermenging van de recreatie- en horecabranche is markt-
verbreding. Ondernemers zoeken continu naar nieuwe groeimarkten om hun omzet 
te vergroten. Om dit te realiseren gaan zij zich steeds meer richten op aanvullende 
activiteiten, door een verbreding van hun portfolio. Zo kan een ondernemer proberen 
klanten langer aan zich te binden of proberen een nieuwe doelgroep te ontvangen. 
Een voorbeeld hiervan is de toenemende oriëntatie op de zakelijke markt door onder 
andere groepsaccommodaties. Door de vraag van deze nieuwe doelgroep zullen bij-
voorbeeld de groepsaccommodaties zich meer richten op een aanvullende activiteit, 
zoals de horeca. Horeca wordt ook gebruikt om klanten langer te binden en meer geld 
uit te laten geven, beweren zowel woordvoerders van KHN als RECRON in de inter-
views. Maar andersom gebeurt ook. Zo biedt Vakantiepark Mölke logies op basis van 
halfpension aan om de horeca continuïteit te bieden.133

Privatisering van sportverenigingen speelt eveneens een rol bij vermenging. Zo zijn 
sinds begin jaren ’90 bijvoorbeeld veel gemeentelijke zwembaden geprivatiseerd, 
waardoor het winstoogmerk belangrijker is geworden voor de particuliere onder-
nemers die deze zwembaden exploiteren. Vaak betekent dit een verbreding van de 
activiteiten waar omzet mee gehaald kan worden, zoals horeca-activiteiten.134 Bij bij-
voorbeeld sauna’s komt dezelfde ontwikkeling van vermenging voor. 

131     Recreatie nr. 11, november 2008, p. 41
132     Rabobank Cijfers en Trends, 2009
133     Recreatie, November 2008, pp. 40 - 43
134     Eindhovens Dagblad, 9 augustus 2008. Zwembaden weg door te hoge kosten. 
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Een andere reden waarom ondernemers zich meer richten op activiteiten die niet on-
der hun ‘eigen branche’ vallen, kan te maken hebben met de verschuiving van pro-
duct naar beleving. Zoals eerder al beschreven, komt het aanbod in de recreatiebran-
che nu meer vraaggericht tot stand. Ondernemers spelen in op de vraag van de klant, 
die vaak vraagt om meer luxe, comfort en voorzieningen.135 Een frisdrankautomaat 
is dan niet meer voldoende: klanten vragen om kwalitatief hoogwaardige horeca bij 
onder meer sport- en recreatiegelegenheden. Ondernemers spelen hier vanuit com-
mercieel oogpunt graag op in.136

De vermenging komt van twee kanten. Soms wordt de horecafunctie belangrijker bij 
recreatiebedrijven en soms de recreatiefunctie bij horeca. Over de vraag of het tempo 
van de vermenging toegenomen is de afgelopen jaren, zijn de meningen verdeeld. 
Zo zegt een woordvoerder van KHN dat de vermenging tussen de horeca- en recre-
atiebranche de afgelopen jaren is versneld, vanwege de snel opeenvolgende verande-
ringen in de samenleving. Een RECRON-manager deelt deze mening niet. Hij is van 
mening dat het tempo van vermenging niet duidelijk is versneld de afgelopen jaren.

Gevolgen voor de brancheorganisaties
De vermenging van horeca en recreatie zorgt ervoor dat veel ondernemers zowel bij 
KHN als bij RECRON terecht kunnen. Sommige ondernemers zijn zelfs van beide or-
ganisaties lid. Eén van de dubbelleden is recreatiecentrum ’t Ossekopke in Rucphen. 
De eigenaren geven aan ‘calculerende ondernemers’ te zijn. Zolang ze in financieel 
opzicht voordeel hebben bij het dubbellidmaatschap, zijn ze dubbellid. Voor hen is 
RECRON qua inhoud belangrijker dan KHN. Ze hebben RECRON nodig voor advies, 
onder andere op juridisch gebied. Tevens hebben ze de informatie nodig die KHN 
verstrekt en profiteren ze van de activiteiten en bijeenkomsten die KHN op regionaal 
niveau organiseert, wat RECRON niet tot minder doet. Met een voorbeeld leggen ze 
uit waarom het voor hen nuttig is om bij beide verenigingen lid te zijn: 

‘Bij de invoering van een bepaalde regeling waarbij ondernemers die muziek draaien moeten gaan 
betalen aan SENA, die het geld doorgeven aan de makers van de muziek, zeiden zowel KHN als 
RECRON een kortingsregeling te gaan regelen bij SENA. Van KHN kregen we naderhand een brief 
dat het niet gelukt was om een kortingsregeling te bedwingen bij SENA, terwijl het RECRON wel 
gelukt was. Lidmaatschap van beide brancheorganisaties is op een dergelijk moment prettig’. 

De branchevermenging leidt tot concurrentie tussen RECRON en KHN. Zij hebben 
beide geen monopolie op het behartigen van de belangen van recreatie- of horeca- 
ondernemers. Soms wordt de concurrentie expliciet aangegaan, soms is deze meer 
impliciet. Aan de andere kant leidt branchevermenging ook tot meer samenwerking 
tussen de betrokken brancheorganisaties. Zo worden soms de krachten gebundeld 
om binnen gemeenten, provincies, het Rijk en op Europees niveau meer te bereiken 
door lobby. Met name op Europees niveau is de noodzaak om samen te werken groot. 

135     Rabobank Cijfers en Trends, 2008
136     Interview RECRON en Beleidsplan KHN 2007-2009: p. 7
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Dit is een complexe bestuurlijke laag en het kost veel menskracht om hier zaken te be-
reiken. Dit is een extra reden tot samenwerking, volgens een manager van RECRON. 
Samenwerking binnen een landelijk overkoepelend platform, zoals het PTR, is vol-
gens deze gesprekspartner een gevolg van branchevermenging. 

7.5	 Strategische	reactie	van	de	betrokken	brancheorganisaties

RECRON en KHN vertegenwoordigen beide de belangen van de recreatiebranche. 
Voor een deel bedienen zij zelfs dezelfde leden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
beide organisaties zo nu en dan elkaars pad kruisen en ‘ontdekken’ dat ze met de-
zelfde dingen bezig zijn. Zoals ik hierboven al betoogde is zowel de samenwerking 
als de concurrentie tussen RECRON en KHN toegenomen. Hieronder bespreek ik op 
welke manier. 

Ad hoc samenwerken: coalities
Rondom verschillende beleidsdossiers hebben RECRON en KHN in het verleden co-
alities gesloten. Een voorbeeld daarvan is het rookbeleid. Een KHN- afdelingshoofd 
vertelt: “Een belangrijk issue voor met name horecaondernemers is het rookbeleid. KHN is al 
vanaf halverwege de jaren ’90 bezig met het vraagstuk rondom roken in horecagelegenheden. In 
2007 heeft Minister Klink, alle inspanningen ten spijt, besloten dat er een algeheel rookverbod 
ingevoerd wordt per 1 juli 2008. De lobby om het rookverbod te voorkomen werd getrokken door 
KHN. RECRON heeft gevraagd of KHN haar belangen in deze lobby mee wilde nemen, maar heeft 
geen capaciteit van eigen medewerkers ingezet. De lobby over het rookbeleid vond deels plaats via 
partners uit het Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan RECRON ook wel eens documenten 
ondertekent. KHN lobbyt in dit dossier ook alleen richting de nationale overheid.” 

Ruimtegerelateerde lobbytrajecten laat KHN weer graag aan RECRON over, vertellen 
verschillende gesprekspartners van RECRON en KHN. Zo was RECRON bijvoorbeeld 
trekker en woordvoerder van de lobby rondom Natura 2000. In deze lobbycoalitie 
doen ook HISWA en drie burgerorganisaties mee. 

Een meer recente coalitie tussen RECRON en KHN is voorjaar 2009 gevormd. De 
organisaties lobbyden gezamenlijk voor compensatie van de negatieve effecten van 
‘Werken aan winst’ voor de sector toerisme en recreatie. Dit heeft, net als de lobby 
tegen het algeheel rookverbod, niet het gewenste resultaat opgeleverd: het kabinet 
heeft in de lobby geen aanleiding gezien om haar maatregelen aan te passen. 

Volgens een manager van RECRON is er “vanwege de vervaging van grenzen tussen horeca, 
recreatie en watersport steeds vaker ‘strijd’ om wie de koploper mag zijn.” Dit laat duidelijk 
zien dat branchevermenging gevolgen heeft voor de strategievoering: naarmate de 
bedoelde ‘strijd’ heviger wordt, ligt samenwerken minder voor de hand. 
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 Allianties
Naast de genoemde ad hoc samenwerking in lobbydossiers, hebben RECRON en 
KHN op drie gebieden een meer structurele samenwerking, die als alliantie getypeerd 
kan worden:

Dubbellidmaatschapkorting
De dubbellidmaatschapkorting is een kortingsregeling voor leden die lid zijn van 
de brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland en RECRON. De regeling is 
omstreeks 2004/2005 ingevoerd. Een organisatie krijgt 25% korting op de contribu-
tie van de brancheorganisatie waarbij zij niet onder de CAO-regeling van de betref-
fende branche valt.137 Welke CAO van toepassing is, hangt af van waar de meeste om-
zet wordt behaald. Als meer dan de helft van de totale omzet met horeca-activiteiten 
wordt behaald, is de CAO horeca van toepassing.138 De regeling leidt tot een verschil-
lende korting bij KHN en RECRON, gezien het verschil in contributie. Er zijn geen 
eenduidige cijfers van het aantal ondernemers dat dubbellid is. Volgens een gespreks-
partner van KHN ligt het aantal dubbellidmaatschappen rond de 200 en volgens een 
gesprekspartner van RECRON ligt het aantal rond de 300. Het exacte aantal bleken 
beide organisaties, na enig navragen, niet te kunnen leveren. Het is opmerkelijk dat 
dergelijke strategische informatie niet voorhanden is. 

Platform Toerisme en Recreatie
Het Platform Toerisme en Recreatie (PTR) is een samenwerkingsverband van MKB 
Nederland, VNO-NCW en de toeristisch recreatieve (branche)organisaties in Neder-
land.139 Het PTR bestaat sinds 2002. Collectieve belangenbehartiging van onderne-
mers in de betrokken branches is de belangrijkste functie van het overkoepelende 
PTR. Om dit te bereiken treedt het Platform in overleg met ambtenaren en politici. 
Dit gebeurt overigens door medewerkers van de verschillende brancheorganisaties 
die hierin mankracht investeren. Ook worden er financiële middelen beschikbaar 
gesteld door de leden voor bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten. Boven-
dien dient het platform als plaats voor uitwisseling van kennis en informatie tussen 
de leden.140 Het PTR is faciliteitverstrekkend en niet besluitvormend. Het platform 
is geen verlengde van KHN en ook niet van RECRON, het gaat over toerisme en re-
creatie in haar totaliteit. Volgens een woordvoerder van RECRON is het platform 
een strategische keuze. Een lid beaamt dit: “Er spelen steeds meer dezelfde belangen voor 
onder meer KHN en RECRON, waardoor het platform is ontstaan en steeds intensiever is gaan 
werken.”141 Maar niet alle leden zien dit volgens een manager van RECRON: “Aange-
zien leden meestal geïnformeerd worden door de afzonderlijke brancheorganisaties en niet door 
het PTR, kunnen leden denken dat de brancheorganisaties minder samenwerken dan ze in feite 
doen.”

137     http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=59637#6 , geraadpleegd in oktober 2008.
138     CAOverzicht, jaargang 3, week 40, 2009
139     Het PTR is in maart 2010 omgedoopt tot Gastvrij Nederland. 
140     Website Platform Toerisme en Recreatie (december 2008). 
141     Interview ’t Ossekopke.
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Lekker weg in eigen land
De campagne ‘Lekker weg in eigen land’ is een gezamenlijk initiatief van KHN, RE-
CRON, VVV Nederland en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. In het 
kader van deze campagne worden geregeld speciale acties voor consumenten op touw 
gezet en is de website www.familielekkerweg.nl gelanceerd. 

Volgens een afdelingshoofd van KHN heeft er ook een generieke samenwerkingsover-
eenkomst tussen KHN en RECRON bestaan, de zogenaamde ‘Verklaring van Buda-
pest’. Deze zou echter geen gevolgen hebben gehad voor het vertrouwen tussen beide 
organisaties en afspraken uit de verklaring zouden niet altijd zijn nagekomen. 

 Concurreren
KHN heeft in haar beleidsplan 2007-2009 de doelstelling opgenomen om haar posi-
tie op het gebied van recreatie en toerisme te versterken. Onder meer door het aantal 
leden in de sector Toerisme & Recreatie, Sport en Cultuur te laten stijgen tot 1.500. 
De oprichting van deze sector  in 2001 en het werven van leden daarvoor kan gezien 
worden als een openlijke aanval op RECRON. Zo heeft KHN in 2002 een brief ge-
stuurd naar RECRON-leden waarvan KHN dacht dat zij een horecafunctie hadden. 
In deze brief werden de (financiële) voordelen van het KHN-lidmaatschap benadrukt. 
“De brieven van KHN werden destijds met veel verontwaardiging ontvangen door de leden van 
RECRON.”, aldus een woordvoerder van RECRON. Verschillende RECRON-gespreks-
partners benadrukken bovendien dat mede door deze actie een fusie tussen beide or-
ganisaties voorlopig niet waarschijnlijk is. 

 Overwogen reactie: fusie 
Een fusie tussen RECRON en KHN is wel eens overwogen, maar niet serieus onder-
zocht, om verschillende redenen. Zo willen beide brancheorganisaties hun ‘eigen 
ding’ blijven doen en zich richten op hun eigen thema’s. Ook verschillen de culturen 
binnen de verenigingen volgens diverse betrokkenen te sterk. RECRON richt zich 
meer op duurzaamheid, ruimte en groen, ofwel meer buitenstedelijke thema’s. KHN 
richt zich meer op stedelijke centra, maar ook op groen. Hiernaast was RECRON, met 
aanzienlijk minder leden dan KHN, ook enigszins bang om door een fusie buitenspel 
te worden gezet en bij wijze van spreken ‘onderdeel’ te worden van het veel grotere 
KHN. Een andere reden van het niet fuseren van KHN en RECRON heeft te maken 
met tegenstellingen in belangen en in de uitvoering. Een voorbeeld dat een gespreks-
partner van RECRON heeft aangehaald betreft de kampeerboerderijen. KHN is tegen 
het stimuleren van horeca in kampeerboerderijen, RECRON is hier juist voor. Boven-
dien denken functionarissen van RECRON dat wanneer beider organisaties zouden 
fuseren leden zich af zullen splitsen, omdat ze zich minder verbonden zullen gaan 
voelen met de gefuseerde brancheorganisatie. 
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7.6	 Gevolgen	van	de	strategische	reactie

Omdat er niet één strategie is gevoerd, maar verschillende tegelijk, is het lastig om de 
causaliteit tussen gevolg en gevoerde strategie aannemelijk te maken. Hieronder zal 
ik de verschillende elementen uit het theoretisch kader aflopen en bekijken hoe deze 
veranderd zijn of kunnen zijn ten gevolge van de gekozen strategieën. 

 Gevolgen voor de middelen

Financiële middelen
De dubbellidmaatschapskorting heeft direct gevolgen voor de financiële middelen 
van beide brancheorganisaties. Uitgaand van 250 dubbelleden, die voor de helft pro-
fiteren van korting bij KHN en voor de helft bij RECRON gaat het om een derving 
van inkomsten van in totaal 125*25%* € 440 + 125*25%* € 1.400 = € 57.500. Daar staat 
tegenover dat er door de regeling misschien meer dubbelleden zijn dan wanneer de 
regeling niet had bestaan. Op de totale inkomsten van KHN en RECRON gaat het om 
een verwaarloosbaar bedrag. 

Voor deelname aan het PTR betalen KHN en RECRON een bescheiden bedrag aan 
VNO-NCW en MKB Nederland voor secretariële ondersteuning.

Concurrentie om leden heeft ook direct gevolgen voor de financiële middelen. Een lid 
dat overstapt van de ene naar de andere brancheorganisatie zorgt voor een verschuiving 
van financiering. Bovendien brengt actieve ledenwerving kosten met zich mee. De om-
vang van deze kosten valt echter niet te bepalen. KHN heeft in 2009 in totaal € 13.000 
uitgegeven aan ledenwerving, over alle sectoren heen. Daar komen nog de salarissen 
van drie ledenwervers bij. Welk deel daarvan wordt besteed aan de werving van recre-
atie-ondernemers is echter niet bekend. Alles overziend acht ik het niet aannemelijk 
dat de gevoerde strategieën significante gevolgen hebben voor de financiële middelen. 

Culturele middelen
RECRON levert naast financiën ook menskracht (capaciteit) aan het PTR. Er worden 
in het platform afspraken gemaakt over capaciteit van de samenwerkende partijen. 
Ook op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt er capaciteit geleverd aan samen-
werkingsvormen als platformen. KHN besteedt ongeveer een half fte aan het lande-
lijke PTR door directie, beleid en sectoren samen. 

Verder steken KHN en RECRON beide menskracht in de lobbytrajecten waarin wordt 
samengewerkt. De ene keer is dat vooral RECRON, de andere keer vooral KHN. Per 
saldo concludeer is dat daardoor sprake is van synergie in het gebruik van culturele 
middelen. Ik acht het aannemelijk dat de effectiviteit van beide organisaties daardoor 
toeneemt.
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Sociale middelen
Door invoering van de dubbellidmaatschapkorting hebben RECRON en KHN niet 
aantoonbaar meer leden gekregen. RECRON zegt niet echt een doelgroep te vinden 
onder de leden van KHN. De leden van de sector Recreatie, toerisme, sport en cul-
tuur van KHN vormen een bredere doelgroep dan de doelgroep van RECRON. Aange-
zien recreatieondernemers wel een doelgroep lijken te vormen voor KHN, verwacht 
RECRON dat KHN meer leden heeft gekregen door de invoering van de dubbellid-
maatschapkorting. Ze verwacht ook dat dit tevens kan komen door het feit dat de 
contributie van KHN aanzienlijk lager ligt dan de contributie van RECRON. Volgens 
een woordvoerder van RECRON is de dubbellidmaatschapkorting niet ingevoerd om 
meer leden te krijgen, maar is het opgezet vanuit de vraag van de bestaande dubbel-
leden. Zij hadden het gevoel dubbel te betalen en op deze manier probeert RECRON 
leden ‘binnen boord’ te houden en tegemoet te komen. 

De achterliggende reden van KHN om de dubbellidmaatschapkorting in te voeren is 
in de interviews niet naar voren gekomen. KHN zegt niet te weten of ze meer leden 
heeft getrokken door de dubbellidmaatschapkorting en zegt geen betrouwbare cij-
fers hierover te hebben, omdat ze niet consistent nagaan waarom leden lid worden.

Het PTR heeft de banden met andere brancheorganisaties die zich met recreatie en 
toerisme bezighouden versterkt. De overige genoemde allianties hebben het netwerk 
van KHN of RECRON niet vergroot: er waren al relaties met alle partijen waarmee 
wordt samengewerkt. Concurrentie kan leiden tot een afname van de sociale mid-
delen (minder leden of minder toegang tot beleidsmakers). Het is niet na te gaan in 
hoeverre dit het geval is.

 Overige gevolgen 
De gevolgen voor de overige ‘driehoeken’ uit het theoretisch kader behandel ik in één 
paragraaf. Dat komt omdat deze gevolgen in deze case studie niet zijn aangetoond. 
KHN en RECRON hebben hun structuur en besturing noch door de samenwerking, 
noch door de concurrentie aangepast. Een afdelingshoofd van KHN zegt hierover: 
“Samenwerking is nooit van invloed op de structuur van KHN. Dat komt omdat KHN de grootste 
brancheorganisatie van Nederland is.” Vanwege de concurrentie wordt wel kritisch naar 
de activiteiten gekeken en wordt geregeld gemeten of deze nog aansluiten op de be-
hoeften van de achterban. Met name RECRON is daar naar eigen zeggen actief mee 
bezig. 

De invloed op de overheid is volgens gesprekspartners van KHN en RECRON wel iets 
toegenomen dankzij de samenwerking in het PTR. Dat komt omdat de overheid het 
volgens hen ook prettig vindt dat er één spreekbuis is. Het PTR pakt dan ook steeds 
meer onderwerpen op en de samenwerking wordt sterker. 

De functionarissen van RECRON die voor dit onderzoek geïnterviewd zijn, geven 
unaniem aan dat de band tussen RECRON en haar leden sinds de ‘openlijke aanval’ 
van KHN in het algemeen sterker is geworden. De regiomanagers hebben daarin een 
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belangrijke rol gespeeld. Ik leid hieruit af dat een RECRON haar concurrentiestrate-
gie impliciet heeft gewijzigd van service leadership  in member intimacy.

7.7	 Samenvatting	en	conclusies

De branches van horeca en recreatie zijn al geruime tijd aan vermenging onderhe-
vig. Toch kennen beide branches nog ‘eigen’ brancheorganisaties, waarvan KHN en 
RECRON de belangrijkste zijn. Deze organisaties zijn zich ervan bewust dat zij op 
onderdelen met elkaar concurreren. De concurrentie concentreert zich vooral rond 
ledenwerving en -behoud. KHN en RECRON hebben daarbij – gedeeltelijk en impli-
ciet – dezelfde concurrentiestrategie gekozen. Op het gebied van beleidsbeïnvloeding 
wordt vanwege de branchevermenging juist vaak samengewerkt. 

KHN is één van de grootste brancheorganisaties van Nederland. De omvang wordt 
aangewend om voor de leden gunstige voorwaarden uit te onderhandelen bij tal van 
leveranciers. Maar ook om hen op allerlei terreinen uitgebreid en gratis van informa-
tie en advies te voorzien. Leden moeten hun contributie makkelijk terug kunnen ver-
dienen. De gevolgde concurrentiestrategie is tijdens ledenwerving vooral operational 
excellence. Wanneer een bedrijf eenmaal lid is, verschuift de gevolgde concurrentiestra-
tegie naar member intimacy: de regionale en functionele vertakkingen en bijeenkom-
sten maken een intieme relatie met de leden mogelijk. Circa één op de tien leden heeft 
een bestuurs- of andere functie binnen de organen van KHN.

Toen KHN in 2001 nadrukkelijk de concurrentie aanbond met RECRON door een sec-
tor Toerisme en Recreatie op te richten, heeft RECRON kort overwogen om ook col-
lectieve voordelen aan te bieden. Omdat RECRON het op prijs echter nooit zou win-
nen van KHN en de organisatie bovendien weinig ervaring had met ledenvoordelen, 
is (impliciet) besloten om een strategie te hanteren van member intimacy. De regioma-
nagers houden veel contact met de leden in het land en ook de decentrale structuur 
biedt hen de kans om elkaar veelvuldig te ontmoeten in verenigingsverband. Aanvul-
lend hierop probeert RECRON veel kennis in huis te hebben om deze aan te wenden 
in de collectieve belangenbehartiging. Er is meer balans tussen invloeds- en lidmaat-
schapslogica dan bij KHN. 

Beide organisaties hanteren ook een vergelijkbare groeistrategie. RECRON kiest er 
duidelijk voor steeds meer soorten recreatieondernemers aan zich te binden, hetgeen 
getypeerd kan worden als domeinontwikkeling. Daarbij hanteert RECRON verschil-
lende uitvoeringsstrategieën. In de eerste plaats acquisitie, een bij brancheorganisa-
ties weinig voorkomende strategie, door complete verenigingen toe te laten als lid. 
Maar ook interne ontwikkeling, door op eigen kracht leden te werven. En soms sa-
menwerking, getuige de dubbellidmaatschapskorting. De groeistrategie van KHN 
lijkt op het eerste gezicht domeinpenetratie: al jaren biedt KHN ongeveer hetzelfde 
dienstenpakket aan ongeveer dezelfde doelgroep. Maar omdat er steeds meer soorten 
ondernemingen zijn met een horecafunctie (denk aan musea, ziekenhuizen, tanksta-
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tions) verschuift de strategie feitelijk ook naar domeinontwikkeling. Daarbij werkt 
KHN vanuit interne ontwikkeling: in de Beleidsplannen 2007-2009 en 2011-2013 
wordt weliswaar aandacht geschonken aan samenwerking met andere (branche)orga-
nisaties, maar dit wordt nauwelijks concreet uitgewerkt. 

Doordat beide organisaties primair vanuit eigen kracht opereren, is de samenwer-
king beperkt tot coalities en allianties. De samenwerking in de coalities heeft ertoe 
geleid dat, door verdeling van de voortrekkersrol, beide organisaties op meer issues 
kunnen lobbyen dan zonder samenwerking. Of zij daardoor effectiever zijn is niet 
gezegd: zoals ik aangaf in “Figuur 17 Overzicht factoren van invloed” is focus in de 
belangenbehartiging ook een factor die invloed bepaalt. Het is, vanwege de beperkte 
gevolgen voor de middelen, activiteiten of besturing, voor mij niet aannemelijk dat 
de onderzochte allianties significant hebben bijgedragen aan een grotere invloed of 
effectiviteit van KHN en RECRON. 

samen sterk of verdeel en heers?
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HOOFDSTUK	8

Alliëren in de logistiek

8.1	 Inleiding

De sector ‘transport en logistiek’ kent vele branches, met ieder weer eigen brancheor-
ganisaties. Sommige brancheorganisaties vertegenwoordigen meer dan één branche 
uit de sector, terwijl er voor sommige branches ook weer meer dan één brancheor-
ganisatie bestaat. Op allerlei manieren wordt door deze brancheorganisaties samen-
gewerkt en geconcurreerd. Soms door twee organisaties, soms door meer. Een over-
koepelend samenwerkingsverband is sinds 2005 de Logistieke Alliantie, waarin maar 
liefst negen brancheorganisaties samenwerken. 

In de volgende paragraaf ga ik dieper in op de sector transport en logistiek en de bij-
behorende brancheorganisaties, om duidelijk te maken hoe groot de overlap in do-
meinen en in het aanbod van beide organisaties is. De derde paragraaf behandelt de 
vermenging in de sector en de gevolgen voor de bijbehorende brancheorganisaties. 
Paragraaf vier gaat over de strategische reactie (in casu: alliantie) van de brancheor-
ganisaties op de vermenging, waarna paragraaf vijf beschrijft wat dit betekent voor 
de positie van de organisaties in hun omgeving. Ik sluit dit hoofdstuk af met enkele 
conclusies in relatie tot het theoretisch kader. 

8.2	 Transport	en	logistiek

Transport en logistiek is geen branche, maar een hele sector. Als we personenvervoer 
buiten beschouwing laten, worden door de SBI 2008 de volgende branches onder-
scheiden:

H  Vervoer en opslag 
49  Vervoer over land 
49.2  Goederenvervoer per spoor 
49.4  Goederenvervoer over de weg 
49.5  Transport via pijpleidingen 
50  Vervoer over water 
50.2  Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) 
50.4  Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart) 
51  Luchtvaart 
51.2  Goederenvervoer door de lucht 
52  Opslag en dienstverlening voor vervoer 
52.1 Opslag 
52.2  Dienstverlening voor vervoer 

Rijken_proef3.indd   175 07-10-11   09:20



samen sterk of verdeel en heers?

176

De laatste categorie, 52.2, omvat een breed scala aan economische activiteiten, zoals 
laad-, los- en overslagactiviteiten, expediteurs, cargadoors en bevrachters, weging en 
meting. ABN AMRO onderscheidt binnen transport en logistiek slechts vier deelsec-
toren: binnenvaart, goederenvervoer over het spoor, goederenvervoer over de weg en 
opslag. De verhouding tussen de verschillende vervoersmodaliteiten (uitgedrukt in 
vervoerd gewicht) is tamelijk stabiel. Ongeveer een derde van het gewicht gaat via 
binnenvaart, zo’n 5% per spoor en de rest over de weg.142 

Rabobank rekent vervoer en communicatie tot de sector transport, dus ook dataver-
keer via kabel en satelliet.143 Alhoewel de sector sterk te lijden heeft (gehad) onder de 
economische crisis, zijn de vooruitzichten op lange termijn gunstig. Verschuiving 
van productie naar lagelonenlanden zorgt voor een toename van transportbehoefte. 
Een belangrijk knelpunt is volgens de Rabobank de beschikbaarheid van gekwalifi-
ceerd personeel. 

In de sector transport en logistiek is een groot aantal branche- en belangenorganisa-
ties actief. Zo telt alleen al de binnenvaart er tenminste elf.144 Tien (thans negen145) 
organisaties die opkomen voor de belangen van transport en logistiek werken sinds 
2006 samen in de Logistieke Alliantie. Deze organisaties worden hieronder kort na-
der beschreven. Omdat het er zoveel zijn, volsta ik omwille van het overzicht met een 
kortere beschrijving dan in de voorgaande hoofdstukken. 

8.3	 Organisaties	uit	de	Logistieke	Alliantie

Zoals hierboven aangegeven bestaat de Logistieke Alliantie uit negen brancheorgani-
saties. In deze paragraaf zal voor elke brancheorganisatie een korte inleiding worden 
gegeven. Aan het eind van deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de cultu-
rele en de sociale middelen van deze organisaties. 

 1. Air Cargo Netherlands (ACN) 
ACN is de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland en heeft als 
statutaire doelstelling […] het behartigen van de belangen en het ontwikkelen van de Neder-
landse luchtvrachtsector in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht, alles in de meest ruime zin 
van het woord.’ Projecten waar ACN zich mee bezig houdt betreffen veiligheid en cri-
minaliteit, douane en infrastructuur. De bijna 300 leden van ACN zijn onderverdeeld 
in vijf sectorraden146:

142    Eurostat, ABN AMRO Sector Research (2009)
143    Rabobank brancheinformatie, maart 2010
144    O.a. Koninklijke Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart , Kantoor Binnenvaart, 

Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond, Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart, 
Nederlandse RK Bond van Reders en Schippers St. Nicolaas, Vereniging van Sleep- en duwbooteigenaren 
Rijn en IJssel, Algemeene Schippers Vereeniging, Nederlandsch Binnenvaartbureau, Vereniging Euro-
pese Binnenvaartondernemers, Vereniging Zand- en Grindschippers

145    Branchevereniging Rail Goederenvervoer is per 27 augustus 2009 opgegaan in KNV Spoorgoederenver-
voer.

146    www.acn.nl
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●	afhandelaars
●	airlines & GSA’s
●	truckers 
●	dienstverleners (banken, opleiders, adviesbureaus, uitzendorganisaties en securitybedrijven)
●	expediteurs (in samenwerking met FENEX)

Daarnaast zijn ook twee luchthavens (Schiphol Groep en Maastricht Aachen Airport) 
bij ACN aangesloten, alsmede een drietal belangenorganisaties: ORAM, FENEX en de 
Dutch Aviation Group. Die eerste twee worden hieronder nader behandeld. 

 2. Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
CBRB is de brancheorganisatie voor de werkgevers- en ondernemers voor binnen-
vaart en logistiek. Het centrale doel van het CBRB is versterking van de positie van 
de aangesloten binnenvaart-ondernemingen en van de binnenvaart in z’n totaliteit. 
Leden kunnen gebruik maken van diensten op het gebied van werkgeversbelangen, 
nautisch-technische zaken, juridische zaken en de helpdesk.
De leden van CBRB zijn actief in acht deelmarkten147: 

●	containers ●	Ro-Ro (roll-on/roll-off)
●	droge bulk ●	sleepvaart en bijzonder transport
●	duwvaart ●	tankvaart
●	passagiersvaart ●	veerdiensten

Het CBRB vertegenwoordigt het grootste deel van alle rederijen en vervoersorgani-
satoren in alle deelsectoren en daarnaast ruim 250 varende ondernemers. De leden 
zijn georganiseerd in ledengroepen, ingedeeld naar activiteit en deelmarkt. De sa-
menstelling van de ledengroepen is zeer divers: vervoerders, vervoersorganisatoren, 
groot of klein. De organisatie van de ledengroepen is zodanig dat alle groepen over 
alle voor hen belangrijke zaken kunnen praten, nadenken, informeren en (mee)be-
slissen. De ledengroepen hebben een eigen bestuur. Veel issues raken verschillende 
groepen leden. In die gevallen worden de zaken op elkaar afgestemd via het bestuur 
van het CBRB.

 3. Deltalinqs
Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de logistieke en industriële bedrij-
ven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Haar activiteiten ondersteunen 
de versterking van de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam, de duurzame 
ontwikkeling van het havengebied en de bevordering van het politiek en maatschap-
pelijk draagvlak voor de activiteiten van de aangesloten bedrijven en verenigingen.148

 
De leden-ondernemingen en leden-verenigingen worden onderverdeeld in de vol-
gende 14 kernsectoren:

147     www.cbrb.nl
148     http://www.deltalinqs.nl
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●	cargadoors ●	energie ●	renewables
●	chemie ●	expediteurs ●	stuwadoors
●	containeroverslag ●	havenservicebedrijven ●	utility
●	contracting ●	natte bulk ●	vervoer en aanverwante diensten 
●	droge bulk ●	olieraffinage

De uitvoering van de activiteiten van Deltalinqs krijgt vorm en inhoud in nauw over-
leg met ruim 400 deskundigen van de deelnemende bedrijven en brancheorganisa-
ties. Voor de verschillende activiteiten/werkvelden zijn werkgroepen en contactgroe-
pen actief. Deze groepen bestaan uit drie clusters:

●  Cluster Economie en Bereikbaarheid
●  Cluster Kennis en Arbeidsmarkt
●  Cluster Milieu en Veiligheid

Deltalinqs onderhoudt intensieve contacten met organisaties als de verladers orga-
nisatie EVO, Nederland Distributieland (NDL), Vereniging van de Nederlandse Che-
mische Industrie (VNCI), Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en de 
Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven (VOTOB). Deze samenwerking 
vindt plaats om de regionale activiteiten en de nationale en internationale belan-
genbehartiging op elkaar af te stemmen. Bovendien vormt Deltalinqs een bureauge-
meenschap met de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) en de Nederlandse 
organisatie voor expeditie en logistiek: FENEX. De gezamenlijke huisvesting verge-
makkelijkt waar nodig een effectieve coördinatie en afstemming van activiteiten, al-
dus de directeur van Deltalinqs. 

 4. FENEX
FENEX, ofwel de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, is de bran-
cheorganisatie voor de expeditiesector. De doelstelling van FENEX is het versterken 
van de nationale en internationale positie van de georganiseerde Nederlandse expe-
diteur/logistieke dienstverlener via collectieve belangenbehartiging. Artikel 3 van de 
Statuten omschrijft het doel van de organisatie als volgt: ‘’De Vereniging stelt zich ten doel 
de behartiging van de belangen van bedrijven, die onafhankelijk diensten verlenen op het gebied 
van expeditie en logistiek in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.’’

Om deze doelstelling te realiseren zet FENEX zich in om besluitvorming op het ge-
bied van expeditie en logistiek te beïnvloeden. Een belangrijk doel is het bereiken 
en in stand houden van gezonde verhoudingen in de expeditiesector.149 Via adviezen, 
modelcontracten, mantelovereenkomsten en opleidingen worden ook de individuele 
belangen van de leden behartigd. Bovendien heeft FENEX een keurmerk en een ga-
rantiefonds, waarmee zij invloed kan uitoefenen op haar leden. 

Binnen FENEX zijn vier raden ingesteld, die elk een andere categorie ledenonderne-
mingen vertegenwoordigen (aantallen leden (2009) staan tussen haakjes):

149     FENEX. (z.d.). Organisatie: FENEX, dé Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek. 
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●  raad voor Zeehavenlogistiek (190)
●  raad voor Opslag en Distributielogistiek (114)
●  raad voor Douanelogistiek  (123)
●  raad voor Luchtvrachtlogistiek 		(78)

Elke raad behandelt de onderwerpen die binnen haar domein vallen.

 5. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
KNV is een federatie van werkgeversverenigingen voor het beroepsgoederenvervoer 
en beroepspersonenvervoer. De federatie verbindt vier markten met elkaar:

●	besloten busvervoer (touringcarvervoer)
●	taxivervoer 
●	goederenvervoer
●	spoorgoederenvervoer (sinds 27/8/2009)

De vier organisaties delen een aantal facilitaire en stafdiensten, zoals personeels- en 
juridische zaken, ICT en communicatie in de federatie. Zij hebben echter ieder een 
eigen bestuur, secretaris en beleid. De vier voorzitters vormen samen het algemeen 
bestuur van de federatie.

KNV behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. Daar-
naast levert KNV een inhoudelijke bijdrage aan mobiliteitsvraagstukken, zowel op 
nationaal als internationaal niveau. KNV voert een lobby in de richting van de over-
heden en volksvertegenwoordigers met het doel structureel de aandacht te richten 
op het nationale en internationale belang van het beroepsvervoer. Door het tot stand 
brengen van een duurzaam mobiliteitssysteem wil KNV dit bereiken.150 

Om de ledenbelangen te behartigen, werkt KNV nauw samen met nationale en inter-
nationale belangenorganisaties, zoals de werkgeversorganisatie VNO-NCW, de IRU 
en de UITP. Naast belangenbehartiging is ledenservice een van de primaire taken van 
KNV. Het regelmatig organiseren van seminars, vergaderingen en informatiebijeen-
komsten zijn hier onderdeel van. Deze bijeenkomsten vinden per sector of federatief 
plaats. Ze zijn een ontmoetingsplek voor vertegenwoordigers van vervoersonderne-
mingen, industrie en politiek. 

KNV Goederenvervoer telt circa honderd leden, de grotere vervoersbedrijven uit de 
branche. Deze vereniging is op 1 januari 2011 uit de federatie KNV gestapt en gefu-
seerd met TLN.

 6. Nederland Distributieland / Holland International Distribution Council (NDL/HIDC)
NDL/HIDC is de vereniging van en voor de logistieke, multimodale sector. Zij maakt 
de overheid en de politiek bewust van de concurrentiepositie van de Nederlandse lo-

150     www.knv.nl (2010)
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gistieke sector en versterkt het kennisniveau hierover. De achterban is zeer divers en 
bestaat uit:

●	logistieke dienstverleners ●	ICT-leveranciers
●	verladers ●	regionale en lokale overheden
●	financiële instellingen ●	kenniscentra
●	consultants ●	universiteiten en hogescholen
●	personele dienstverleners

Naast het bestuur is er een breed samengestelde Raad van Toezicht en Advies, die be-
staat uit 30 personen. NDL/HIDC doet zowel aan collectieve als aan individuele belan-
genbehartiging, onder meer door:

●  contacten te leggen met buitenlandse bedrijven;
●  actuele logistieke kennis en expertise aan te bieden;
●  congressen, workshops en seminars te organiseren;
●  te lobbyen bij de overheid, politiek en belangenorganisaties, via formele en 

informele overlegstructuren. 

 7. Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM)
ORAM is de belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in de Amsterdamse regio.151 
De vereniging bestaat uit 7 kringen (bedrijventerreinen) en uit een aantal branche-
gerelateerde sectoren. De ondernemers op bedrijventerreinen of kantoorlocaties in 
de regio Amsterdam vormen deze kringen. ORAM heeft veel leden en iedere onder-
neming kan lid worden van de kring waar de onderneming is gevestigd is of sector 
waarin deze actief is. 
Naast het behartigen van de belangen van haar leden, is het bevorderen van economie 
en welvaart ook belangrijk voor ORAM. De vereniging wil de economische structuur 
en concurrentiepositie van Amsterdam versterken. 
De leden van ORAM bestaan uit:

●	Dienstverlenende bedrijven ●	Overslag- en stuwadoorsbedrijven
●	Industriële bedrijven ●	Scheepsagenten en cargadoors
●	Opslag- en logistieke bedrijven ●	Bedrijven in de creatieve industrie

Het grootste gedeelte van de achterban betreft de dienstverlenende bedrijven. De 
omvang en het type van deze bedrijven verschilt enorm. Ze zijn lid van ORAM om 
gebruik te kunnen maken van het uitgebreide netwerk van ORAM. 

De dienstverlening van ORAM bestaat uit kortingsregelingen, parkmanagement, 
opleidingen, netwerkbijeenkomsten en online kennisdeling. Daarnaast ondersteunt 
ORAM haar leden bij het leggen van contacten met overheidsinstellingen en hulp bij 
economische en maatschappelijke onderwerpen. 

151     www.oram.nl
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 8. Transport en Logistiek Nederland (TLN)
TLN is in 1993 opgericht na een fusie van Wegvervoer CVO (ontstaan uit PCB en KVO) 
en NOB Wegtransport. De leden van TLN variëren van kleine transportbedrijven tot 
grote logistieke dienstverleners, maar het merendeel van de achterban behoort tot het 
MKB. Zowel op regionaal, nationaal als op internationaal niveau verzorgt TLN de col-
lectieve belangenbehartiging en levert het een uitgebreid individueel dienstenpak-
ket. TLN behartigt de belangen van haar leden dus op drie niveaus:

1. Collectief: lobby bij de overheid en CAO- onderhandelingen
2. Gesegmenteerd: regelgeving voor sectoren
3. Individueel: (juridisch) advies, bedrijfsbezoeken, informatievoorziening

Om de belangen van de leden te behartigen, zijn de leden opgedeeld in regionale af-
delingen met elk hun eigen bestuur. TLN kent zes regio’s: Noord, Oost, Noord-West, 
West, Zuid-West en Zuid-Oost. Om de regio’s te ondersteunen heeft TLN naast het 
hoofdkantoor in Zoetermeer nog drie regiokantoren152 en een permanente vertegen-
woordiging in Brussel. 

Behalve de regionale belangenbehartiging is ook de belangenbehartiging op het ni-
veau van de deelmarkt en kringen een kenmerk van TLN. Deelmarkten en kringen 
zijn groepen leden met een gemeenschappelijk kenmerk, zoals een bepaalde soort 
materieel, specialisatie of te vervoeren product.153 TLN telt 14 actieve deelmarkten:

●	Afvalstoffentransport ●	Verenigde Koeriers- en Expresbedrijven 
●	Agrarisch vervoer ●	Physical Distribution Group 
●	Autotransport ●	Rijdende melkontvangst 
●	Bouwmaterialenvervoer ●	Verenigde Sierteeltvervoerders 
●	Kwaliteit Distributeurs Nederland  ●	Veevervoer 
●	Exceptioneel vervoer ●	Verhuisvervoer  
●	Kiepautobedrijven ●	Alliantie Zeecontainervervoerders 

Tevens voert TLN het secretariaat voor de Dutch Tank and Silo Association (DTSA). 
Naast de deelmarkten zijn er ook verschillende doelgroepen actief binnen TLN, zoals:
●	 De Kring van Jonge Ondernemers: voor transportondernemers tot 41 jaar.
●	 De Kring van Kleine Transportondernemingen: Omvat alle bedrijven met minder 

dan 5 eenheden. 
●	 Kring Grote Leden: bestaat uit bedrijven met meer dan 50 eenheden.

Deze segmentering heeft geleid tot een complexe governance structuur met in totaal 
55 besturen. 

152      De regio’s Noord-West en West worden ondersteund vanuit het hoodkantoor, de regio’s Zuid-West en 
Zuid-Oost vanuit het regiokantoor in Tilburg. Regio Noord heeft een kantoor in Drachten en regio Oost 
in Apeldoorn. 

 153      Transport Logistiek Nederland. (2010). Jaarverslag 2008. 
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 9. Vereniging van Nederlandse Cargadoors (VNC)
De VNC is in 2004 opgericht als federatie van ORAM, de Vereniging van  Noord Ne-
derlandse Scheepsagenturen, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) en de 
Vereniging van Zeeuwse Cargadoors (VZC). Het secretariaat is ondergebracht bij de 
VRC. 

Hoofddoel van de VNC is het behartigen van de belangen van de cargadoors en agen-
ten. Hiertoe heeft de VNC zitting in diverse overlegorganen (zoals de Logistieke Al-
liantie en de Nationale Havenraad), stelt zij algemene voorwaarden op en voert zij 
een collectieve promotiecampagne. Zo valt af te leiden uit het jaarverslag 2009 van 
de VRC.  

Kengetallen organisaties in de Logistieke Alliantie
In onderstaande tabel is van alle bij de alliantie aangesloten organisaties het aantal 
leden, bestuursleden en bureaumedewerkers aangegeven.

brancheorganisatie leden bestuursleden stafleden
ACN 300 9 8
CBRB 400 12 17
Deltalinqs 600 14 25
FENEX 400 12 7
KNV 800 5 40
NDL 350 9 15
ORAM 600 15 11
TLN 6.000 14 115
VNC 4 (federatie) 5 -
Totaal Nb* 102 226

*  Het totaal aantal leden van alle bij de Logistieke Alliantie aangesloten organisaties valt niet te bepalen, omdat een 
onbekend aantal bedrijven van meer dan één organisatie lid is.

Figuur 36 Kengetallen partners Logistieke Alliantie

De tabel laat zien dat, op TLN en VNC na, de organisaties qua omvang van de achter-
ban redelijk vergelijkbaar zijn. De omvang van de bureauorganisaties verschilt echter 
sterk. Bij TLN werken ruim 16  keer zoveel medewerkers als bij FENEX. Er is geen 
duidelijke correlatie tussen het aantal leden en het aantal staf- of bestuursleden. 

8.4	 Samenwerkingsrelaties	in	de	sector	transport	en	logistiek	

Door bovengenoemde organisaties wordt op allerlei manieren samengewerkt. ‘Fi-
guur 37 Netwerkanalyse belangenbehartiging logistiek’ laat zien welke samenwer-

Rijken_proef3.indd   182 07-10-11   09:20



183

kingsrelaties er zoal bestaan en wat de intensiteit daarvan is (hoe dikker de pijl, hoe 
hoger de intensiteit). De figuur is tot stand gekomen op basis van de antwoorden op 
een enquête die aan alle deelnemers aan de Logistieke Alliantie is gestuurd. Daarin 
werden de vragen gesteld: “Was er al sprake van enige samenwerking tussen uw brancheorga-
nisatie en de andere brancheorganisaties voor de totstandkoming van de Logistieke Alliantie? Met 
welke? En hoe lang?” Deze vragen zijn ook in de interviews gesteld. Tevens zijn de web-
sites van de betrokken brancheorganisaties gescreend op genoemde samenwerkings-
verbanden. Al deze informatie is in een matrix verwerkt, waarin de relaties tussen de 
verschillende brancheorganisaties met kruisjes zijn weergegeven (hoe meer kruisjes, 
hoe hoger de intensiteit van samenwerking). Deze matrix is vervolgens ‘vertaald’ in 
onderstaande figuur. Daarbij zij opgemerkt dat niet alle pijlen twee kanten op wijzen. 
Dat komt omdat soms organisatie x wel aangaf samen te werken met organisatie y, 
maar dat organisatie y daarvan geen melding maakte. In dat geval is de pijl alleen van 
x naar y getrokken. 

NDL

TNL

ORAM

CBRB

EVO

ACN

KNV

Deltalings

Fenex

VNC

Figuur 37 Netwerkanalyse belangenbehartiging logistiek

In bovenstaande figuur valt meteen op dat de brancheorganisaties in de sector trans-
port en logistiek onderling veel samenwerken.154 De kleur en de dikte van de pijlen 
laten zien in welke mate. Alle organisaties uit de Logistieke Alliantie (LA) werken bui-
ten de LA om al tenminste met twee andere organisaties uit deze alliantie samen. De 
samenwerking tussen KNV (Goederenvervoer) en TLN was ten tijde van het onder-
zoek (voorjaar 2010) al heel sterk; op 1 januari 2011 heeft dan ook een fusie plaatsge-
vonden tussen beide organisaties.

154     Aangezien twee brancheorganisaties de enquête niet hebben ingevuld kan de figuur onvolledig zijn. 

HOOFDSTUK	8  alli¨ëren in de logistiek

Rijken_proef3.indd   183 07-10-11   09:20



samen sterk of verdeel en heers?

184

De geschetste samenwerkingsverbanden kennen verschillende verschijningsvormen:

●	 Bilaterale allianties of coalities, bijvoorbeeld tussen ORAM en Deltalinqs (alliantie)
●	 Lidmaatschap: FENEX is bijvoorbeeld lid van ACN, Deltalinqs en NDL/HIDC
●	 Gezamenlijke deelname aan overlegorganen en platforms: voorbeelden hiervan 

zijn de Nationale Havenraad, het Agrarisch Import Platform en Transumo (waar-
over meer in de volgende paragraaf)

●	 Gezamenlijk kantoor: Deltalinqs, FENEX en VRC (secretariaat van VNC)
●	 Bestuurlijke overlap: TLN, KNV, ACN, FENEX en CBRB zitten in de Raad van Toe-

zicht en Advies van NDL/HIDC. 

De figuur, in combinatie met “Figuur 36 Kengetallen partners Logistieke Alliantie” 
zou de indruk kunnen wekken dat er geen duidelijk verband bestaat tussen de om-
vang van de organisatie (uitgedrukt in aantal leden of aantal medewerkers) en het 
aantal samenwerkingsverbanden. Echter, niet alle samenwerkingsverbanden van alle 
organisaties zijn in de figuur opgenomen. Alleen de organisaties uit de Logistieke Al-
liantie en de Europese Verladers Organisatie (EVO). EVO is in de figuur opgenomen, 
omdat veel organisaties EVO ter sprake brachten als belangrijke samenwerkingspart-
ner. Het is een vereniging van en voor 30.000 verladers, ontvangers en eigen vervoer-
ders. De EVO-leden, die werk bieden aan 1,3 miljoen mensen, genereren samen 70 
procent van alle lading van, naar en binnen Nederland. Bij EVO werken volgens de 
website maar liefst zo’n 200 medewerkers op het bureau, waarmee EVO bijna net zo 
groot is als alle deelnemers aan de Logistieke Alliantie samen. En qua aantal leden 
zelfs ruim drie keer zo groot!  

8.5	 Branchevermenging

“In de praktijk vervult een dienstverlener vaak meerdere functies. Een expediteur zal vaak 
ook zelf vervoeren en daarnaast de opslag verzorgen benevens de fysieke distributie in enge 
zin. Ook cargadoors, stuwadoors en opslagbedrijven begeven zich op grote schaal buiten hun 
traditionele terrein. Branchevervaging is troef in de logistieke dienstverlening. De kroon 
wordt hierbij gespannen door de fysieke distributeur (in ruime zin), die in beginsel alle func-
ties in zich verenigt. Maatschappelijk gezien wordt de logistieke dienstverlening daarom meer 
en meer een eenheid.” 

Bovenstaand citaat van Haak en Zwitser155 (2003) laat zien dat ook in de sector logis-
tiek en transport branchevermenging geen onbekend fenomeen is. Dit wordt beves-
tigd door Coeck, Verbeke en Merckx (2006). Zij noemen als belangrijkste oorzaken 
hiervoor de integratie van logistieke ketens door wereldwijd opererende logistieke 
dienstverleners en megacarriers. Door horizontale of verticale schaalvergroting pro-
beren partijen uit verschillende schakels op elkaars markt door te dringen. Veel be-

155     Opdracht aan hulppersonen: over logistieke dienstverlening in het vervoer.
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drijven kiezen ook voor een gemengde strategie, met zowel horizontale als verticale 
expansie. Of, zoals de directeur van KNV Goederenvervoer het formuleert156:

“De meeste leden zijn ooit begonnen als fysiek vervoerder. Dat doen ze nog, maar ze houden zich 
daarnaast bezig met één of meer andere onderdelen van de logistieke keten: voorraadbeheer, opslag, 
vervoer, maar ook assemblage of verpakking.”

De verwachting is dat deze vermenging nog wel even door zal zetten. Zo blijkt ook uit 
een interview met de directeur van TLN:157

“Transporten over weg, rails, binnenwateren en zeewater kunnen beter gecombineerd worden dan 
nu het geval is. [  ] We moeten van het dogma af, dat die verschillende transportsectoren elkaars 
natuurlijke vijanden zijn, of concurrenten. Er is een behoorlijke groei van het intermodale of het 
multimodale transport - verschillende modaliteiten voor één transportstroom.”

 Gevolgen voor de brancheorganisaties
Zoals blijkt uit paragraaf 8.2.1, beperken weinig ondernemersorganisaties in de sec-
tor logistiek en transport zich tot één branche. De branchevermenging is dus al ten 
dele geïncorporeerd in de belangenvertegenwoordiging. Dit heeft geleid tot een situ-
atie waarin er voor veel ondernemingen in de logistieke sector verschillende organi-
saties bestaan die hun belangen kunnen vertegenwoordigen. De secretaris van KNV 
Goederenvervoer beaamt dit in zijn gesprek met VM (februari 2007): “Er is in ons land 
een ongelofelijke veelheid aan organisaties, variërend van promotionele organisaties als Neder-
land Distributieland tot de Logistieke Alliantie. Daar zit zonder meer overlap in.”

Tussen die organisaties werd ook voor oprichting van de Logistieke Alliantie al in 
allerlei gremia samengewerkt, zoals de Nationale Havenraad (sinds 1980), het Agra-
risch Import Platform, Stichting Transumo (TRANsition SUstainable MObility, sinds 
2004) en Nederland Distributieland (sinds 1987). Hieronder volgt een korte beschrij-
ving van deze samenwerkingsverbanden.

Nationale Havenraad 
De Nationale Havenraad (NHR) is een overleg- en samenwerkingsorgaan van de 
Nederlandse zeehavens in den brede. Daarin participeren havenbeheerders (zeeha-
venexploitanten), havenbedrijfsleven (zeehavengebruikers) en een aantal relevante 
departementen. De Raad zet zich in voor de (concurrentie)positie van Nederland als 
haven-, industrie-, transport- en distributiecomplex ten behoeve van het eigen land 
en van Europa. Kennis over en visievorming op havenontwikkelingen worden daar-
toe binnen de Raad met elkaar gedeeld. De Raad tracht zijn doelstelling te bereiken 
door het bevorderen van de samenwerking binnen en tussen de diverse geledingen 
van de havensector, het coördineren van het rijksbeleid met hulp van de rijksverte-
genwoordigers en het adviseren en informeren van de verschillende havenpartijen.158

156     VM, februari 2007, p.11
157     Visie op transport en logistiek. ABN AMRO, 2009. p. 10
158     www.havenraad.nl/nationalehavenraad/
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Deelnemende brancheorganisaties (in commissies): Deltalinqs, ORAM, KVNR, EVO, CBRB, 
TLN

Agrarisch Import Platform (AIP)
Het AIP is het forum waar structureel overleg plaatsvindt van de agrarische industrie, 
met vooral de VWA, over ontwikkelingen bij import en export van producten met 
een veterinaire oorsprong. Het AIP is het landelijke aanspreekpunt voor de overheid 
inzake agrarisch grensverkeer. Het AIP kent een plantaardige ‘poot’ en een dierlijke 
‘poot’ die zelfstandig kunnen opereren en een eigen voorzitter kennen.

Deelnemende brancheorganisaties: Deltalinqs, Nederlandse Vereniging van Scheepsleve-
ranciers, Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen, Dibevo, FENEX, NDL, 
Vereniging van Importeurs van Visproducten

Stichting Transumo
Transumo is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die geza-
menlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit. Binnen Transu-
mo werken meer dan 150 organisaties samen aan onderzoek en voorstellen voor een an-
dere inrichting van ons mobiliteitsysteem, in ruimtelijke, financiële, organisatorische 
en procedurele zin. Naast het uitvoeren van vernieuwende kennisprojecten is ‘leren 
hoe je moet innoveren in mobiliteit’ een belangrijke opgave voor Transumo. De uit-
eindelijke doelstelling van Transumo was om te komen tot een internationaal trend-
settend kennisnetwerk op mobiliteitsgebied. De participanten van Transumo hebben 
zelf € 30 miljoen beschikbaar gesteld om een groot aantal activiteiten van Transumo te 
realiseren. De Rijksoverheid heeft eveneens € 30 miljoen ingelegd. De eerste projecten 
zijn in het najaar van 2004 van start gegaan. Alle projecten zijn in 2009 afgerond.159

Deelnemende brancheorganisaties: Deltalinqs, NDL, EVO, CBRB, TLN, Bouwend Neder-
land, VGB

Nederland Distributieland
De beschrijving van NDL staat in paragraaf 8.2.1, onder punt 6.

Deelnemende brancheorganisaties: ACN, Amsterdam Ports Association, BOVAG, Buis-
leiding Industrie Gilde, CBRB, European Intermodal Association, ECR Nederland, 
FENEX, KNV, Schuttevaer, Nederlandsch Binnenvaartbureau, ORAM, Physical Dis-
tribution Group, RAI Vereniging, TLN, Vereniging van Inland Terminal Operators, 
Vereniging Logistiek Adviseurs, Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen

Uit deze veelheid van brancheorganisaties en diversiteit van samenwerkingsverban-
den blijkt hoezeer de sector worstelt met de vraag hoe om te gaan met branchever-
menging. Er lijkt veel aarzeling te bestaan om de eigen identiteit op te geven en op te 
gaan in een groter collectief. 

159     Website Transumo: www.transumofootprint.nl
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8.6	 Strategische	reactie	van	de	betrokken	brancheorganisaties

  Aanleiding voor en doel van de Logistieke Alliantie
Ondanks de branchevermenging en alle bestaande samenwerkingsrelaties tussen de 
brancheorganisaties ontbrak het de sector logistiek aan een gemeenschappelijke vi-
sie. Teveel werd geredeneerd vanuit vervoersmodaliteiten (vrachtwagen, trein, boot 
of vliegtuig). Door de almaar toenemende internationale concurrentie, was innovatie 
van de sector hard nodig om niet achterop te raken. Begin deze eeuw zijn er daarom 
diverse initiatieven ontplooid door de Raad voor Verkeer en Waterstaat om tot een 
gemeenschappelijke visie te komen. Deze initiatieven zijn ondergebracht bij de Com-
missie Van Laarhoven, een werkgroep die onderzocht heeft of en hoe innovaties in de 
supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken.160 Het eerste 
rapport van deze commissie en de beleidsbrief van de Minister van Verkeer en Water-
staat waren volgens de tweede voorzitter van de Logistieke Alliantie de belangrijkste 
reden voor samenwerking tussen de organisaties die alle een deel van de logistieke 
sector voor hun rekening nemen.161 In de Logistieke Alliantie bespreken zij bran-
cheoverstijgende onderwerpen. Hiermee kunnen ze naar buiten treden richting de 
politiek. Door deze samenwerking zouden de organisaties in staat moeten zijn krach-
tiger te lobbyen. Met andere woorden:

“De Logistieke Alliantie (LA) is opgericht om de samenwerking tussen de belangrijkste organisa-
ties in de logistiek onderling én de samenwerking met overheid en politiek te versterken.”162 

Het doel van de gezamenlijke lobby is zorgen dat Nederland internationaal op de 
kaart blijft staan als toplocatie voor logistiek. Om dit te bereiken is een goed onder-
nemersklimaat essentieel. Op logistiek gebied betekent dat een optimale situatie om 
goederen zo efficiënt en zo effectief mogelijk te verplaatsen, op te slaan of te bewer-
ken. Dat betekent dat de overheid moet zorgen voor een goede infrastructuur, achter-
landverbindingen en adequate wet- en regelgeving. De brancheorganisaties kunnen 
op hun beurt dankzij de samenwerking het imago van de logistieke sector verbete-
ren. Nederland heeft immers een goede reputatie als doorvoerland voor de rest van 
Europa. Deze reputatie levert schaalvoordelen op die de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven versterken. Daarnaast trekt het buitenlandse organisaties 
aan om zich in Nederland te vestigen. Dat levert werkgelegenheid en economische 
groei op, waardoor het voor de overheid ook van belang is in logistiek te investeren.

Het initiatief voor oprichting van de Logistieke Alliantie is afkomstig van FENEX en 
EVO, aldus verschillende gesprekspartners. Het eerste initiatief dateert uit december 
2004.163 EVO trok zich zoals gezegd al snel na de oprichting terug. Een woordvoer-
der van EVO geeft als verklaring164: “Wij willen onze eigen stem kunnen laten horen en niet 

160    Website Transumo: www.transumofootprint.nl
161    “Logistieke Alliantie slaat handen ineen”, nieuwsbericht op www.logistiek.nl, geplaatst op 15-9-2006.
162     Logistieke Alliantie (2006): “Logistieke kracht, economische macht: Naar een sterke en duurzame logistiek.” 
163    LogistiekKrant, jaargang 17, nummer 20, p.3 (december 2004)
164    “Logistieke Alliantie slaat handen ineen”, nieuwsbericht op www.logistiek.nl, geplaatst op 15-9-2006.
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steeds water bij de wijn doen om tot een vergelijk te komen.” De samenwerking was daarmee 
overigens niet definitief van de baan. Zo schreven de Logistieke Alliantie en EVO in 
2009 samen een brief aan Minister Eurlings, waarin zij pleiten voor de oprichting van 
een Strategisch Platform Logistiek, als opvolger van de Commissie Van Laarhoven.165

De keuze voor de vorm ‘alliantie’ lijkt niet door alle betrokkenen weloverwogen te 
zijn gemaakt, zo blijkt uit de antwoorden op de voor deze casus uitgezette enquête. 
“Ik denk dat het gewoon een mooi woord was.”, luidt één antwoord op de vraag waarom 
gekozen is voor een alliantie. “Dit was een beetje een modewoord. [...] Uiteindelijk is het ge-
woon een informele vereniging die een naam nodig heeft.”, schrijft een ander. Maar er zijn ook 
respondenten die benadrukken dat de samenwerking een lichte vorm moest hebben, 
omdat alle partners een  eigen achterban met eigen belangen en behoefte aan specifieke profile-
ring hebben. 

In ieder geval was er bij oprichting geen behoefte aan een samenwerkingsvorm met 
eigen rechtspersoonlijkheid. In de term ‘alliantie’ klinkt volgens één respondent door 
dat de partners hun zelfstandigheid behouden en toch gebonden zijn aan het collectief.

Werkwijze en organisatie van de Logistieke Alliantie
Vanwege de genoemde diversiteit aan belangen en behoefte aan eigen profilering, was 
het samenwerkingsverband aanvankelijk informeel, zonder vaste structuur of eigen 
rechtspersoonlijkheid. Evenmin waren er bestuurs- of stafleden aangesteld voor de 
Logistieke Alliantie, behalve een voorzitter. Het voorzitterschap rouleert van tijd tot 
tijd, zonder dat is afgesproken hoe lang een zittingstermijn duurt. Het voorzitter-
schap is sinds de oprichting twee keer gewisseld en wordt in het najaar van 2010 be-
kleed door de voorzitter van TLN. De voorzitter is wel altijd een van de bestuursleden 
van de deelnemende brancheorganisaties. 

De relatie tussen de brancheorganisaties in de Logistieke Alliantie wordt in stand 
gehouden door regelmatig contact. De vertegenwoordigers van de aangesloten or-
ganisaties zien elkaar regelmatig bij allerlei bijeenkomsten. In Logistieke Alliantie-
verband komen zij ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Hoeveel mensen er komen 
hangt af van de onderwerpen die op de agenda staan, is de inschatting van een ge-
sprekspartner.  

In december 2007 is de Logistieke Alliantie ‘gefuseerd’ met de vereniging Nederlands 
Vervoersoverleg (NVO). Het NVO was een federatie waarbij een aantal brancheorga-
nisaties was aangesloten, maar die een min of meer slapend bestaan leidde. Het NVO 
had wel een zetel in de SER. Gekozen is voor een nieuwe naam: ‘Logistieke Alliantie, het 
Nederlands vervoersoverleg’. Opmerkelijk is dat uit de interviews en enquête blijkt dat 
een aantal gesprekspartners zich niet bewust was van deze fusie, noch van het feit dat 
de Logistieke Alliantie sindsdien een formele vereniging is.

165     “Opschudding over brief Logistieke Alliantie”, nieuwsbericht op www.logistiek.nl, geplaatst op 25-2-
2009.
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Op 1 juli 2008 is de Logistieke Alliantie vervolgens een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan met VNO-NCW. Volgens een persbericht van VNO-NCW166 is het secreta-
riaat van de Logistieke Alliantie sindsdien ondergebracht bij VNO-NCW. Volgens het 
jaarverslag van NDL/HIDC167 voerde NDL/HIDC echter in 2008/2009 voor het laatste 
jaar het secretariaat van de Logistieke Alliantie en werd dit per 1 juni 2009 overgedra-
gen aan KNV. Uit deze tegenstrijdige berichtgeving blijkt mijns inziens de profile-
ringsbehoefte van deelnemers aan de Alliantie.

De samenwerking is vooral gericht op het versterken van de collectieve belangenbe-
hartiging. Dit door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het goederenver-
voer en imagoverbetering van het goederenvervoer. Binnen de Logistieke Alliantie 
zijn geen gezamenlijke diensten ontwikkeld of marktordeningsafspraken gemaakt, 
ondanks de ‘belofte’  in de startbrochure168 die luidt: De Logistieke Alliantie zal het be-
drijfsleven ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe concepten, technieken 
en ICT-toepassingen. 

De deelnemers proberen de koers van de Logistieke Alliantie te beïnvloeden door hun 
eigen inbreng op basis van kwaliteit, argumenten en overtuigingskracht. Iedere par-
tij doet dat op een eigen manier. Volgens verschillende deelnemers kunnen de grotere 
organisaties meer invloed uitoefenen, omdat ze meer capaciteit (mankracht) hebben 
dan kleinere organisaties. Een secretaris van TLN geeft in het interview daarentegen 
aan dat het lastig is om sturing aan de Logistieke Alliantie te geven, omdat er zoveel 
verschillende modaliteiten zijn.169

8.7	 Gevolgen	van	de	strategische	reactie

In deze paragraaf bespreek ik de gevolgen van de samenwerking in de Logistieke Al-
liantie voor de (invloedbepalende factoren van de) afzonderlijke leden daarvan. Eerst 
ga ik echter in op de resultaten die door de alliantie behaald zijn.

 Resultaten van de Logistieke Alliantie
Een van de redenen voor de oprichting van de Logistieke Alliantie was om logistiek 
hoger op de politieke agenda te krijgen in Den Haag. ACN geeft als enige branche-
organisatie aan dat dit doel bereikt is; de andere brancheorganisaties geven hierover 
geen informatie. Door de Logistieke Alliantie is bij politici wel duidelijker geworden 
dat een groot aantal brancheorganisaties zich inzet voor de logistieke kracht van Ne-
derland. Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden in de Tweede Kamer, waarbij 
de Kamerleden en de brancheorganisaties van de Logistieke Alliantie zijn samenge-
komen. De brancheorganisaties hebben de Kamerleden informatie verschaft over het 
belang van logistiek. Een feit is dat er de laatste jaren veel nieuwe initiatieven zijn 

166    Samenwerking Logistieke Alliantie en VNO-NCW, d.d. 9-6-2008
167    Jaarverslag Nederland Distributieland 2008-2009, p. 18
168    Logistieke kracht, economische macht. Logistieke Alliantie: september 2006
169    Interview TLN mei (2010)
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ontplooid om het imago van logistiek te verbeteren en innovaties in de sector te be-
werkstelligen. Zo is in april 2009 de promotiecampagne ‘Nederland = Logistiek” ge-
start en is begonnen met de oprichting van het topinstituut Dinalog: Dutch Institute 
for Advanced Logistics. 

Een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze initiatieven was weggelegd voor 
de Commissie Van Laarhoven, waar de voorzitter van de Logistieke Alliantie q.q. aan 
deelnam.170 Hoe groot de invloed van de Logistieke Alliantie op de beschreven ont-
wikkelingen precies is, is daardoor moeilijk te zeggen. Aangezien de Commissie uit 
tien personen (en één secretaris) bestond, zal de invloed naar alle waarschijnlijkheid 
niet doorslaggevend zijn geweest. 

Wel is in 2009, op initiatief van de Logistieke Alliantie en EVO, het Strategisch Plat-
form Logistiek opgericht, met Leo van Wijk als eerste voorzitter. In dit platform 
neemt ook de Logistieke Alliantie deel, middels het bekleden van een bestuurszetel. 
Het Strategisch Platform heeft als doel om met één stem richting de overheid de logis-
tieke gemeenschap (=logistieke en verladende bedrijfsleven) te vertegenwoordigen, 
waar het gaat om visievorming en innovatie. 

Veel gesprekspartners geven aan dat de Logistieke Alliantie  in het najaar van 2010 
zoekend is naar de waarde van de samenwerking. Enkele partners vinden de behaal-
de resultaten teleurstellend, andere juist niet, weer andere zeggen het niet te weten. 
TLN-voorzitter Sakkers noemde de Logistieke Alliantie in 2007 al publiekelijk171 een 
“passief overlegorgaan”: “Concreet gebeurt er nu te weinig binnen en via de Logistieke Allian-
tie. […] Er komt te weinig terecht van het ontwikkelen van nieuwe concepten, de oorspronkelijke 
doelstelling van de Alliantie”

Er bestaan spanningen tussen verschillende deelnemers aan de Logistieke Alliantie, 
al worden die niet door iedereen (h)erkend. Deze spanningen worden prominenter 
naarmate de onderwerpen waarover gesproken wordt concreter worden. De meer 
tactisch/operationele onderwerpen kunnen in de Logistieke Alliantie maar moeilijk 
behandeld worden. De samenwerking dient zich vooral te beperken tot onderwerpen 
van overkoepelend belang. Met als gevolg dat sommige deelnemers het te abstract 
vinden en behoefte hebben aan meer concrete resultaten.

In ieder geval is de belangenbehartiging door de oprichting van de Logistieke Allian-
tie niet minder gefragmenteerd geworden. Zo concludeert onderzoeksbureau NEA 
nog in december 2010: “Vanuit verschillende invalshoeken zijn of worden initiatieven opge-
start om de ambities van de adequate facilitering van de voorziene groei en het Europese marktlei-
derschap vorm te geven. […] De initiatieven zijn nog steeds erg versnipperd en komen niet vanuit 
een integrale visie op en de voorwaarden behorend bij de meest optimale inrichting van het toekom-
stige logistieke netwerk voor Nederland. Nieuw elan is nodig! Alleen de versterking van de onder-

170     Commissie van Laarhoven (2009 ) Logistiek en supply chains: Visie en ambitie voor Nederland. 
171     Financiële Telegraaf, 13 oktober 2007
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linge samenhang van alle  schakels in de logistieke keten zal Nederland daadwerkelijk tot koploper 
van Europa maken.” Tot de opdrachtgevers van dit onderzoek behoren nota bene drie 
leden van de Logistieke Alliantie, te weten TLN, CBRB en FENEX.

 Gevolgen voor de middelen

Financiële middelen
De Logistieke Alliantie heeft noch inkomsten, noch werkkapitaal. Daarom is er ook 
geen begroting of jaarrekening opgesteld. De uitgaven van de Alliantie worden tot een 
minimum beperkt. Zo er toch uitgaven gedaan moeten worden, worden deze evenre-
dig over de deelnemers verdeeld. De kleinere brancheorganisaties betalen evenveel 
als de grote, waardoor deelname aan de Logistieke Alliantie relatief zwaarder op hun 
begroting drukt. Zoveel mogelijk wordt echter samengewerkt met gesloten beurzen. 
De Logistieke Alliantie heeft dus alleen voor de kleinere brancheorganisaties (ACN, 
FENEX, VNC) enig merkbaar effect gehad op de financiële middelen. 

Culturele middelen
Het werk van de Logistieke Alliantie heeft enig beslag gelegd op de bestuurlijke en 
bureaucapaciteit van de deelnemers. Met vier vergaderingen per jaar is dit echter 
redelijk beperkt. Alleen de organisaties die de voorzitter leverden (FENEX, ORAM, 
TLN) en die het secretariaat voerden (NDL/HIDC, KNV) hebben iets meer culturele 
middelen ingezet ten behoeve van de samenwerking.  

Sociale middelen
De Logistieke Alliantie heeft het netwerk van de meeste deelnemers niet noemens-
waardig vergroot, zij kwamen elkaar veelal al tegen in andere gremia, zoals ik hier-
boven heb laten zien. Alleen de kleinere deelnemers hebben door de Alliantie hun 
netwerk versterkt, maar dan vooral met andere brancheorganisaties en niet zozeer 
met externen. De Logistieke Alliantie heeft niet gezorgd voor een hogere organisatie-
graad van de sector. 

 Overige gevolgen 
De gevolgen voor de overige ‘driehoeken’ uit het theoretisch kader behandel ik in één 
paragraaf. Dat komt omdat deze gevolgen er niet zijn. De deelnemende organisaties 
hebben hun besturing en management noch hun activiteiten door de samenwerking 
aangepast. De Alliantie heeft ook niet genoeg invloed om de individuele deelnemers 
daartoe te bewegen. Een uitzondering vormen de activiteiten ten behoeve van de col-
lectieve belangenbehartiging. Op dit gebied heeft de Logistieke Alliantie wel gezorgd 
voor activiteiten die er anders niet geweest zouden zijn, zoals de bijeenkomsten met 
Kamerleden. 
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8.8	 Samenvatting	en	conclusies

De belangenbehartiging in de sector logistiek en transport is sterk gefragmenteerd. 
Er zijn veel brancheorganisaties actief, die op allerlei manieren met elkaar concurre-
ren en samenwerken. Veelal in coalities en via wederzijds lidmaatschap, soms in meer 
permanente platformen en allianties. De vervoersmodaliteit is een belangrijk orde-
ningsprincipe in de belangenbehartiging. Denk aan ACN (lucht), CBRB (water) en 
KNV (land). Ook zijn er lokale ondernemersverenigingen actief (Deltalinqs en ORAM) 
en zijn er organisaties die een groot aantal branches uit de sector vertegenwoordigen 
(NDL/HIDC, TLN). Door branchevermenging en toenemende concurrentiedruk van-
uit het buitenland, is de druk op de sector toegenomen om te innoveren en om een 
overkoepelende sectorstrategie te vormen. Daartoe zijn verschillende nieuwe platfor-
men en overlegorganen opgericht, waar de Logistieke Alliantie er één van is. Door het 
uittreden van EVO, vrij snel na de oprichting, is de Alliantie er niet in geslaagd inbreng 
uit alle schakels uit de logistieke keten te organiseren.  De verladers - opdrachtgevers, 
(industriële) bedrijven die goederen vervoerd willen hebben -  ontbreken daarin.
 
Omdat er in deze casus sprake is van een groot aantal betrokken brancheorganisa-
ties, heb ik de individuele concurrentie- en groeistrategieën van deze organisaties 
niet diepgaand onderzocht. Wel is mij gebleken dat de lidmaatschapslogica bij veel 
organisaties uit de casus een belangrijke, zo niet leidende rol speelt, getuige de vaak 
sterk gesegmenteerde verenigingsstructuren. Dat verklaart mogelijk waarom de aan 
de Alliantie deelnemende brancheorganisaties er moeite mee hadden om autonomie 
op te geven ten gunste van het collectief. 

Doordat in de Logistieke Alliantie brancheorganisaties samenwerken wier belangen 
op meso-niveau met elkaar in strijd zijn (concurrerende vervoersmodaliteiten, con-
currerende locaties), is de samenwerking beperkt tot een alliantie die zich uitsluitend 
bezig houdt met collectieve belangenbehartiging op het hoogste abstractieniveau. Ik 
constateer dat de Alliantie er in de eerste jaren in is geslaagd om een visierapport op te 
stellen en de sector meer onder de aandacht te brengen van politiek Den Haag. Daarna 
is de Logistieke Alliantie verworden tot een overlegorgaan zonder duidelijke doelstel-
ling. Toch wordt de alliantie in stand gehouden, omdat de deelnemers bang zijn om 
‘de boot te missen’. Ik concludeer dat de Logistieke Alliantie in feite niet veel meer 
is dan samenwerking op tactisch niveau. De Alliantie is vooral een vehikel om met 
elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Voor geen van de betrokken organisaties heeft 
de alliantie geleid tot het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of het bedienen van 
nieuwe domeinen. De samenwerking heeft eveneens weinig gevolgen voor de midde-
len of besturing van de samenwerkende organisaties gehad. Ik acht het dan ook niet 
waarschijnlijk dat de invloed van de brancheorganisaties door de samenwerking in de 
Alliantie merkbaar is gestegen.  
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Vergelijkende analyse, reflectie en conclusies

9.1	 Inleiding

Brancheorganisaties spelen een niet erg zichtbare, maar wel zeer belangrijke rol in 
de ordening van markten en de politieke besluitvorming in ons land. Bijna elke be-
drijfstak heeft wel een eigen brancheorganisatie, soms zelfs meer dan één. Veel van 
deze organisaties zijn ontstaan uit fusies: fusies van regionale organisaties tot lan-
delijke, van werkgevers- met ondernemersorganisaties en fusies van organisaties uit 
verschillende zuilen. Omdat de grenzen tussen bedrijfstakken vervagen en branches 
daardoor vermengen, worden brancheorganisaties, die zich vaak monopolist wanen, 
geconfronteerd met concurrentie. Concurrentie in de belangenbehartiging, maar ook 
concurrentie bij ledenwerving. Dit stelt de betrokken brancheorganisaties voor een 
strategische opgave: hoe om te gaan met deze nieuwe concurrentie? Welke strategi-
sche opties zijn er en wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? 

Wetenschappers, maar ook managers en bestuurders van brancheorganisaties die op 
deze vragen een antwoord zoeken kunnen daarover in de bestaande literatuur weinig 
vinden (vergelijk Alberti, 1999). Zo er al onderzoek is gedaan naar brancheorganisa-
ties, richt dit zich vooral op de functies die brancheorganisaties vervullen (maatschap-
pelijk perspectief), op de invloed die zij uitoefenen (politiek perspectief) en op de 
wijze waarop zij bestuurd worden en georganiseerd zijn (bestuurlijk-organisatorisch 
perspectief). Naar strategievoering door brancheorganisaties (strategisch, bedrijfs-
kundig perspectief) is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan. Dat is voor veel be-
trokkenen problematisch, zoals ik in de inleiding van dit proefschrift liet zien. Dit 
proefschrift draagt bij aan theorievorming hierover door een nieuw empirisch terrein 
(strategievoering van brancheorganisaties) te verkennen met toepassing van theore-
tische concepten uit de strategieliteratuur en door een verklaringsmodel te leveren 
voor de relatie tussen strategie en effectiviteit van brancheorganisaties. 

Omdat brancheorganisaties niet alleen door bedrijfskundige, maar ook door andere 
(bijvoorbeeld bestuurlijke, politieke en sociologische) logica’s worden beheerst, heb 
ik in mijn denkkader ook deze invalshoeken verwerkt. Zo is de door mij gehanteerde 
indeling van middelen vooral afkomstig uit de sociologie en leunen de gedachten 
over besturing en management sterk op de bestuurskunde.   Daarmee heeft het door 
mij ontwikkelde analysekader (het piramidemodel) een multidisciplinair karakter, 
dat in eerdere onderzoeken ontbreekt. Mijn onderzoek had vooral een exploratief ka-
rakter. Daarvoor is casusonderzoek de meest passende onderzoeksmethode. Op basis 
van de gemaakte verkenning heb ik conclusies getrokken over mechanismen die in 
vervolgonderzoek getoetst kunnen worden. 
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In de volgende paragraaf maak ik een analyse van de bevindingen uit de gevalstudies 
aan de hand van het theoretisch kader. Het gaat hier om een vergelijkende (cross case) 
analyse, waarin ik de bevindingen uit de verschillende casus naast elkaar zet en met 
elkaar vergelijk op een bepaald aspect. Daarna vergelijk ik mijn bevindingen met de 
verwachtingen die ik had in hoofdstuk 5. In paragraaf 9.3 reflecteer ik op de verschil-
lende discussies in de literatuur die betrekking hebben op (de relatie tussen) strate-
gieën en effectiviteit van brancheorganisaties. Daarmee laat ik zien wat de door mij 
gekozen invalshoek toevoegt aan de reeds bestaande perspectieven. In de vierde para-
graaf trek ik slotconclusies ten aanzien van de centrale vraagstelling van deze studie 
en formuleer ik proposities die als basis kunnen dienen voor vervolgonderzoek. Hoe 
dit vervolgonderzoek eruit zou kunnen zien schets ik in de voorlaatste paragraaf van 
dit hoofdstuk. Ik besluit met een korte schets van de opbrengsten van dit proefschrift 
voor verschillende doelgroepen.

9.2	 Analyse	van	bevindingen

Het empirisch onderzoek dat ik voor dit proefschrift heb verricht, bestaat uit twee de-
len:

1. Een vooronderzoek onder 16 brancheorganisaties die in de periode 2000-2004 ge-
fuseerd zijn.

2. Vier studies van casus waarin verschillende strategieën zijn gevoerd.

De bevindingen die ik in deze paragraaf analyseer komen hoofdzakelijk voort uit de ge-
valstudies. Ik vergelijk de onderzochte casus met elkaar (cross case analysis) om inzich-
ten te verwerven die niet mogelijk zijn wanneer ik de verschillende casus afzonderlijk 
analyseer (within case analysis). De combinatie van beide analyses, in combinatie met 
inzichten uit de literatuur, stelt mij in staat om een theorie te vormen over de relatie tus-
sen strategie en effectiviteit van brancheorganisaties (vergelijk Eisenhardt, 1989). Eerst 
vergelijk ik de casus met elkaar op het punt van de gevoerde strategieën, vervolgens op 
de factoren die volgens de ‘piramide van invloed’ bepalend zijn voor de invloed. 

	 9.2.1		Vergelijking	van	gevoerde	strategieën
In alle vier de casus die ik heb onderzocht was sprake van branchevermenging. Hier-
door zijn de betrokken brancheorganisaties in een situatie van concurrentie terecht-
gekomen, al is het alleen maar omdat een deel van de leden de keus heeft om zijn 
belangen door organisatie A of organisatie B te laten behartigen. Diezelfde branche-
vermenging heeft de betrokken brancheorganisaties, soms op aandringen van de gro-
te leden, tegelijk aantoonbaar nader tot elkaar gebracht. Toch heeft het management 
van de onderzochte brancheorganisaties verschillende keuzes gemaakt ten aanzien 
van de mate van samenwerking. In het geval van horeca en recreatie, waar de vermen-
ging heel geleidelijk verloopt, is besloten om per onderwerp te bekijken of samenwer-
king überhaupt nodig is en zo ja, in welke mate. Een vergelijkbare situatie doet zich 
voor in de logistieke sector, waar een aantal van de betrokken brancheorganisaties 
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zich weliswaar heeft gebundeld in de Logistieke Alliantie, maar waar daarnaast ook 
een groot aantal andere samenwerkingsverbanden valt waar te nemen. In de instal-
latiebranche is uiteindelijk gekozen voor een fusie, nadat verschillende alternatieven 
zijn overwogen. In de afvalbranche werd aanvankelijk gekozen voor een federatie, 
maar toen dat niet naar wens bleek te functioneren zijn de twee grootste spelers uit 
de federatie gestapt en gefuseerd. Onderstaand overzicht laat zien welke uitvoerings-
strategieën zijn gevoerd in de context van branchevermenging:

Installatie Afval Recreatie Logistiek

Concurrentie x x x

Netwerk x

Coalitie x x

Alliantie x x x

Overlap bestuursfuncties x

Joint venture x

Federatie x x

Fusie x x

Figuur 38 Uitvoeringsstrategieën per casus

Het casusonderzoek laat zien dat verschillende samenwerkingsvormen in elkaar over 
kunnen lopen en dat twee brancheorganisaties op een gegeven moment op verschil-
lende manieren kunnen samenwerken en zelfs concurreren. De in de cyclus geschets-
te vormen sluiten elkaar dus niet uit. 

Nu ik heb aangegeven voor welke (combinaties van) uitvoeringsstrategieën de bran-
cheorganisaties uit mijn onderzoek hebben gekozen, is het nodig hen te vergelijken 
aan de hand van een set factoren, teneinde een uitspraak te kunnen doen over de rela-
tie tussen strategie en effectiviteit. Deze factoren ontleen ik aan het theoretisch kader 
dat ik geschetst heb in hoofdstuk vier. Het bestaat uit de vier hoofdfactoren die geza-
menlijk de invloed van een brancheorganisatie bepalen:

Figuur 39 Piramide van invloed

besturing & 
management

strategie

middelen activiteiten
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Deze factoren bestaan ieder weer uit subfactoren, zoals ik in hoofdstuk vier heb laten 
zien. Op het niveau van die subfactoren zal ik hieronder de casus met elkaar verge-
lijken. Omdat strategie de onafhankelijke variabele is in de casus, vergelijk ik alleen 
besturing en management, de middelen en de activiteitenmix. 

	 9.2.2		Vergelijking	van	verandering	in	besturing	en	management

Bestuur Bureau Leden

UNETO-VNI Het AB bestaat na fusie uit 
19 leden, samengesteld uit de 
verschillende ledengroepen. 
Het DB bestaat eerst uit 10, 
uiteindelijk uit 6 leden. 
Er zijn 4 beleidsadvies-com-
missies ter ondersteuning van 
het AB ingesteld.

De bureau-organisaties zijn 
samengevoegd, alle afde-
lingen vallen direct onder 
de directeur. Combinatie 
van functionele en geseg-
menteerde indeling.

Grotendeels is de structuur 
van VNI gevolgd. Dus voor 
de leden van VNI weinig 
verandering. Leden van 
Uneto hebben meer mo-
gelijkheden gekregen om 
invloed uit te oefenen op 
de vereniging, via seg-
mentbesturen. 

Vereniging Afval-
bedrijven

Van 12 teruggebracht naar 9 
leden. Afdelingsvoorzitters 
q.q. in bestuur. Nieuwe com-
missie: Beleid en Strategie. 
Bestuur komt daardoor iets 
meer op afstand. 

De ledenafdelingen hebben 
speciaal aan hen toegewe-
zen medewerkers vanuit 
het bureau.

Door decentralisatie 
kan de VA verschillende 
standpunten formuleren 
en ventileren. De interne 
verdeeldheid is daarmee 
niet opgelost, maar wel ge-
kanaliseerd. Kleine leden 
hebben minder invloed op 
het beleid van de VA. 

KHN - RECRON Geen verandering. Geen verandering. Geen verandering.

Logistieke Alliantie Nauwelijks verandering. Eén 
van de alliantieleden levert 
de voorzitter van de Alliantie. 
Daardoor ontstaat enige over-
lap van bestuursfuncties.

Geen verandering. Geen verandering. Indivi-
duele leden zijn niet bij de 
alliantie betrokken. 

Figuur 40 Verandering besturing en management

Het is niet verwonderlijk dat veranderingen in besturing en management zich het 
meest hebben voorgedaan in de twee fusiecasus. In beide gevallen heeft dit een ze-
kere decentralisatie teweeg gebracht: het zwaartepunt van de besluitvorming is ver-
schoven van (algemeen) bestuur naar segmentbesturen. Deze decentralisatie is een 
antwoord op de (potentiële) spanningen die kunnen ontstaan wanneer verschillende 
groepen in de achterban conflicterende belangen hebben. Het maakt de centrale be-
langenbehartiging er niet eenvoudiger op. De Vereniging Afvalbedrijven heeft hier 
overigens een andere keuze gemaakt dan UNETO-VNI. Bij de Vereniging Afvalbedrij-
ven kunnen de segmenten zelfstandig naar buiten treden met hun eigen standpunt, 
mits dat niet indruist tegen het belang van een ander segment. Bij UNETO-VNI is de 
collectieve belangenbehartiging beperkt tot onderwerpen die in ieders belang zijn. 
De bureauorganisaties zijn in beide gevallen niet invloedrijker geworden. Wel is er 
in beide fusies gekozen voor het aantrekken van een nieuwe directeur. Een verschijn-
sel dat ik ook vaak ben tegengekomen in het vooronderzoek. De persoonlijkheid van 
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de directeur en de wijze waarop hij/zij haar functie uitoefent leidt wel tot een ver-
schuiving in invloed tussen bestuur en bureau. Dit is dan een indirect gevolg van de 
gevoerde strategie (fusie), maar geen direct gevolg. 

Ik concludeer dat in beide fusies daadkracht is ingeruild voor draagvlak. Voor de in-
vloed op externen is dat een negatieve impuls. Ook de invloed op de leden wordt niet 
vergroot, maar juist andersom: de leden hebben meer invloed op de vereniging ge-
kregen. Het is niet plausibel dat de effectiviteit door de verandering in besturing en 
management is vergroot.  Omdat in de twee andere casus nauwelijks tot geen veran-
deringen zijn opgetreden in besturing en management, zullen ook daar geen gevol-
gen zijn voor de effectiviteit.

	 9.2.3		Vergelijking	van	verandering	van	middelen

Financiële middelen Culturele middelen Sociale middelen

UNETO-VNI Tijdens fusiejaar sterke 
stijging van kosten en 
lichte daling van inkom-
sten. Daarna benutting 
van synergie.
Nieuw contributiestelsel. 

Geen gedwongen ontslagen, 
wel inkrimping personeels-
bestand, van 82 naar 73 
fte. Nieuwe directeur. Meer 
aandacht voor ‘charisma’ van 
bestuurders in het selectie-
proces.

Het aantal leden is eerst 
toegenomen,  van 6.400 
in 2002 naar 6.500 in 
2004. Daarna is het aantal 
leden afgenomen, maar 
de organisatiegraad gelijk 
gebleven.172 Het netwerk is 
niet significant veranderd. 

Vereniging Afval-
bedrijven

Nieuw contributiestelsel, 
waardoor de afhankelijk-
heid van grote leden is 
afgenomen. Totale inkom-
sten gekrompen van € 1,2 
naar € 1 miljoen. 

Van samen 23 fte naar 11 fte 
voor de VA. Een nieuwe direc-
teur en een betaald voorzitter.

Kleine afname van de ach-
terban. Meer afstand tot 
de overige brancheorgani-
saties in de afvalsector. 

KHN - RECRON Kleine afname, maar op 
de totale begroting ver-
waarloosbaar. 

Samenwerkingsverbanden 
leggen (relatief) klein beslag 
op bureaucapaciteit. Synergie 
wordt benut in coalities.

Door PTR zijn de banden 
met andere partners 
sterker geworden. 

Logistieke Alliantie De totale inkomsten zijn 
niet gewijzigd door de LA, 
wel zijn er door de LA kos-
ten ontstaan die daarvoor 
niet  bestonden. Deze zijn 
t.o.v. de totale begroting 
echter verwaarloosbaar.

Door de door VNO-NCW be-
schikbaar gestelde secretaris 
zijn de culturele middelen iets 
gestegen. Tegelijk vergt de LA 
ook capaciteit van de deelne-
mende organisaties.

Sommige alliantiepartners 
hebben dankzij de LA een 
groter netwerk gekregen of 
in ieder geval hun bestaan-
de netwerk versterkt. 

Figuur 41 Verandering van middelen

Fuseren is vaak duur, zo blijkt ook uit de onderzochte casus. Bovendien vallen in-
komsten weg door het verdwijnen van dubbelleden bij een fusie. Daarom leidt een 
fusie op korte termijn vrijwel altijd tot een verslechtering van de financiële positie. 
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De casus UNETO-VNI laat zien dat deze verslechtering na enkele jaren kan worden 
goedgemaakt: de kosten zijn harder gedaald dan de inkomsten, zodat de financiële 
draagkracht is versterkt. Bij de Vereniging Afvalbedrijven zijn alle middelen afgeno-
men, in vergelijking met de optelsom van de twee afzonderlijke brancheorganisaties. 
Substantieel minder inkomsten, minder medewerkers en een iets kleinere achterban. 
In de culturele middelen treden bij fusies ook vaak wijzigingen op. Niet alleen van-
wege het – gedwongen of vrijwillig – vertrek van personeel, maar ook vanwege het 
aantrekken van een nieuwe voorzitter of directeur. Of dit de effectiviteit van de bran-
cheorganisatie ten goede komt valt op voorhand niet te zeggen: dat hangt sterk of van 
de persoon die wordt aangetrokken en de wijze waarop hij/zij haar functie uitoefent. 
En van de samenwerking tussen voorzitter en directeur (zie hierover ook Schmidt en 
Van der Rijken, 2007). De relatie tussen sociale middelen en fusie laat in de twee on-
derzochte gevallen een diffuus beeld zien: bij de één is de organisatiegraad sinds de 
fusie toegenomen, bij de ander licht afgenomen. 

Concurrentie zet sociale en financiële middelen onder druk. Immers, veel leden zijn 
of bij RECRON of bij KHN aangesloten. En de dubbelleden die er zijn, profiteren 
van een kortingsregeling, waardoor zij ook minder contributie betalen dan normaal. 
Zowel KHN als RECRON zouden dus meer middelen kunnen hebben als de andere 
partij niet had bestaan. De onderzochte allianties (Logistieke Alliantie en Platform 
Toerisme en Recreatie) zorgen voor een kleine afname van culturele en financiële 
middelen van de deelnemers. Zij steken immers tijd en geld in de alliantie, die zij niet 
in hun eigen organisatie kunnen investeren. Dit wordt ten dele gecompenseerd door 
een stijging van de sociale middelen, doordat sommige alliantiepartners een groter of 
sterker netwerk hebben verkregen. 

Dit alles overziend concludeer ik dat fusies de grootste verandering teweeg brengen 
in de middelen, maar dat kan zowel voordelig als nadelig uitpakken voor de effectivi-
teit. De overige uitvoeringsstrategieën hebben voor de middelen een veel geringer ef-
fect. Het is aannemelijk dat deze strategieën niet hebben gezorgd voor een merkbare 
wijziging in effectiviteit, althans niet ten gevolge van de middelen. 

	 9.2.4		Vergelijking	van	verandering	van	activiteiten

Collectieve belangenbehartiging Gesegmenteerde belangen-
behartiging

Individuele belangenbe-
hartiging

UNETO-VNI Integratie van twee keurmerken 
heeft geleid tot grotere herken-
baarheid.

Meer aandacht voor in-
novatie. 

Meer diversiteit in 
dienstverlening.

Vereniging 
Afvalbedrijven

Eerst afgenomen, later toege-
nomen.

Geen verandering. Afgeschaft. 

KHN - RECRON Versterking door afstemming.  Bij KHN iets meer aandacht 
voor recreatiesegment.

Meer ledengericht, 
althans bij RECRON. 

Logist. Alliantie Bundeling van kracht. Geen verandering. Geen verandering.

Figuur 42 Verandering van activiteiten
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In drie van de vier casus is te zien dat de collectieve belangenbehartiging versterkt is. 
Zelfs bij de concurrenten KHN en RECRON wordt samengewerkt in de collectieve 
belangenbehartiging, wanneer beide organisaties dezelfde belangen hebben. Bij-
voorbeeld in het Platform Toerisme en Recreatie. De gesegmenteerde belangenbe-
hartiging lijkt het minst beïnvloed te worden door de strategische reacties op bran-
chevermenging. Ook na een fusie worden deelbelangen nog behartigd, namelijk door 
verschillende segmenten te onderscheiden binnen de nieuwe vereniging en de belan-
gen daarvan apart te behartigen. Bij UNETO-VNI is bovendien de aandacht voor in-
novatie sterk toegenomen. Innovatieprojecten en -programma’s zijn vaak maar voor 
een bepaald deel van de achterban interessant (zie ook Van der Rijken, Schmidt en 
Masurel, 2010).

De individuele belangenbehartiging is na de ene fusie afgeschaft en na de andere fusie 
juist gediversificeerd. De Logistieke Alliantie heeft hierop geen effect gehad, vanwege 
het hoge abstractieniveau waar de alliantie betrekking op heeft. Door de concurrentie 
met KHN is RECRON meer aandacht gaan besteden aan de individuele belangenbe-
hartiging en is zij meer ledengericht gaan werken. 

Ik concludeer dat elke uitvoeringsstrategie gevolgen heeft gehad voor de activiteiten-
mix. In drie van de vier casus heeft dit geleid tot een bredere portfolio, waarbij het 
aannemelijk is dat de effectiviteit dientengevolge is toegenomen. Alleen bij de Ver-
eniging Afvalbedrijven is dit de vraag. De activiteitenmix is daar na de fusie smaller 
geworden dan bij de afzonderlijke brancheorganisaties daarvoor. De nadruk is sterk 
komen te liggen op collectieve en gesegmenteerde belangenbehartiging. Dit vormt 
een risico voor de effectiviteit, omdat met name de kleinere leden het gevoel (kunnen) 
krijgen dat zij te weinig voor hun lidmaatschap terugkrijgen. 

	 9.2.5		Gevolgen	voor	de	positie	in	het	speelveld
In de voorgaande drie subparagrafen heb ik de onderzochte casus met elkaar verge-
leken op endogene factoren. Dat zijn immers de factoren die de brancheorganisaties 
het meest direct kunnen bepalen. Voor hun effectiviteit zijn zij echter ook afhankelijk 
van teleologische en externe factoren. Deze heb ik in mijn onderzoek niet expliciet 
onderzocht, maar verschillende bronnen en geïnterviewde personen geven daar wel 
indicaties van. Voor de volledigheid ga ik daar hieronder kort op in. 

Als het gaat om de verandering in invloed op de overheid, benadrukken veel ge-
sprekspartners het belang dat de overheid hecht aan ‘één spreekbuis namens de hele 
sector’. In geen enkele casus is echter een situatie ontstaan waarin één spreekbuis is 
overgebleven. In de afvalbranche zijn er nog de BRBS en NVRD, die hun lobby ge-
intensiveerd hebben na de fusie van VNAO met VVAV. Wel hebben de grote afvalbe-
drijven sinds de fusie minder direct contact met de centrale overheid dan ervoor. Iets 
vergelijkbaars geldt voor de logistieke sector, waar de Logistieke Alliantie niet alleen 
concurrentie ondervindt van de eigen alliantiepartners, maar ook van grote spelers 
als KLM en het Havenbedrijf Rotterdam, die rechtstreeks bij de overheid lobbyen. 
KHN en RECRON hebben natuurlijk concurrentie van elkaar en werken alleen sa-
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men waar hun belangen echt parallel lopen. In de installatiebranche is nog het meest 
sprake van één spreekbuis, maar juist UNETO-VNI heeft ervoor gekozen om zich in 
de lobby terughoudend op te stellen en deze veelal via andere partijen, zoals VNO-
NCW, te laten lopen. Dat betekent dat, ongeacht de gevolgde strategie, er altijd een 
situatie van concurrentie in de beleidsbeïnvloeding is overgebleven. Het is weliswaar 
aannemelijk dat er verandering is opgetreden in de invloed op externen, maar deze 
verandering zal van geval tot geval en van tegenspeler tot tegenspeler verschillend 
zijn (vergelijk Klüver, 2009).  

	 9.2.6		Vergelijking	met	verwachte	opbrengsten	
In paragraaf 5.2 heb ik uiteengezet welke opbrengsten op basis van het casusonderzoek 
verwacht konden worden. Wat zeggen nu de bevindingen over de bruikbaarheid van 
het piramidemodel? Eigenlijk hebben alleen de fusies tot aanzienlijke wijzigingen 
geleid in de elementen uit dit model. Beide fusiecasus laten daarbij echter soms ver-
schillende uitkomsten zien (bijvoorbeeld meer of minder individuele belangenbeharti-
ging), waardoor het moeilijk is om conclusies te trekken over de relatie tussen fusie en 
effectiviteit in het algemeen. Wel is het plausibel dat fusies meer gevolgen hebben voor 
de effectiviteit dan andere uitvoeringsstrategieën, hetzij positief, hetzij negatief. Fu-
seren is immers ook de meest ingrijpende uitvoeringsstrategie. Vervolgonderzoek zal 
nodig zijn om aan te tonen of dat inderdaad het geval is. Meer hierover in paragraaf 9.6.

De onderzochte casus laten – helaas, maar niet geheel onverwacht – zien dat een be-
paalde uitvoeringsstrategie deels positieve, deels negatieve gevolgen heeft voor de 
factoren die de invloed bepalen. Dat betekent dat van veel uitvoeringsstrategieën niet 
op voorhand vaststaat of zij bijdragen aan de effectiviteit van de brancheorganisatie 
die de strategie voert. Samenwerken is niet op voorhand beter of slechter dan concur-
reren, is mijn conclusie. 

Omdat alle in het casusonderzoek gevonden gevolgen van de gevolgde strategieën 
daarin geplaatst kunnen worden, ben ik van mening dat het piramidemodel bruik-
baar is om inzicht te krijgen in de relatie tussen strategie en effectiviteit. De meeste 
nadruk werd door de gesprekspartners gelegd op de factor ‘middelen’. In het bijzon-
der werd het belang benadrukt van de persoon van de voorzitter en directeur, ofwel 
de culturele middelen. In de literatuur is altijd veel nadruk gelegd op de relatie tus-
sen sociale middelen (omvang achterban, organisatiegraad) en de effectiviteit (zie 
volgende paragraaf). Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken of de middelen, in het 
bijzonder de culturele en sociale middelen, inderdaad een belangrijker indicator zijn 
voor effectiviteit dan bijvoorbeeld besturing of activiteitenmix. 

 
9.3	 Reflectie:	de	bevindingen	in	breder	perspectief

Zoals ik al aankondigde in hoofdstuk 1, bestaan in de literatuur verschillende visies 
op de effectiviteit van brancheorganisaties en over te volgen strategieën. Deze visies 
kunnen grofweg gepositioneerd worden in een viertal discussies. In deze paragraaf 
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zal ik kort schetsen welke opvattingen in deze discussies tegenover of naast elkaar 
staan en welke positie ik op basis van mijn onderzoek inneem in deze discussies.

 1. Wat bepaalt de invloed van brancheorganisaties?
In paragraaf 4.3 heb ik laten zien dat er volgens auteurs die hierover geschreven heb-
ben drie soorten factoren zijn die deze invloed bepalen, namelijk endogene, teleologi-
sche en externe factoren. Het debat gaat over de vraag welke en in welke mate factoren 
meewegen in de invloed van een brancheorganisatie. 

De endogene factoren zijn factoren die horen bij de organisatie die invloed wil uit-
oefenen. Vrijwel alle auteurs noemen hier, zij het in verschillende bewoordingen, 
de middelen en de besturing als belangrijkste factoren. Middelen worden weer on-
derverdeeld in financiële middelen, kennis, expertise, netwerken, organisatiegraad, 
imago et cetera.  Onder besturing vallen termen als democratie, autonomie van het 
bureau en besluitvormingsprocedures. Sommigen (o.a. Schmitter en Streeck, Van 
Waarden) voegen daar aan toe dat, om invloed uit te kunnen oefenen op externen, 
het ook belangrijk is dat je invloed kan uitoefenen op je eigen achterban. Daar horen 
andere activiteiten en een andere besturing bij. Zij impliceren daarmee dat ook de 
activiteitenmix een endogene invloedbepalende factor is. 

Enkele auteurs (Pijnenburg, Van Schendelen) merken op dat het niet alleen de endo-
gene factoren zijn die de invloed bepalen, maar dat ook de doelen die de organisatie 
nastreeft zelf een bepalende factor zijn. Ik noem dit de teleologische factoren. Het 
gaat hier om aspecten als focus, reikwijdte, aard (verandering of juist behoud van sta-
tus quo), exclusiviteit van baten en belangen en het politieke gehalte van een issue. 
Volgens Pijnenburg (1994) en Klüver (2009) zijn de teleologische factoren, in ieder 
geval in de Europese belangenbehartiging, meer bepalend voor de invloed dan de en-
dogene factoren. 

Tenslotte worden door enkele auteurs (o.a. Potters en Sloof, Van Waarden) nog ex-
terne factoren genoemd, die bepalend zijn voor de invloed. Hierbij gaat het in de 
eerste plaats om de aanwezigheid van concurrenten en de cohesie in het systeem van 
belangenverenigingen. Een grotere cohesie maakt het voor ‘tegenspelers’ (zoals de 
overheid) moeilijker om verschillende belangenbehartigers tegen elkaar uit te spelen. 
Ook het stelsel waarin een brancheorganisatie opereert (corporatisme, pluralisme, 
lobbyisme, e.d.) is een externe factor die bepalend is voor de invloed die een branche-
organisatie kan uitoefenen. Volgens Torenvlied (2005) is op dit punt echter nog beter 
uitgewerkte theorie nodig.

In mijn onderzoek heb ik geen vergelijking gemaakt tussen de invloed van verschil-
lende brancheorganisaties, maar heb ik gekeken naar de verandering van factoren die 
deze invloed bepalen. Bovendien heb ik niet naar de invloed ten aanzien van specifieke 
issues, maar naar de invloed van de organisatie in z’n geheel gekeken. Op basis van mijn 
bevindingen valt daarom niet te zeggen of bijvoorbeeld teleologische factoren meer be-
palend zijn voor invloed dan organisatorische. Diverse bronnen uit mijn onderzoek be-
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vestigen wel het belang van een grote achterban voor de invloed op externen. Uit mijn 
bevindingen blijkt echter dat er verschillende strategieën mogelijk zijn om namens een 
grote achterban te kunnen spreken en om cohesie in het systeem te vergroten. Wat dan 
de optimale omvang van de eigen achterban is, is een vraag voor de tweede discussie.

 2. Wat is de optimale omvang van de achterban?
In de inleiding van dit proefschrift stelde ik de vraag of leden beter af zijn bij een grote 
of bij een kleine brancheorganisatie. Verschillende wetenschappers hebben zich over 
deze vraag gebogen en kwamen tot verschillende antwoorden. Een vaak geciteerd (en 
vaak weersproken) auteur in dit debat is Mancur Olson Jr. Hij constateerde in 1965 
dat kleine groepen effectiever zijn dan grote. Zij hebben minder management- en be-
heersstructuren nodig en komen sneller tot besluiten. Schlozman en Tierney (1986) 
stellen hier tegenover dat een grote achterban meer legitimiteit verschaft om met pu-
blieke beleidsmakers in gesprek te gaan. Zij nemen echter geen standpunt in over de 
optimale omvang.

In 1990 concludeerde Oliver dat brancheorganisaties met een middelgrote achterban 
het meest stabiel zijn. Dat zou een indicator kunnen zijn voor hun effectiviteit. Vijf 
jaar later stelde Van Waarden daar tegenover dat, bij gelijkblijvende overige omstan-
digheden, brancheorganisaties invloedrijker zijn naarmate zij meer leden hebben. 
Een grotere achterban brengt immers met zich mee dat een tegenspeler moeilijker 
om de organisatie heen kan en dat de organisatie meer macht op de been kan brengen. 
Onder meer Boléat (2000) erkent dit spanningsveld. Bedrijven willen volgens hem 
aangesloten zijn bij organisaties die vergelijkbare bedrijven vertegenwoordigen, 
maar ze willen ook diensten die vaak alleen geleverd kunnen worden wanneer een 
organisatie voldoende kritische massa heeft en dus een brede achterban. Van Schen-
delen (2003) heeft een iets andere insteek: invloed is volgens hem maximaal bij een 
optimum van homogeniteit en beheersbaarheid van de achterban. Deze redenering 
volgend zou je moeten concluderen dat heel kleine brancheorganisaties, met een mi-
nimaal aantal sterk op elkaar lijkende leden, de grootste invloed hebben. In feite ben 
je dan weer terug bij het standpunt van Olson. 

De omvang van de achterban is ook op een andere manier bepalend voor de invloed 
van brancheorganisaties. Zo stelt Van Waarden (1995) dat grotere brancheorganisaties 
(met meer leden) een gematigder koers varen dan kleine, omdat zij meer verantwoor-
delijkheid zouden dragen, meer compromissen moeten sluiten en minder mogelijk-
heden hebben om ‘kosten’ af te schuiven  op ongeorganiseerden. Een gematigder 
koers is een teleologische factor en kan dus ook leiden tot meer of minder invloed. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat de omvang en samenstelling van de achterban slechts 
twee van de vele factoren zijn die de effectiviteit van een brancheorganisatie bepalen. 
De discussie over de optimale omvang van de achterban is in mijn optiek dus slechts 
beperkt relevant. Om te weten waar leden het beste af zijn is veel meer informatie no-
dig dan de omvang en samenstelling van de achterban. Daar komt nog bij dat leden 
verschillende verwachtingen en behoeften hebben ten aanzien van het lidmaatschap. 
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Waar de één lid is om sociale redenen, zal de ander voornamelijk de service waarderen, 
terwijl een derde lid is om pressie uit te kunnen oefenen op de overheid.  Effectieve 
brancheorganisaties zijn in staat om op al die verschillende motieven op adequate 
wijze in te spelen. Omdat meer auteurs dit hebben ingezien, is discussie ontstaan over 
de vraag wat dan de ideale strategie is, rekening houdend met de verschillende logica’s 
waaraan brancheorganisaties onderworpen zijn. Daarover gaat de derde discussie. 

 3. Wat is de ideale uitvoeringsstrategie?
Dat brancheorganisaties samenwerken om hun doelen te bereiken is niet altijd zo 
vanzelfsprekend geweest als het vandaag de dag lijkt te zijn. En fuseren was en is bij 
veel brancheorganisaties nog steeds een taboewoord. Ook in de wetenschap lijkt over 
dit onderwerp geen overeenstemming te bestaan. Op basis van grootschalig data-on-
derzoek concludeerden Aldrich e.a. in 1994 dat fuseren de overlevingskans van een 
(Amerikaanse) brancheorganisatie vergroot. Concurrentie tussen brancheorganisa-
ties is schadelijk voor hun invloed, betoogden Unger en Van Waarden in datzelfde 
jaar. Een jaar later voegde Van Waarden daaraan toe dat fuseren zorgt voor grotere 
achterban, dus voor grotere representativiteit, dus voor grotere invloed. En samen-
werken zorgt voor meer cohesie in de belangenbehartiging, dus grotere invloed. 
‘Samen sterk’ als strategie tegen ‘verdeel en heers’-politiek van de overheid. Uit mijn 
onderzoek – en dat van diverse andere auteurs – blijkt echter dat het vaak de overheid 
was die aandrong op meer samenwerking of zelfs fusie tussen brancheorganisaties. 
Waarom zou zij haar tegenspelers zo in de kaart spelen? 

In de wetenschap is  de afgelopen twee decennia een verschuiving opgetreden in het 
denken over uitvoeringsstrategieën. Er is langzaamaan meer oog gekomen voor de 
nadelen van fuseren (grotere diversiteit in de achterban, moeilijker beheersbaar), 
waardoor dit niet meer automatisch als ideale strategie wordt gezien. Deze discussie 
hangt samen met het debat dat in de economische wetenschap wordt gevoerd over het 
nut van schaalvergroting. Het dominante denken is dat schaalvergroting goed is voor 
bedrijven, in de eerste plaats omdat daardoor tegen lagere kosten per eenheid kan 
worden geproduceerd. Maar dat geldt niet voor alle soorten organisaties. Denk bij-
voorbeeld aan de problemen waar grootschalige scholengemeenschappen en HBO’s 
mee te maken hebben. En aan vakbonden, die ondanks allerlei fusies in de afgelopen 
eeuw een groot deel van hun achterban zijn kwijtgeraakt. 

Ook bij allianties zijn diverse kanttekeningen geplaatst, onder andere door Das en 
Teng (2000). Volgens hen zijn allianties per definitie instabiel vanwege de interne 
spanningen die een alliantie met zich meebrengt. Toch lijkt bij velen nog de opvat-
ting te heersen dat samenwerking bijna per definitie goed is (baat het niet dan schaadt 
het niet). Alleen de intensiteit van de samenwerking is dan onderwerp van discussie. 
Door samenwerking met andere brancheorganisaties aan te gaan, kunnen aanpassin-
gen in structuur en strategie worden geïntensiveerd en kan een schaalvoordeel wor-
den gecreëerd, schrijven Streeck en Visser bijvoorbeeld in 2006, zonder op de nadelen 
in te gaan. En Huizenga en Tack (2005) scharen concurrentie onder ‘ad hoc samen-
werking’ als grondvorm voor de structurering van relaties in een belangengemeen-
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schap, terwijl dit mijns inziens toch als afzonderlijke grondvorm zou moeten worden 
aangemerkt. Zelfs al laat mijn onderzoek zien dat concurrerende brancheorganisaties 
tegelijk ook kunnen samenwerken, in verschillende verbanden.   

Uit de casus die ik voor dit proefschrift heb onderzocht, blijkt echter dat niet iedereen 
onverdeeld positief is over aangegane samenwerkingsverbanden. De Afvalfederatie 
wordt door sommigen als ‘mislukt’ beschouwd en ook over de Logistieke Alliantie 
zijn niet alle gesprekspartners onverdeeld positief. Samenwerken kost een hoop 
(vergader)tijd, kan leiden tot gespannen verhoudingen tussen partijen (omdat er bij-
voorbeeld ‘verborgen agenda’s’ zijn) en de resultaten zijn soms een compromis waar 
eigenlijk niemand echt wat mee opschiet. Ik concludeer dan ook dat samenwerking 
of fusie op voorhand niet verkieslijker is als uitvoeringsstrategie dan concurrentie. 
De vraag is echter welke overwegingen een rol (moeten) spelen bij de keuze voor een 
uitvoeringsstrategie. Daarover gaat de laatste discussie. 

 4. Wat zijn de overwegingen die een rol spelen bij de keuze voor een uitvoeringsstrategie?
Aan elke uitvoeringsstrategie kleven voor- en nadelen, zo liet ik al zien in paragraaf 
3.6. Deze voor- en nadelen kunnen worden afgewogen, wanneer het management 
van een brancheorganisatie wil bepalen hoe haar voorgenomen groeistrategie te re-
aliseren. In de praktijk zal daarbij het gevoel vaak de doorslag geven. Immers, het is 
zeer moeilijk om de verschillende voor- en nadelen van de samenwerking ‘eerlijk’ of 
objectief tegen elkaar af te wegen. Een zorgvuldig proces, waarin de belangen van de 
betrokken brancheorganisaties centraal staan, is daarom nodig om een passende sa-
menwerking te realiseren, betogen Schmidt en Van Mil (2005). Volgens Boléat (2000) 
is met name de keuze tussen een federatie en een fusie een lastige en wordt deze vaak 
niet op rationele gronden gemaakt. Uit zijn onderzoek blijkt dat de volgende overwe-
gingen een rol kunnen spelen:

●	 Kosten: Als kostenbesparing het motief is, zullen de samenwerkende organisaties 
aanzienlijk in hun kosten moeten snijden, wil de federatie aantrekkelijk zijn. Een 
fusie ligt meer voor de hand.

●	 Huisvesting: Hoe kleiner de mogelijkheden om onder één dak te opereren, hoe 
groter de kans op een federatie.

●	 Invloed leden: Leden hebben altijd de voorkeur voor een federatie. Naarmate de 
leden meer invloed hebben ten opzichte van bestuur en bureau, ligt een federatie 
meer voor de hand.  

●	 Organiserend vermogen: Een federatie is eenvoudiger te bewerkstelligen dan een 
fusie (juridisch, fiscaal, organisatorisch).

●	 Bestuurbaarheid: een federatie heeft meer mogelijkheden om verschillende groe-
pen in de achterban in verschillende mate invloed te geven dan een fusie. 

Leden hebben volgens Boléat altijd de voorkeur voor een federatie. Dat komt met 
name door het bestuurbaarheidsmotief. Bestuur en management zien federaties 
soms juist als een halfzachte oplossing, waarbij geen echte productiviteitsstijging te 
verwachten is, terwijl de kosten en bureaucratie wel toenemen. 
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Huizenga en Tack (2005) hebben een meer rationele benadering en stellen dat de 
ideale vorm van samenwerking tussen brancheorganisaties bepaald kan worden aan 
de hand van drie thema’s, te weten invloedsuitoefening, belangenverhoudingen en 
kosten. De eenheidsorganisatie (fusie) is volgens deze auteurs ideaal voor maximale 
invloedsuitoefening, mits de belangen homogeen zijn. De kosten zijn het laagst bij 
ad hoc samenwerking (coalitie), wat bovendien de ideale vorm is bij heterogene be-
langen. De federatie neemt een tussenpositie in en brengt de grootste kosten met zich 
mee. Dit is volgens de auteurs daarom meestal niet de meest verkieslijke samenwer-
kingsvorm.

Boléat, Huizenga en Tack erkennen dus alle drie de hoge kosten die een federatie met 
zich meebrengt. Boléat schenkt daarnaast aandacht aan een aantal overwegingen van 
meer praktische aard (huisvesting, organiserend vermogen), terwijl Huizenga en 
Tack daar meer strategische afwegingen tegenover zetten.

De keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm hangt ook af van de samenwer-
kingsrichting, opperen Schmidt en Van Mil (2005). Zij onderscheiden daarbij hori-
zontale samenwerking (met organisaties die hetzelfde domein bedienen), verticale sa-
menwerking (met organisaties die een andere schakel uit de bedrijfskolom bedienen) 
en diffuse samenwerking (met organisaties uit een andere sector). Volgens de auteurs 
zou diffuse samenwerking makkelijker tot stand kunnen komen dan horizontale of 
verticale samenwerking, vanwege de afwezigheid van belangentegenstellingen. Dat 
vertoont overeenkomsten met de bevinding van Oxley en Sampson (2004), die onder-
zoek deden naar internationale R&D-allianties. Zij ontdekten ondernemingen die 
actief zijn op dezelfde markt (vergelijk: brancheorganisaties die hetzelfde domein be-
dienen) eerder kiezen voor een contractuele samenwerking (lees: coalitie of alliantie) 
dan voor een joint venture (of in het geval van brancheorganisaties: federatie). 

In de fusies die ik heb onderzocht (UNETO-VNI en Vereniging Afvalbedrijven) is in 
één geval eerst samengewerkt in een federatie, in het andere geval is ‘direct’ (zij het na 
een jarenlang proces) gekozen voor een fusie. Dit lijkt een bevestiging van de stelling 
dat de keuze tussen een fusie en federatie een lastige is. Ook heb ik in de casus en het 
vooronderzoek gezien dat vaak andere dan rationele gronden een belangrijke rol spe-
len bij deze keuze, bijvoorbeeld hoe de voorzitters en directeuren het met elkaar kun-
nen vinden. Dat leden altijd de voorkeur geven aan een federatie blijkt niet uit mijn 
onderzoek. Met name de grote leden waren in de twee casus juist voorstander van 
een fusie. In de door mij onderzochte fusies waren bovendien de kosten van een fusie 
zeer hoog, met name in de eerste jaren na de fusie. In de afvalsector waren en zijn er 
ook flinke belangentegenstellingen, bijvoorbeeld tussen publieke en private spelers 
of tussen inzamelaars en verwerkers. Desalniettemin heeft een fusie uiteindelijk de 
voorkeur gekregen boven de federatie. De huisvesting van de Vereniging Afvalbedrij-
ven, in een nieuw pand, heeft weliswaar een rol gespeeld in de discussie, maar heeft de 
fusie uiteindelijk niet tegengehouden. Zowel UNETO-VNI als de Vereniging Afval-
bedrijven zijn er in hun – weliswaar complexe – verenigings- en bureaustructuur in 
geslaagd om de verschillende groepen in de achterban in verschillende mate invloed 
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te geven en aan gesegmenteerde belangenbehartiging te doen. Hier bleek geen fede-
ratie voor nodig.  De afwegingskaders van de genoemde auteurs blijken in de praktijk 
dus maar beperkt houvast te bieden.

Omdat ik mij heb gericht op strategische reacties op branchevermenging, gaan alle 
casus per definitie over horizontale of verticale samenwerking. Of diffuse samenwer-
king makkelijker tot stand kan komen kan ik op basis van mijn onderzoek dus niet 
zeggen. Wel blijkt uit mijn onderzoek dat overlap van domeinen geen belemmering 
is om voor een ‘zware’ samenwerkingsvorm te kiezen. 

9.4	 Conclusies

Het doel van dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan de verbetering van strate-
gievoering door brancheorganisaties, door inzicht te verschaffen in de strategische 
mogelijkheden die zij hebben om te reageren op veranderingen in hun omgeving en 
de mogelijke gevolgen die deze strategieën hebben voor hun effectiviteit. Belangrijk 
zijn vooral veranderingen met ingrijpende gevolgen voor het domein van brancheor-
ganisaties. Dergelijke ontwikkelingen vergroten de noodzaak voor bestuurders van 
brancheorganisaties om zich in strategisch management te bekwamen.

Eén van de belangrijkste omgevingsveranderingen waar brancheorganisaties mo-
menteel mee geconfronteerd worden is branchevermenging. Dit verschijnsel treedt 
op doordat bedrijven, maar ook maatschappelijke en publieke organisaties, kiezen 
steeds vaker voor diversificatie van hun portfolio. Dat wil zeggen dat zij zich niet lan-
ger beperken tot één (economische) kernactiviteit, maar dat zij zich op verschillende 
markten begeven, met verschillende producten of diensten. Branchevermenging 
zorgt ervoor dat branches moeilijker zijn af te bakenen en dat domeinen van tradi-
tionele brancheorganisaties gaan overlappen. Dat heeft grote consequenties voor de 
betrokken brancheorganisaties: zij worden elkaars concurrent. Leden kunnen er im-
mers voor kiezen om hun belangen (ook) door een andere organisatie te laten behar-
tigen en ‘tegenspelers’ zoals de overheid worden geconfronteerd met verschillende 
partijen die namens dezelfde achterban claimen te spreken. De ontstane concurrentie 
vraagt om een strategische reactie van de betrokken brancheorganisaties. Immers, de 
essentie van strategieformulering is omgaan met concurrentie (Porter, 1980). 

In de gevalstudies heb ik laten zien dat branchevermenging inderdaad een fenomeen 
is dat brancheorganisaties voor een strategische opgave plaatst. Ook heb ik aange-
toond dat het bestuur en management van brancheorganisaties in de context van 
branchevermenging verschillende strategische keuzes maken, zonder zich daarbij 
altijd af te vragen wat deze keuzes voor gevolg hebben voor de effectiviteit van hun 
organisatie. Ik constateer dat, wanneer strategische keuzes worden gemaakt, vaak het 
belang van de branche (of van bepaalde groepen leden of zelfs van personen) voorop 
staat en niet het belang van de brancheorganisatie zelf. Dat is naar mijn mening ge-
vaarlijk, omdat daardoor mogelijk keuzes worden gemaakt die de effectiviteit van de 
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brancheorganisatie ondermijnen en daardoor op langere termijn haar continuïteit 
bedreigen. Terwijl brancheorganisaties een nuttige bijdrage leveren aan economie en 
maatschappij, zoals ik in de inleiding liet zien. 

De toegenomen noodzaak voor strategisch handelen vanwege branchevermenging, in 
combinatie met de onbekendheid over de relatie tussen strategieën en effectiviteit van 
brancheorganisaties, heeft mij gebracht tot het schrijven van dit proefschrift. Daarbij 
heb ik gezocht naar een antwoord op de volgende vraag, die uit twee delen bestaat:

1. Welke strategieën voert het management van brancheorganisaties in de context 
van branchevermenging; en 

2. op welke wijze zorgen deze strategieën voor een verandering van effectiviteit?

Beantwoording van deze vragen draagt bij aan het verkleinen van de academische 
kennislacune over strategievoering van brancheorganisaties, doordat het een nieuw 
perspectief (namelijk een strategisch perspectief) toevoegt aan de perspectieven die 
al voor de bestudering van brancheorganisaties gebruikt worden (zoals politicologi-
sche, bestuurskundige en economische perspectieven). De bestaande perspectieven 
bieden weliswaar inzicht in de relatie tussen middelen en invloed, tussen lobby en 
invloed of tussen besturing en effectiviteit, maar laten niet zien hoe deze deelgebie-
den met elkaar samenhangen. Door het vergroten van effectiviteit als een strategische 
opgave te beschouwen en daarbij concepten te gebruiken uit te strategieliteratuur, 
ontstaat wel inzicht in deze samenhang. 

De hoofdconclusie ten aanzien van het eerste gedeelte van de vraagstelling luidt dat 
brancheorganisaties uiteenlopende strategieën voeren in de context van branchever-
menging. Deze beslaan vrijwel het gehele spectrum van uitvoeringsstrategieën, 
van groei op eigen kracht tot fusie. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een groot 
aantal samenwerkingsvormen, waarvan enkele (zoals federaties) vrijwel uniek zijn 
voor belangenorganisaties. De door mij voor dit proefschrift ontwikkelde ‘samen-
werkingscyclus’ laat zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Deze cyclus laat een 
toenemende mate van intensiteit en formalisering van de samenwerking zien. In de 
praktijk worden vaak verschillende fasen van samenwerking overgeslagen, bestaan er 
mengvormen173 of wordt tussen twee (of meer) brancheorganisaties zelfs op verschil-
lende manieren tegelijk samengewerkt. Zelfs actieve concurrentie op het ene gebied 
(bijvoorbeeld het beïnvloeden van de overheid om meer te investeren in spoor- of in 
wegvervoer) sluit samenwerking op een ander gebied (bijvoorbeeld het werken aan 
een positief imago voor de logistieke sector als geheel) niet uit.174 Daaruit concludeer 

173    Soms groeit een alliantie uit tot een federatie, zoals bij de Logistieke Alliantie is gebeurd. Het Platform-
Toerisme en Recreatie (thans Gastvrij Nederland genaamd), met een secretariaat dat is ondergebracht bij 
VNO-NCW en een eigen voorzitter, houdt eigenlijk het midden tussen de alliantie en de federatie. Im-
mers, volgens de definitie van paragraaf 3.4.4 heeft een alliantie geen eigen personeel noch een gekozen 
bestuur. Een federaties is het ook niet, omdat het geen formele vereniging van verenigingen is.

174    Overigens komt dit verschijnsel ook volop bij bedrijven voor. Brancheorganisaties zelf zijn natuurlijk 
een goed voorbeeld van samenwerking tussen concurrenten. Maar denk ook aan bilaterale samenwer-
kingsverbanden van bedrijven om bijvoorbeeld een bepaalde technologie te ontwikkelen. 
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ik dat de samenwerkingscyclus beperkt bruikbaar is als analytisch instrument. Het 
is weliswaar mogelijk om er een bepaalde samenwerkingsvorm mee te duiden, maar 
mijn onderzoek heeft laten zien dat in de praktijk veel samenwerkingsvormen voor-
komen die kenmerken hebben van twee opeenvolgende fasen uit de cyclus. De cyclus 
is mijns inziens wel goed bruikbaar als management instrument, omdat het de vol-
ledige breedte visualiseert van mogelijke samenwerkingsvormen. 

Behalve uitvoeringsstrategieën worden in de strategieliteratuur nog andere strategi-
sche niveaus onderscheiden. Op het hoogste niveau is dat de concurrentiestrategie. 
Aan de hand van deze strategie bepaalt een brancheorganisatie hoe zij zich van haar 
concurrenten wil onderscheiden. Brancheorganisaties dienen zich zoals gezegd te 
realiseren dat zij geen monopolist zijn en dat het daarom zinvol is om een concur-
rentiestrategie te formuleren. Verschillende auteurs (o.a. Porter, Treacy en Wiersema, 
d’Aveni, Traxler) hebben concurrentiestrategieën geformuleerd die voor brancheor-
ganisaties bruikbaar kunnen zijn. In mijn onderzoek heb ik vrijwel geen expliciet ge-
formuleerde concurrentiestrategieën aangetroffen, maar ik concludeer dat deze soms 
wel impliciet aanwezig zijn. 

Het tweede strategisch niveau is dat van de groeistrategie. Diverse onderzoeken in 
verschillende landen (o.a. Schmitter en Streeck, Traxler, Alberti, Aldrich c.s., Bennett, 
Boléat) en mijn eigen onderzoek laten zien dat veel brancheorganisaties in de loop der 
tijd hun dienstenaanbod hebben verbreed. Eerst met allerlei vormen van individuele 
belangenbehartiging, maar tegenwoordig steeds vaker ook met gesegmenteerde be-
langenbehartiging, via bijvoorbeeld innovatiebevordering. Zo zijn de meeste bran-
cheorganisaties erin geslaagd om hun organisatiegraad in stand te houden. Dat is een 
belangrijke indicator van hun effectiviteit. Door branchevermenging komen bran-
cheorganisaties vrijwel ‘automatisch’ in een situatie terecht die als domeinontwikke-
ling getypeerd kan worden. Wanneer deze strategie echter niet bewust wordt gevoerd 
en de organisatie geen antwoord heeft geformuleerd op de nieuwe concurrentie waar-
mee zij door branchevermenging te maken krijgt, draagt deze groeistrategie niet bij 
aan een grotere effectiviteit, is mijn conclusie. Dat betekent dat het impliciet voeren 
van groeistrategieën risicovol is.

Uit mijn onderzoek blijkt dat concurrentie- en groeistrategieën bij besturen en ma-
nagement van brancheorganisaties slechts impliciet of helemaal niet aan de orde zijn. 
Verschillende gesprekspartners kunnen desgevraagd soms wel beredeneren dat een 
bepaalde groei- of concurrentiestrategie wordt gevolgd, maar in beleidsplannen en 
bestuursstukken die ik heb ingezien is daarover niets terug te vinden. Veel strategi-
sche documenten van brancheorganisaties zijn opgesteld vanuit een visie op de bran-
che, om vervolgens aan te geven hoe de organisatie die visie wil bereiken. In feite gaat 
het dan om een belangenbehartigingstrategie. 

Uitvoeringsstrategieën worden wel bewust gevoerd, zij het dat zij niet altijd onder-
steunend zijn aan een groei- of concurrentiestrategie. Dat brengt mij bij de eerste 
hoofdconclusie ten aanzien van de centrale vraagstelling. 
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Hoofdconclusie 1: 
brancheorganisaties voeren uiteenlopende uitvoeringsstrategieën in de con-
text van branchevermenging, soms zelfs verschillende tegelijk. 

De hoofdconclusie ten aanzien van het tweede deel van de onderzoeksvraag is com-
plexer. Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang te weten welke 
doelen brancheorganisaties nastreven. Effectiviteit definieer ik namelijk als de mate 
waarin gestelde doelen worden behaald. Brancheorganisaties behartigen collectieve, 
gesegmenteerde en individuele belangen door invloed uit te oefenen op hun leden 
en externen. Invloed uitoefenen is dus het ultieme doel van een brancheorganisatie, 
zelfs als zij in sterke mate door de lidmaatschapslogica175 worden beheerst. Invloed is 
dus de belangrijkste indicator voor effectiviteit, waardoor het aannemelijk is dat een 
verandering in invloed ook leidt tot een verandering in effectiviteit. 

Zoals ik in de voorgaande paragraaf liet zien, bestaan er in de wetenschap uiteenlo-
pende opvattingen over wat de invloed van branche- of andere belangenorganisaties 
bepaalt. Daarbij zijn er grofweg twee stromingen. De ene stroming kijkt vooral naar 
de kenmerken van een organisatie, de andere kijkt daarnaast meer naar een bepaald 
issue en de positie van de verschillende partijen ten opzichte daarvan. Volgens die 
laatste stroming is het goed mogelijk dat een organisatie invloedrijk is ten aanzien 
van het ene issue en niet invloedrijk ten aanzien van het andere. Ik heb in mijn on-
derzoek het situationele aspect van invloed buiten beschouwing gelaten en heb mij 
geconcentreerd op de overkoepelende invloed van een brancheorganisatie. Het gaat 
hier om invloed als capaciteit, niet om feitelijk uitgeoefende invloed. In dat laatste 
geval is het namelijk onontkoombaar om de situationele benadering te kiezen. 

Dit gezegd zijnde, wat valt er dan te concluderen ten aanzien van de relatie tussen 
strategie en effectiviteit? Om hierover uitspraken te kunnen doen heb ik een analy-
sekader (het piramidemodel) ontwikkeld, aan de hand waarvan ik de verschillende 
strategieën die in de casus zijn gevoerd heb geanalyseerd. In dit kader wordt de bran-
cheorganisatie beschouwd als een dienstverlenende organisatie die met behulp van 
een bepaalde input (middelen) een bepaalde output (activiteitenmix) realiseert. Het 
begrip ‘middel’ is daarbij ruim gedefinieerd: het betreft niet alleen de financiële mid-
delen en de staf, maar ook de achterban, de personen in het bestuur en de externe net-
werken. Een derde factor in het analysekader is de besturing en management van de 
organisatie, waarin een evenwicht moet worden met de diversiteit van de achterban, 
een zekere autonomie van het bureau en een daadkrachtige besturing. Tenslotte be-
paalt de vierde factor, de strategie, welke middelen de organisatie wil aantrekken, hoe 
de balans is tussen de verschillende soorten belangenbehartiging en welke besturing 
daar het best bij past. Zo kom ik bij de tweede hoofdconclusie van dit proefschrift:

175   Schmitter en Streeck (1999) onderscheiden de invloedlogica en de lidmaatschapslogica als primaire 
logica’s. De twee andere logica’s (efficiëntie en doelformatie) zijn daaraan ondersteunend. 
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Hoofdconclusie 2: 
strategie is het verbindend element tussen de factoren die gezamenlijk de in-
vloed en dus de effectiviteit van een brancheorganisatie bepalen, namelijk de 
middelen, de activiteitenmix en de besturing en management. Daarom zorgt 
een verandering van strategie voor een verandering van effectiviteit. 

Op basis van het casusonderzoek constateer ik dat veel samenwerkingsvormen een 
relatief beperkte impact hebben op de factoren die de invloed (en dus effectiviteit) van 
een brancheorganisatie bepalen. Dat is niet heel verrassend, aangezien de onderlig-
gende (impliciete) concurrentie- en groeistrategieën niet werden aangepast. Daarvan 
valt een grotere impact op de factoren uit het piramidemodel te verwachten. Alleen 
bij de fusies heb ik aanzienlijke veranderingen geconstateerd, maar deze veranderin-
gen wezen in de twee onderzochte gevallen in verschillende richtingen. Daarnaast 
kennen fusies enkele nadelen die zich niet makkelijk in het piramidemodel laten 
plaatsen, zoals negatieve spill-over effecten, conflicterende relaties, verstoring van 
cultuur en verwatering van standpunten. Bovendien bleek het bij fusies van belang 
om de gevolgen over een wat langere periode te bezien, om de balans goed te kun-
nen opmaken. Bij de overige casus werden verschillende strategieën tegelijk gevoerd, 
waardoor het netto effect van een bepaalde strategie op de totale effectiviteit van een 
organisatie moeilijk te bepalen is. Daardoor kan ik niet concluderen dat een fusie (of 
andere uitvoeringsstrategie) op voorhand een strategie is die leidt tot meer of minder 
effectiviteit. Wel concludeer ik dat het door mij ontwikkelde analysekader (het pira-
midemodel) een bruikbaar instrument is om:

a)  de gevolgen van een strategie voor de effectiviteit van een organisatie mee te ana-
lyseren; 

b)  het management van brancheorganisaties een instrument te bieden om verschil-
lende mogelijke strategieën  met elkaar te vergelijken en zodoende een afgewo-
gen keuze te maken voor een bepaalde strategie. 

Daarbij zij nogmaals opgemerkt dat het hier dus gaat om de relatie tussen strategie 
en de totale organisatie-effectiviteit, niet om de effectiviteit van belangenbehartiging 
in een specifiek geval. Het piramidemodel is overigens uitsluitend geschikt om een 
verandering in effectiviteit van één brancheorganisatie mee te bepalen, niet om de 
effectiviteit van twee of meer brancheorganisaties met elkaar te vergelijken. Daarvoor 
is de context waarin brancheorganisaties opereren te verschillend. Bovendien ontbre-
ken ‘normen’ voor de factoren waaruit het model is opgebouwd. Met andere woorden: 
er is geen norm die bepaald dat je om effectief te zijn bij een bepaalde omvang van de 
achterban een bepaald aantal staf- en bestuursleden moet hebben. Of een norm die 
bepaalt dat een bepaalde combinatie van activiteiten leidt tot meer effectiviteit dan 
een andere combinatie. 

Verdere operationalisering van het model en daarop voortbouwend onderzoek is no-
dig om de wegingsfactor van de in het model genoemde factoren te kunnen bepalen: 
zijn de culturele middelen bijvoorbeeld van groter belang dan de financiële? Alleen 
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dan kan het model gebruikt worden om ook verschillende organisaties met elkaar te 
vergelijken op het gebied van invloed. Een aanzet voor deze operationalisering doe ik 
in paragraaf 9.5.

De twee hoofdconclusies gezamenlijk leiden tot de volgende theorie: 

“Als brancheorganisaties een bewuste strategie voeren, gebaseerd op een gedegen 
analyse van de eigen organisatie(middelen) en de markt waarop zij actief zijn, en hun 
middelen, besturing en management en activiteitenmix daarmee in overeenstem-
ming brengen, dan realiseren zij een grotere effectiviteitsstijging dan wanneer zij een 
diffuse, impliciete strategie voeren.”

 Proposities
De gevalstudies laten zien dat veel brancheorganisaties zich niet beperken tot één uit-
voeringsstrategie. Zij werken vaak met verschillende partners in verschillende gra-
daties samen. De keuze voor samenwerking lijkt daarbij overigens vaak meer door 
tactische dan door bovenliggende strategische overwegingen te zijn ingegeven. Daar-
mee bedoel ik dat veel coalities, allianties e.d. die ik in het onderzoek voor dit proef-
schrift176 ben tegengekomen zijn ontstaan om een bepaald beleidsdoel of een kosten-
besparing te realiseren en niet om een bepaalde groeistrategie te bewerkstelligen. In 
het bijzonder ben ik in mijn onderzoek de volgende motieven voor samenwerking 
(inclusief fusie) tegengekomen:

1. Invloed op tegenspelers vergroten door één, gezamenlijk standpunt naar buiten 
te brengen. Daar hangt overigens wel een risico mee samen, namelijk ‘verwatering 
van standpunten’. Door samenwerking moet worden gezocht naar een standpunt 
waarin alle samenwerkingspartners zich kunnen vinden. Dit leidt behalve tot ver-
traging van de besluitvorming in de regel ook tot compromissen, die minder uitge-
sproken zijn dan de standpunten die de individuele brancheorganisaties voorstaan 
(die op zichzelf alweer compromissen zijn van standpunten van kleine groepen le-
den).  

2. Invloed op tegenspelers vergroten door bundeling van de sociale middelen (een 
grotere achterban en dus ook een groter economisch en politiek gewicht daarvan). 

3. Effectiviteit vergroten door het delen en vermeerderen van kennis en het uitbou-
wen van de kennisvoorsprong (versterking van culturele middelen). Deze kennis-
voorsprong kan zowel worden gebruikt in de collectieve als in de gesegmenteerde 
en individuele belangenbehartiging.

4. Verlagen van de kosten van de belangenbehartiging, door het (ver)delen van mid-
delen en het elimineren van dubbelfuncties. 

5. Belangen kunnen behartigen (collectief, partieel of individueel) die te grote inves-
teringen vragen om door de eigen organisatie alleen gedragen te kunnen worden.

176   en in mijn werk bij Berenschot als adviseur voor brancheorganisaties
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Deze motieven laten zich vertalen in proposities, die in vervolgonderzoek de basis 
kunnen vormen voor toetsbare hypothesen. Deze proposities luiden:

1. Als twee brancheorganisaties gezamenlijk de wetgever benaderen met een eenslui-
dend standpunt, dan is de kans groter dat dit standpunt wordt vertaald in beleid 
/ wetgeving dan wanneer twee brancheorganisaties, met een vergelijkbaar stand-
punt, afzonderlijk opereren richting wetgever.

2. Naarmate een (collectief van) organisatie(s) namens een grotere achterban van 
werkgevers spreekt, zal de uitkomst van de onderhandeling met werknemersorga-
nisaties dichter bij de startpositie van de werkgevers liggen.

3. Als twee brancheorganisaties ten aanzien van een bepaald issue samenwerken om 
kennis te delen, worden zij door hun leden en derden ten aanzien van dat issue als 
meer betrouwbaar gezien dan ten aanzien van andere issues.

4. Als brancheorganisaties samenwerken in de collectieve belangenbehartiging, dan 
zijn de kosten per lid voor collectieve belangenbehartiging lager dan wanneer zij 
zelfstandig opereren. 

Brancheorganisaties die hun effectiviteit willen vergroten, moeten zich tenslotte re-
aliseren dat zij aan verschillende logica’s onderworpen zijn. Dat betekent dat zij een 
mix van uitvoeringsstrategieën moeten kiezen waarbij de verschillende logica’s in ba-
lans zijn. Dit is in lijn met de ‘richtlijn’ die Boléat in 2000 formuleerde voor Engelse 
brancheorganisaties: “associations should be prepared to use different models of co-operation 
for different purposes.” En daarmee is meteen ook de vraag die in de titel van dit proef-
schrift werd opgeworpen beantwoord: of ‘samen sterk’ te verkiezen is boven ‘verdeel 
en heers’ hangt maar net af van het doel dat een brancheorganisatie beoogt. 

9.5	 Aanbevelingen	voor	vervolgonderzoek

Mijn onderzoek heeft een nieuw empirisch domein ontsloten voor wetenschappelijk 
onderzoek, namelijk strategievoering van brancheorganisaties. Daarbij heb ik vooral 
gebruik gemaakt van de ‘klassieke’ strategieliteratuur. Echter, het wetenschappelijk 
domein van strategisch management kent veel meer (nieuwe) concepten en theorieën, 
zoals de clustertheorie, de theorie van dynamic capabilities en de netwerktheorieën. Het 
zou interessant zijn om in vervolgonderzoek te onderzoeken wat de toepassing van 
dergelijke theorieën betekent voor de relatie tussen strategie en effectiviteit van bran-
cheorganisaties. 

Een tweede categorie vervolgonderzoek is meer van verdiepende aard. De in deze stu-
die gehanteerde onderzoeksmethode, namelijk casusonderzoek, dwingt namelijk tot 
enige voorzichtigheid. De conclusies die ik in dit proefschrift heb getrokken over de 
relatie tussen strategie en effectiviteit zijn niet zonder meer generaliseerbaar naar alle 
brancheorganisaties en zijn zelfs niet met zekerheid te trekken over de onderzochte 
brancheorganisaties. Wel kan ik concluderen dat het aannemelijk (plausibel) is dat 
bepaalde relaties bestaan. Aanvullend onderzoek is nodig om deze relaties te bewij-
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zen en/of te veralgemeniseren. Hoe dit aanvullend onderzoek eruit zou kunnen zien 
schets ik hieronder. Ik voorzie drie mogelijke onderzoekslijnen. 

 1.  Kwantitatief onderzoek naar de proposities
De hiervoor geschetste proposities kunnen worden omgezet in hypothesen die met 
kwantitatief onderzoek getoetst zouden kunnen worden. Door bijvoorbeeld de uit-
komsten van een groot aantal cao’s te vergelijken met de situatie dat verschillende 
werkgeversorganisaties afzonderlijk de onderhandeling voeren of gezamenlijk één 
woordvoerder hebben kan mogelijk een indicatie worden gevonden voor de geldig-
heid van de tweede propositie. Eenvoudig is dat niet, omdat op de uitkomsten van 
cao-onderhandelingen tal van factoren van invloed zijn. Datzelfde geldt voor wet-
gevingsprocessen. Proposities 3 en 4 zijn relatief het meest objectief te toetsen met 
kwantitatief onderzoek, maar deze vergen wel medewerking van de betrokken bran-
cheorganisaties. 

 2.  Kwantitatief onderzoek naar de geldigheid van het piramidemodel
Om de in het piramidemodel veronderstelde relaties te kunnen veralgemeniseren is 
kwantitatief onderzoek nodig onder een groot aantal brancheorganisaties. In dit on-
derzoek dienen twee vragen te worden beantwoord:

1.  Welke brancheorganisaties zijn het meest effectief/invloedrijk?
2.  Welke kenmerken hebben deze brancheorganisaties gemeen?

Om de eerste deelvraag te beantwoorden is het mogelijk om bijvoorbeeld via de me-
thode van paarsgewijze vergelijking brancheorganisaties te scoren op effectiviteit of 
invloed. Zo kan een ranglijst worden gevormd van brancheorganisaties die een re-
putatie hebben het meest effectief of invloedrijk te zijn. Een andere methode is om 
brancheorganisaties zichzelf op een Likertschaal een effectiviteit- of invloedscore te 
laten toebedelen en hen te vragen of zij brancheorganisaties kunnen noemen die een 
punt hoger scoren en brancheorganisaties die een punt lager scoren. Beide methodes 
hebben echter enkele nadelen, zoals:

●	 Brancheorganisaties kunnen alleen een score of ranking toekennen aan branche-
organisaties die zij kennen. Kleinere, onbekende brancheorganisaties zullen hier-
door snel buiten het onderzoek vallen. 

●	 De beoordeling van andere brancheorganisaties zal vooral gebaseerd zijn op de 
voor externen waarneembare effectiviteit/invloed. De invloed op de eigen achter-
ban zal hierdoor niet goed kunnen worden meegenomen.

●	 Respondenten zullen zich sterk laten leiden door beeldvorming en recente issues 
en weinig oog hebben voor de volle breedte waarop een andere brancheorganisatie 
actief is. 

●	 Brancheorganisaties, politiek als zij zijn, zullen antwoorden geven waardoor zij 
zelf gunstig afsteken. 

HOOFDSTUK	9  vergelijkende analyse, reflectie en conclusies
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Daarmee rekening houdend kan desalniettemin een beeld ontstaan van een groep 
brancheorganisaties die door peers als effectief of invloedrijk worden gezien. Ver-
volgens kan deze groep, mits voldoende groot van omvang, vergeleken worden met 
andere brancheorganisaties op kenmerken die verband houden met het piramide-
model. Daartoe is het nodig de ‘driehoeken’ uit dit model kwantitatief te operatio-
naliseren. In “Figuur 43 Operationalisering piramidemodel” schets ik hier enkele 
uitwerkingen van. Tenslotte dient onderzocht te worden of er statistisch significante 
verschillen zijn tussen beide groepen. Welke kenmerken hebben effectieve/invloed-
rijke brancheorganisaties wel die andere brancheorganisaties niet hebben? Dit geeft 
indicaties voor de generaliseerbaarheid van het model en mogelijk van het ‘gewicht’ 
van de verschillende kenmerken. 

Kwantitatieve operationalisering van het piramidemodel: enkele voorbeelden
Hieronder volgt een kwantitatieve uitwerking van de ‘bouwstenen’ van de piramide. 
De indicatoren zijn deels gebaseerd op eerder uitgevoerd kwantitatief onderzoek 
onder brancheorganisaties, zoals het Organization of Business Interests-project177, de 
jaarlijkse benchmark van het Engelse Trade Association Forum en onderzoeken van 
Berenschot. 

Middelen

Financiële middelen Sociale middelen Culturele middelen

- Totale omvang van de inkomsten
- % inkomsten uit contributie
- % inkomsten uit retributie
- % inkomsten vanuit niet-leden
-  % inkomsten vanuit de overheid 

(bijv. subsidies)
-  Aantal externe donoren (niet-

leden) dat tenminste 1% van de 
inkomsten verzorgt

-  % van de inkomsten met een 
lange termijn-karakter (> 1 jaar)

- Hoogte eigen vermogen

- Aantal leden
-  Organisatiegraad (marktaan-

deel van de leden)
-  Gemiddelde lidmaatschaps-

duur
-  Aantal opzeggingen in afge-

lopen jaar als % van totaal 
aantal leden

-  Aantal aanmeldingen in 
afgelopen jaar als % van 
totaal aantal leden

- Aantal strategische partners
- Totale omzet in de branche
- Aantal fte in de branche

-  Aantal medewerkers op 
bureau

-  Aantal medewerkers WO-
niveau

-  Aantal ervaringsjaren mede-
werkers

-  Aantal medewerkers dat 
afgelopen jaar in dienst trad 
als % van de totale staf

- Aantal medewerkers / lid
-  Aantal ervaringsjaren be-

stuur
- Voorzitter uit leden ja/nee

177    Uitgevoerd door wetenschappers uit verschillende landen in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw, 
onder leiding van Schmitter en Streeck. 
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Besturing en management

Bestuur Leden Bureau

- Aantal bestuursleden
-  Maximale zittingstermijn be-

stuursleden
- Omvang bestuursvergoedingen
-  Aantal bestuursvergaderingen 

per jaar
- Bestuurskosten / totale lasten

- Aantal permanente commissies 
-  Aantal tijdelijke commissies 

(werkgroepen)
-  Aantal segmenten met eigen 

budget en bestuur
-  % van de leden dat actief is in 

een verenigingsorgaan
-  % van de leden dat de ALV 

bezoekt
-  Wel/geen gewogen stemverhou-

ding

-  Verhouding operationele taken / 
beleidsvormende taken (in fte)

-  Aantal door bureau beheerde 
dochter-rechtspersonen

- Aantal ‘dienstjaren’ directeur
- Personele lasten / totale lasten

Activiteitenmix

Collectieve belangenbehartiging Gesegmenteerde belangenbehar-
tiging

Individuele belangenbehartiging

- Wel/geen cao
- Wel/geen convenanten
-  Wel/geen lid VNO-NCW of 

MKB-NL
- Wel/geen lid Europese federatie
-  Wel/geen direct contact met 

Kamerleden of bewindslieden
-  Wel/geen collectief keurmerk, 

certificering o.i.d.

- Wel/geen benchmarkgroepen
-  Wel/geen op segmenten toege-

spitste communicatie
-  Wel/geen eigen opleidingen / 

cursussen
- Wel/geen segmentkeurmerk

- Wel/geen helpdesk
-  Wel/geen retributie diensten 

(advies)
- Wel/geen kortingsregelingen
- Wel/geen congres(sen) of beurs

Activiteitenmix

De factor strategie laat zich het moeilijkst kwantitatief operationaliseren. Mogelijke indicatoren zijn:
- Aantal jaar geleden dat de organisatie een fusie heeft meegemaakt
- Aantal coalities waarin wordt geparticipeerd
- Aantal allianties waarin wordt geparticipeerd
- Aantal federaties waarbij de organisatie is aangesloten
- Wel/geen SWOT-analyse gemaakt in de afgelopen 3 jaar
- Wel/geen strategisch plan aanwezig

Figuur 43 Operationalisering van het piramidemodel

 3.  Kwantitatieve verdieping van de behandelde casus
In mijn casusonderzoek heb ik mij hoofdzakelijk beperkt tot onderzoek naar schrifte-
lijke bronnen en gesprekken met bureaumedewerkers en (bestuurs)leden. Persoonlij-
ke inschattingen van betrokkenen spelen dus een belangrijke rol in mijn exploratieve 
onderzoek. Om te toetsen of deze inschattingen juist zijn, is het denkbaar dat binnen 
de behandelde casus verdiepend kwantitatief onderzoek wordt gedaan. Bijvoorbeeld 
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een enquête onder (ex-)leden, (ex-)bestuursleden, (ex-) medewerkers, concurrenten 
en/of tegenspelers.
 
In deze enquêtes zou steeds de vraag centraal moeten staan: “Is de effectiviteit van 
organisatie x toegenomen of afgenomen ten gevolge van…?” Op de puntjes staat dan 
de strategische reactie op branchevermenging waarvoor de organisatie heeft gekozen. 
Uiteraard kan deze vraag ook getrapt worden gesteld:

-  Is de effectiviteit van organisatie x in de periode […] t/m […] volgens u toegenomen of afgenomen?
-   Wat zijn daarvoor volgens u de redenen? 
 o  Samenwerking/fusie met …
 o  Nieuwe activiteiten, namelijk …
 o  Verandering in de besturing of verenigingsstructuur, namelijk …
 o  Nieuwe voorzitter en/of directeur
 o  Verandering in de financiering
 o  Externe factoren, namelijk …
 o  Anders, namelijk…

Overigens is het raadzaam om niet te lang met dit onderzoek te wachten. De onder-
zochte fusies zijn al enige tijd geleden, wat het lastiger maakt om geschikte respon-
denten te vinden. Bovendien kunnen hun herinneringen door het verstrijken der tijd 
vertroebeld zijn geraakt. 

9.6	 Tenslotte

Gefeliciteerd, u bent aan het eind gekomen van dit proefschrift. Wellicht heeft u het 
helemaal gelezen, misschien alleen de inleiding en conclusies, mogelijk heeft u er 
‘doorheen gescand’ en is uw oog hier en daar op een passage gevallen die u interessant 
leek. Tot welke categorie lezer u ook behoort, ik kan mij voorstellen dat het u wat dui-
zelt. U heeft gelezen over strategieën, over brancheorganisaties en over de samenwer-
king. U heeft piramides en cirkels voorbij zien komen. En u heeft een woord geleerd 
dat u waarschijnlijk nog niet kende: branchevermenging. Maar waarom is dat belang-
rijk? En wat heeft dit nu eigenlijk bijgedragen aan wat u toch al wist of vermoedde? 
Die laatste vraag kan ik moeilijk beantwoorden, omdat ik niet weet met welke ken-
nisbagage u dit proefschrift begon te lezen. Maar laat mij toch een poging doen. Dat 
heeft u wel verdiend. Om u op weg te helpen volgt eerst een korte vragenboom:
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	 9.6.1		Opbrengsten	voor	de	geïnteresseerde	leek
U bent geen wetenschapper, heeft bestuurlijk/professioneel niks met een brancheor-
ganisatie te maken en heeft toch de moeite genomen om (delen van)  dit proefschrift 
te lezen. Hartelijk dank daarvoor! Misschien bent u familie, vriend(in) of (ex-)collega 
van mij. U heeft waarschijnlijk geleerd dat er in ons land ongeloofl ijk veel branche-
organisaties actief zijn, die op allerlei manieren proberen de wereld waarin u leeft te 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld door te lobbyen bij de overheid, maar ook door onderwijs 
te verzorgen, kwaliteitsnormen op te stellen of individuele ondernemers te onder-
steunen. U las dat deze organisaties last hebben van branchevermenging, omdat dat 
hen confronteert met concurrentie waar ze eerder geen last van hadden. Zij hebben 
echter verschillende strategische mogelijkheden om daarmee om te gaan en zo hun 
continuïteit te waarborgen. Zij kunnen concurreren, in allerlei gradaties samenwer-
ken of zelfs fuseren. Deze strategieën hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen. 
Deze kunnen met behulp van het piramidemodel in kaart worden gebracht. Mogelijk 
bent u actief in een vereniging of stichting die zich met belangenbehartiging bezig 
houdt en hebben de geïntroduceerde strategische modellen u geïnspireerd om in uw 
eigen organisatie een strategiediscussie aan te zwengelen. 

	 9.6.2		Opbrengsten	voor	de	professional	of	bestuurder
U werkt bij een brancheorganisatie of zit in het bestuur daarvan. Wat deze organisa-
ties doen en dat ze belangrijk zijn wist u allang. Mogelijk bent u verwikkeld in een 
discussie over een strategisch meerjarenplan of worstelt u met branchevermenging 
of een andere ingrijpende ontwikkeling. U heeft wellicht geleerd dat er verschillende 
strategische niveaus te onderscheiden zijn en dat het mogelijk is om ook als bran-
cheorganisatie een concurrentie- en groeistrategie te voeren. Wanneer u overweegt 
een samenwerking aan te gaan, heeft u nu een totaaloverzicht voor handen van alle 
mogelijke samenwerkingsvormen. Elke vorm van samenwerking brengt voor- en na-
delen met zich mee. Met het piramidemodel heeft u een nieuw instrument te pakken 
waarmee u deze voor- en nadelen voor uw organisatie in kaart kunt brengen. Voor u 
was het bovendien interessant om te lezen welke strategische keuzes andere branche-
organisaties hebben gemaakt en hoe die voor hen zijn uitgepakt. 

Bent u een 
wetenschapper

Bent u bedrijfs-
kundige of 
econoom?

Bestuurt u of bent 
u werkzaam bij een 

branche-
organisatie?

Werkt u (wel eens) 
in opdracht van een

branche-
organisatie?

Ga naar 9.7.1

Ga naar 9.7.3

Ga naar 9.7.2

Ga naar 9.7.5
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	 9.6.3		Opbrengsten	voor	opdrachtnemers	van	brancheorganisaties
U bent adviseur van brancheorganisaties of werkt bij een secretariatenbureau. Afhan-
kelijk van uw achtergrond en werkervaring heeft u in dit proefschrift meer of minder 
herkenbare situaties en modellen teruggelezen. De koppeling tussen de verschillende 
strategische niveaus en de opgaven waar uw klanten voor gesteld staan had u mo-
gelijk nog niet gemaakt. U heeft in dit boek een overzicht gevonden van samenwer-
kingsvormen (inclusief voor- en nadelen daarvan), strategieën en de factoren die de 
invloed van een brancheorganisatie bepalen. Daarin vindt u wellicht nieuwe elemen-
ten die u kunt gebruiken in uw adviespraktijk of waarmee u uw eigen instrumenten 
kunt verrijken. 

	 9.6.4		Opbrengsten	voor	wetenschappers
U bent wetenschapper, maar geen econoom of bedrijfskundige. Brancheorganisa-
ties kent u vooral als institutionele actoren, die invloed uitoefenen op de nationale 
of Europese beleidsvorming of een rol spelen bij de totstandkoming van collectieve 
arbeidsvoorwaarden. Of als organisaties met een complexe, want per definitie ge-
laagde managementstructuur. Of als lobbyclubs, waarbij u zich afvraagt waar zij hun 
invloed aan te danken hebben. Voor u heeft dit proefschrift een nieuw perspectief aan 
het denken over brancheorganisaties toegevoegd, namelijk een strategisch perspec-
tief. Brancheorganisaties zijn, net als andere organisaties, uit op overleven. Zij raken 
daarbij, door ontwikkelingen als branchevermenging, steeds meer afhankelijk van 
andere brancheorganisaties. Dat betekent dat zij ook concurrentie- en groeistrategie-
en zouden moeten voeren. U heeft gezien dat brancheorganisaties op allerlei manie-
ren kunnen samenwerken, ieder met specifieke voor- en nadelen. Het piramidemodel 
biedt u een nieuw licht op de discussie wat nou eigenlijk de invloed van een branche-
organisatie bepaalt, met strategie daarin als verbindend element.   

	 9.6.5		Opbrengsten	voor	de	bedrijfskundige	of	econoom
U weet dat brancheorganisaties een rol spelen in de ordening van markten. Maar 
waaraan zij hun invloed en positie precies te danken hebben was u misschien nog niet 
helemaal duidelijk. Dankzij het piramidemodel heeft u daar een beter beeld van. Bo-
vendien heeft u geleerd dat brancheorganisaties hybride organisaties zijn, die door 
verschillende logica’s worden beheerst. De marktlogica is er daar slechts één van. Ook 
heeft u gezien wat de bredere consequenties zijn van diversificatie en schaalvergro-
ting van bedrijven: zij stellen brancheorganisaties voor strategische dilemma’s. Mis-
schien was u verrast door het feit dat strategisch denken bij veel brancheorganisaties 
voorbij gaat aan concurrentie- en groeistrategieën. Dat dergelijke strategieën met eni-
ge aanpassing toch goed bruikbaar lijken voor deze belangenorganisaties, benadrukt 
het belang van strategisch denken en het verder ontwikkelen van dit onderzoeksveld.
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Together strong or divide and conquer? 
Exploring strategies of trade associations - summary

Introduction
Numerous trade associations play an important – albeit somewhat invisible – role in 
the Dutch society and economy. Over the past century, many mergers have taken place 
among them, for different reasons. Creating a national scope, balancing the power 
of trade unions, cost reduction and improving the professionalism have all been rea-
sons for these mergers. But have they been successful? Membership density1 is still 
rather high, approximately 60-70% in most industries, which could be seen as an in-
dicator of success. On the other hand, every year new trade associations are founded, 
because groups of entrepreneurs do not feel represented by the existing associations. 
This could be seen as an indicator of failure. So what does this tell us? Is it possible to 
measure or even predict the results of a merger in terms of success or effectiveness? 
And what are the alternatives to a merger? 

The core activity of trade associations is interest representation by influencing oth-
ers. These could be external parties, such as the government or trade unions, or they 
could be the members of the association. The more influence an association has on 
its members, the more it can influence externals, and vice versa. I call this the ‘spiral 
of influence’. Certain developments can cause the spiral to change direction. A trade 
association faced with competition could lose members for example, leaving the or-
ganization with less ‘bargaining power’, making the association less attractive for the 
remaining members, and so on.   

Research	objective	and	relevance
Currently, many industries are ‘blending’ with other industries, due to portfolio strat-
egies of companies (diversification), value chain integration, laws and technology. 
Industry blending causes overlap in domains of traditional trade associations, lead-
ing them to a situation of competition. Members will wonder which association will 
best serve their interests, and opponents will wonder who is actually representing the 
blending industries. Within the associations the interests will become more hetero-
geneous and harder to manage. For trade associations, industry blending means both 
strategic and managerial challenges.

My research shows that trade associations have developed different strategic reac-
tions to cope with industry blending. The objective of this study is to show the pos-
sible strategies and their implications for the effectiveness of the trade association, 

1   Number of member-organizations in an industry/total number of organizations in that industry. 
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thus contributing to strategic management (theory) of trade associations. Therefore, 
the central research question is: What strategies do trade associations execute in the context of 
industry blending and how likely is it that these strategies have consequences for their influence?
This is relevant for the management of trade associations, because it helps them to 
make better strategic decisions. Furthermore, it is relevant for the members of trade 
associations, because this prevents membership dues being spent on efforts that do 
not contribute to the influence or effectiveness of the association. 

The scientific relevance of this study is that it adds a new perspective to the research 
of trade associations. Thus far, most studies have dealt with trade associations from a 
political, sociological or macroeconomic view. Some studies focus specifically on what 
services are provided or on lobbying. However, the strategic perspective, using con-
cepts from business economics and management studies, is a rather new one. It not 
only adds insights into the field of trade association research (which is rather small), 
but also to the field of strategy research, by showing whether, and in what way, con-
cepts from the business world can be translated to the world of interest representation.

Methodology	
The central question of this thesis requires explorative research. It will result in prop-
ositions on  the strategies and effectiveness of trade associations, and the relationship 
between them. The most appropriate way to conduct this research is by case studies, 
based on an analytical framework (Yin, 2003; Eisenhardt, 1989). This is the ‘pyramid 
of influence’ (described below). 

The cases are selected on their expected added value to the theory to be constructed. 
This means that cases must be selected according to  the different strategies followed 
in the context of industry blending. Because at least two trade associations are in-
volved in each case, I have conducted a multiple embedded case study. In some cases, 
different strategies can be discerned and researched. 

The cases were selected in two steps. First, I looked for associations that have merged 
in the years from 2000 to 2004, and this resulted in twenty-seven cases. I asked all 
the directors of the merged organizations to participate in my research and sixteen of 
them agreed. Of these sixteen cases, I selected two for the case studies: VA (an associa-
tion of waste companies) and UNETO-VNI (an association of installation companies). 
In the second step, I looked for trade associations in blending industries following 
strategies other than merger. Of those, I selected two more cases, accounting for as-
pects such as similarity, variety of independent variables and recentness. This resulted 
in the selection of the competing associations in the recreation industry -KHN and 
RECRON,  and the alliance of nine associations in the logistics sector. 
In each case, the research is divided into two phases:

1. Exploration: A general description is made of the blending industries and the trade 
associations involved. This is based on public sources (such as websites and annual 
reports), and interviews with one or two staff members of the associations.
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2. In-depth research: Semi-structured interviews with the directors, (board) members 
and staff are used as primary sources for revealing the relationship between the 
chosen strategy and the factors contributing to influence. Furthermore, internal 
(policy) documents are studied, as well as minutes of board meetings and other rel-
evant documents. In one case (Logistical Alliance), a survey/questionnaire is used 
on top of interviews and document study.

What	is	a	trade	association?
Many definitions have been made of trade associations, industry associations, busi-
ness interest associations or similar organizations. Interest representation is the com-
mon denominator in all of them. Some definitions mention that these organizations 
are member-based and not for profit. Alberti (1999) discerns business associations 
from trade associations, the latter being a specific kind of the first. According to him, 
trade associations aggregate, select, defend and promote interests and collective aims 
of firms in a certain industry.  

In my definition, a trade association is an organization that acts on behalf, and to 
benefit, of member entrepreneurs or enterprises from a limited number of industries 
who can influence the course of the organization. An industry is defined by a specific 
economic activity that all organizations in that industry perform. The European Un-
ion discerns approximately 900 different industries. Sectors are much broader (for 
example, agriculture, business services) and thus, fewer.

There are different kinds of trade associations. They can be categorized by the inter-
ests they represent (functional categorization), by the members they represent (struc-
tural categorization) or by their size (number of members or staff). The functional 
categorization has lost its importance as today most trade associations represent a va-
riety of interests. In the past there were specific associations for employers’ interests 
and for economic/entrepreneurial interests. Another distinction that has lost signifi-
cance is the structural parameter of religion: due to “decolumnization” (ontzuiling), 
there are few Christian or Catholic trade associations left in The Netherlands. 

What	do	trade	associations	do?
Trade associations represent the interests of their members by exerting influence, 
both internally (towards [potential] members) and externally (towards stakeholders). 
These two directions, called logic of membership and logic of influence by Schmitter and 
Streeck, 1981, require different structures, processes and activities. So do the logic of 
efficient implementation and the logic of goal formation, and together these logics define 
what trade associations do:

1. Participation: activities by members
2. Representation: activities on behalf of members
3. Service provision: activities for members
4. Control: activities to exert influence over members

 summary
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This classification of activities covers most categorizations made by later authors 
(Windmuller et al., Boléat, Tack, Schmidt et al.), except that they sometimes discern 
subcategories. 

I conclude that there are three kinds of interests that can be represented: collective (of 
all members), segmented (of subgroups of members) and individual interests. They 
can be aimed at three categories of stakeholders: members, the domain (members and 
potential members) or ‘opponents’. Using these dimensions, a field can be created in 
which all trade association activity can be positioned:

Influence aimed at:

Opponents Individual support

Domain

Members

Individual interests Segmented interests Collective interests

Governance	and	management	of	trade	associations
The management structure of trade associations is complex: it combines the struc-
ture of the association with the structure of the supporting office. The final decision-
making of the association is, by law, the responsibility of the general assembly. Gov-
ernance is delegated to the board, which is sometimes divided into a general and an 
executive board. The director (in the US often called CEO) of the office often serves as 
secretary of the board. Therefore, the director is the link-pin between the association 
and the office. 

Huizenga and Tack (2005) show five successive stages in the governance and manage-
ment of trade associations. According to them, the ideal management structure depends 
on the life phase an association is in, as well as the number of members and number 
of staff. In the earliest stage, there is no office whereas, in the most advanced stage, all 
policy-making and execution is delegated to the office, the board develops strategy, and 
a member council approves and monitors the strategy. Apart from the general assembly, 
board and member council, many trade associations consist of various other ‘organs’, 
such as permanent committees, temporary task forces and chapters. Such organs often 
have their own boards (consisting of volunteering members), tasks and responsibilities, 
which makes the governance and management even more difficult. 

Innovation stimulation

Externally 
binding 
agreements

Lobby

Information

Internally 
binding 
agreements

Conferences
Education

Representation of:
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Strategy	formulation
According to research by the American Society of Association Executives (2004) and 
Berenschot (2003), strategy formulation among trade associations is often not well 
developed. Because little research has been aimed at trade association strategies, I use 
insights on strategy from the business literature and ‘translate’ them to the trade as-
sociation context. 

The traditional strategy literature describes three levels of strategy. The first level is 
the competitive strategy. In order to survive, an organization must obtain a better posi-
tion in the market than its competitors (Keuning & Eppink, 1996). Different scholars 
have described different competitive strategies, such as those presented in the follow-
ing table:

Porter (1980) Treacy and Wiersema (1993) D’Aveni (1994)

Cost leadership 
Differentiation
Focus
Mixed flexibility

Operational excellence
Customer intimacy*
Product leadership*

Ultimate value (cost and quality)
Timing and knowledge
Entry barriers
Deep pockets

*  For trade associations, ‘customer intimacy’ should be replaced by ‘member intimacy’ and ‘product leadership’ by 
‘service leadership’. 

According to Aldrich (1994), open competition among trade associations is uncom-
mon. However, trade associations face competition from different angles and, there-
fore, a competitive strategy (or even more than one) is a necessity. 

Growth strategies are on the second strategic level. They can be based on the ‘product/
market-matrix’ (Ansoff, 1984) where, in the context of trade associations, this would 
be the ‘domain/function’-matrix. Trade associations can choose to grow by expand-
ing or decreasing their domain (= members + potential members) and/or their func-
tions. Industry blending causes domain expansion almost automatically, so I expect 
that many trade associations will have (implicit) domain expansion or diversification 
strategies. A different classification of growth strategies is made by Van der Aa (2000), 
who differentiates between multisite, multiservice and multifunction strategies. 

Finally, organizations should ask themselves how to execute their growth strategy. 
This is called the execution strategy. An organization can grow by internal develop-
ment, by collaboration and by merger or acquisition (Johnson and Scholes, 1993), 
and which strategy is chosen is defined by many factors, such as the predisposition of 
(board) members, the number of competing trade associations in a domain, and the 
level of government regulation. All execution strategies have their own advantages 
and disadvantages. Most of them are derived from business literature, some from my 
own research. The table below summarizes them:

 summary
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Co
m

pe
tit

io
n

Advantages - More flexibility
- Preservation and cultivation of ‘own’ identity
- Sharper focus on members’ interests
- Stimulus for increasing productivity
- Stimulus for innovation (possibly)

Disadvantages - Fear of ‘divide and conquer’ tactics of opponents 
- Waste of subscription fees on membership recruitment
- Loss of members, because of increased choice 

Co
lla

bo
ra

tio
n

Advantages - More efficient use of resources
- Access to new sources of influence (knowledge, networks, etc.)
- Provision of new services or lower costs of service provision
- More certainty on behavior of ‘competing’ organizations
- More knowledge, thus increasing the value of membership
- Increased legitimacy, by representing a larger domain or more diverse interests

Disadvantages - Financial losses when collaboration is ended before goals are reached
- Negative spill-over effects (due to bad publicity of the partner organization)
- Leakage of knowledge and loss of core competencies
- Multiplication of management and governance structures
- Disruption of routines and business culture
- Irrational continuation of collaboration
- Decreased focus: loss of time and energy to alignment and relationship management
- Conflicting relationships with partners with conflicting interests
- Loss of flexibility
- Less sense of responsibility

M
er

ge
r

Advantages - Increased representation, greater membership base
- Large members are less influential
- Monopoly position in certain areas
- Less costs for ‘double members’, increasing attractiveness of membership
- Higher quality of services provided due to increased specialization

Disadvantages - Increased complexity of governance and management
- Post-merger drift: decreased productivity due to introspection
- Loss of experience and knowledge and increase of costs, due to leaving employees 
- Cultural mismatch
- Loss of members that do no longer feel represented
- Complicated positioning, due to increased heterogeneity of members
- Increase of relevant issues, less focus
- Less credibility due to lack of checks and balances in the associational system

Collaboration can also have different appearances, as I will show next. 

Forms	of	collaboration
Trade associations, being a collaboration of competitors, tend to collaborate easily 
with other organizations. Often, the collaboration is on ad hoc basis, and sometimes 
more structural forms of collaboration are chosen. Many scholars (i.e. Huizenga & 
Tack, Bultsma, Van Schendelen, Boléat, Schmitter & Streeck, Van Waarden) have cat-
egorized these forms, all making different distinctions. They differ somewhat from 
the ways in which firms collaborate, due to the specific nature of trade associations, 
and these different forms of collaboration sometimes overlap. However, the follow-
ing forms can be discerned:
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Coordinated behavior A series of mutual actions of competing trade associations. Not based on an agree-
ment, but on information exchange.

(In)formal network Collaboration of at least three trade associations, varying from a system of com-
munication to a group with its own logo, letterhead and secretary. Also known as 
community, forum or platform.

Coalition Temporary collaboration of two or more trade associations on a specific issue. The 
collaboration can be focused on a policy area, service provision or administrative 
issues. 

(Strategic) alliance An agreement of co-operation by two or more organizations to pursue common goals 
by sharing knowledge and resources. The alliance partners share the control and 
revenues of the alliance activities. Normally, one organization takes the lead, sup-
ported by the other alliance partners. Alliances are instable by nature, due to internal 
tensions (Das & Teng, 2000). 

Board overlap The collaborating trade associations have one or more board members in common 
and, thus, influence one another.

Joint venture A separate organization, founded by the collaborating partners, in which risks, costs 
and (sometimes) revenues of substantial projects or innovations are shared. A shared 
service center is a typical joint venture, in which supporting services (such as ICT-
support, facilities) are shared. The founding trade associations are owners of the 
joint venture. 

Federations Associations of trade associations. Typical forms are the regional and institutional fe-
deration. Federations are complex to manage because of their multi-level governance 
structure, which causes many internal tensions (Schmitter & Streeck, 1999). 

Merger At least one of the collaborating partners ceases to be an independent entity. Merged 
associations have a common name, board, statutes, etc. Sometimes all partners are 
liquidated and a new organization is founded, sometimes one of the association’s 
partners takes over all assets and liabilities of the association to be liquidated. For 
mergers to succeed, a combination of external and internal pressure is often neces-
sary (Boléat, 2000). 

The forms of collaboration often overlap or grow from one form to the next. When 
merging, a new association is formed, which can start new collaborations. Therefore, 
the collaboration forms can be depicted as a cycle. 

Why associations merge: findings of preliminary research
Out of the sixteen mergers that have been studied, 75% were based on a combi-
nation of internal and external factors. The most important barriers were diffe-
rences in the culture and identity of the staff and differences in quality and mem-
bership requirements for members. The most common goals are more effective 
interest representation, more efficient staff, and higher quality of services.
Six directors claim that influence on the government has increased since the mer-
ger, while ten claim an increased influence on other opponents, such as trade uni-
ons. Only five mergers have led to an increase in membership growth or density 
and, in nine cases, the mergers caused an increase in the number of services pro-
vided and/or the quality thereof. Seven mergers led to a decrease in staff (cultural 
resources).

 summary
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The	analytical	framework
To study the relationship between the strategy and effectiveness of trade associations, 
I have constructed an analytical framework. This framework is based on the assump-
tion that there is a causal relationship between influence and effectiveness. In other 
words, the more influential a trade association is, the more effective it is. That is be-
cause all trade associations derive their legitimacy from influence: influence on op-
ponents and influence on members. 

Influence is a relative and subjective construct and, therefore, hard to measure. How-
ever, influence of trade associations seems to be based on certain endogenous factors 
that can be measured. These factors together create the ‘pyramid of influence’, which 
constitutes my analytical framework:

individual

The framework is based on the research of several scholars on the effectiveness of lob-
bying (such as Van Schendelen, Greenwood and Klüver), on the resources of interest 
associations (Traxler, Duyvendak) and on functions and logics of trade associations 
(Schmitter & Streeck, Van Waarden, Tack). The central pyramid depicts the four key 
factors constituting influence, and the surrounding pyramids divide these factors 
into sub-factors. 

Strategy, as formulated by the management, is the central factor and defines which 
input (resources) is needed to generate the output (activities) desired by the mem-
bers and stakeholders. Three interdependent entities together define the governance 

Competitive

Growth

ExecutionGovernance
& management

Strategy

Recources Activities

members board

office

collective
partial

finacial cultural

social
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structure of a trade association: members, staff and board members, although differ-
ent logics require different structures. In any case, member participation in policy 
making is beneficial for influence (Boléat, 2000). 

As explained above, trade associations represent the collective, segmented (partial) 
and individual interests of their members, which are directed at opponents, the do-
main or to the members only. Together, these activities are the output of an associa-
tion. Influence increases as trade associations have a more diversified activity mix.

Resources can be divided in three categories: financial, cultural and social resources:2

●	 Financial resources are easiest to measure: they can be found in financial or annual 
reports, balance sheets and so on. Income and assets together define how much oth-
ers value the organization. However, apart from the annual turnover, the origins 
of income are also an important indicator. Trade associations with many different 
contributors are more independent, and thus more influential, than those who rely 
almost completely on the contributions of a small number of members. A third in-
dicator of financial resources is the predictability of income. Grants and funding 
from sector funds tend to be more predictable than, for example, retributions. Fi-
nally, networking capital provides an organization with flexibility and power of 
execution, which contributes to influence. 

●	 Staff, volunteers and the board members make up the cultural resources. Staff and 
volunteers can be measured in numbers, but also in experience and abilities. Trade 
associations with more (experienced) staff and more volunteers can perform more 
functions and/or deliver higher quality, and thus express more influence. The ex-
perience and abilities of board members are more important as the board is more 
involved in the policy making and execution. The chairman is often an important 
cultural resource as well. A growing number of trade associations choose an exter-
nal chairman with a political background, assuming that their authority and net-
work will positively contribute to the influence of the association. Finally, access to 
knowledge and knowledge management systems can also be seen as indicators of 
cultural resources.

●	 The social resources consist of members and network partners. As for the members, 
what counts is their number, their economic and political ‘weight’, the internal co-
hesion, the heterogeneity and the level of organization. The last two factors should 
not be maximized, but optimized. 

Some scholars (for example Pijnenburg, 1994) argue that influence is not only based 
on resources, but depends also on the goals, issues and interests of an organization. 
Others (such as Potters & Sloof, 1995; Van Schendelen, 2003) add that competing or-
ganizations play an important role. Competitors can be other trade associations, com-
mercial enterprises (such as consulting and advocacy firms), other interest organi-

2   Some authors qualify ‘image’ or ‘reputation’ as a separate resource. According to Normann (2000), this 
resource depends on other resources and factors of influence (such as the activity mix) and, therefore, it is 
left out of my analytical framework. 
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Rijken_proef3.indd   227 07-10-11   09:21



samen sterk of verdeel en heers?

228

zations, public institutions and even social media. The greater and the stronger the 
competition, the less influence a trade association can express. 

Case	studies
To understand the relationships between the strategies and effectiveness of trade as-
sociations, I studied four cases, using the analytical framework presented above. I will 
now give a short description of each case. 

 1.  Merging in the installation industry
Installation of climate, sanitary and electronic systems all belong to the installation 
industry. There used to be two associations representing the interests of this industry 
in The Netherlands: Uneto and VNI. They were approximately the same size and fol-
lowed the same competitive strategy: member intimacy. The cultures of both asso-
ciations and their staff were very different, however. After years of exploring collabo-
ration possibilities, they merged in 2002. After a single sharp increase in expenses, 
the balance was restored and economies of scale were effectuated. A slight increase in 
membership was combined with a small decrease of staff. Many new activities were 
developed in the field of innovation. It is likely that UNETO-VNI has a larger influ-
ence on non-governmental opponents than its predecessors and has become more ef-
fective overall. 

 2.  Merging in the waste industry
Collection, treatment and preparation for recycling are the main economic activities 
in the waste sector. Some large companies have started to combine these activities, 
due to government regulation, causing industry blending. Before 2002, waste collec-
tors were represented by the VNAO, TLN (private companies) and NVRD (public col-
lectors); whereas waste treatment was represented by VVAV and BRBS (recycling of 
construction materials).

In 2002, VNAO was a rather small association, with sixty-six members and a staff of 
4.3 fte. Members play an important role in policy development, and the core activity 
of VNAO is lobbying: the logic of influence is more important than the logic of mem-
bership. In the same year, VVAV had fifty members, representing almost all incinera-
tors and dumps in the country. Some members are private companies, while others 
are public. The twenty staff members not only represent collective interests, but sup-
port the members individually as well. They have a great deal of technical expertise. 
Both associations have no other income sources than membership dues. Seven (large) 
companies belong to both associations. 

At the end of the twentieth century, interest representation towards the government 
was very fragmented. Under pressure of the larger companies, the Waste Federation 
was founded in 2000, with the intention of achieving a stronger position by ‘speak-
ing with one voice’. However, the interests of the different associations in the federa-
tion were too heterogeneous and the federation was not able to align them. However, 
thanks to the federation, VNAO and VVAV started to collaborate more. They left the 
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federation in 2003 and merged, again under pressure of the large members. The gov-
ernment stimulated this process. 
The merger had several consequences: a large decrease in staff members, a decrease 
in (board) members and a decrease in activities. Discussions between members with 
different interests could not be solved, but were channeled. Competition from other 
trade associations, especially NVRD and BRBS, increased after the merger. Therefore, 
it is unlikely that VNAO and VVAV have become more influential by merging. 

 3.  Competing and co-operating in the recreation industry
Recreation and hospitality have a long history of blending. Many recreational sites 
(such as saunas, attraction parks and campsites) have a bar, restaurant or even hotel 
facilities. RECRON is the association that exclusively represents the interests of rec-
reational entrepreneurs. However, KHN, the association of the hospitality industry, 
represents their interests as well, and this has led to a situation of both competition 
and co-operation. 

The 1,800 RECRON members generate approximately 85% of the industry revenues. 
They are served by thirty-five staff members, some of them working regionally. With 
six segments and nine regions, RECRON’s organizational structure can be defined 
as a matrix organization. The board consists of one person, who is also the director 
of staff. RECRON represents collective, segmented and individual interests, in a bal-
anced way. The association participates in many European, national and regional 
platforms, coalitions and alliances, but sometimes chooses to compete  with associa-
tions like KHN, or the Association of Farmyard Campsites.

With 22,000 members and 115 staff members, KHN is one of the largest trade associa-
tions in The Netherlands. The subsector of Tourism, Recreation, Sports and Culture 
has ‘only’ 600 members. KHN has a strong focus on individual interest representa-
tion, although collective and segmented interests are represented as well. KHN is also 
a matrix organization, with six sectors, sixteen regions and a surprising 241  local 
chapters, all separate associations. Although served by twenty-seven regional advi-
sors, members are primarily responsible for local interest representation. On issues 
related to recreation, they often co-operate with RECRON. 

Both associations have similar growth strategies (domain development); therefore 
competition for members is inevitable. Some 200 – 300 members belong both to RE-
CRON and KHN, and they enjoy a reduced membership fee at one of the associations. 
This is how RECRON and KHN deal with the fact that they are competitors and part-
ners at the same time because, when interest representation is involved, co-operation 
is the dominant strategy. As different strategies are used simultaneously, it is hard to 
relate certain effects to a certain strategy. The effectiveness of interest representation 
has probably increased by efficient use of staff due to collaboration. There were little 
to no effects on the other factors defining influence. 

 summary

Rijken_proef3.indd   229 07-10-11   09:21



samen sterk of verdeel en heers?

230

 4.  Allying in the logistical sector
The logistical sector consists of many industries, with even more associations repre-
senting their interests. These associations co-operate in a multitude of ways, but in-
terest representation is still very fragmented. One attempt to align this somewhat was 
the Logistical Alliance, founded in 2005. Due to industry blending, caused by globali-
zation and value chain integration, alignment has become more urgent for the sector. 
The Logistical Alliance is an alliance of nine trade associations. They are very different 
in size and in the domains they represent. The smallest association is Air Cargo Neth-
erlands, with 300 members and eight staff members. The largest alliance partner is 
TLN, counting with 6,000 members and 115 staff. The largest association in the sector, 
EVO (30,000 members and 200 staff members), does not participate in the alliance. It 
retreated shortly before the alliance was founded, because it wanted to maintain its 
independence.   

Before the alliance was founded, all partners already co-operated with other alliance 
partners in coalitions, platforms, by mutual membership, by office sharing, and so on. 
Moreover, most of the partners also already represented several industries. However, 
the sector lacked an umbrella vision, so the government took the initiative to create 
this vision by founding a commission. The Logistical Alliance can be seen as a follow-
up to the work of this commission. 

The alliance started as an informal network, but evolved into a federation, by ‘merg-
ing’ with an existing, but inactive, federation called NVO. Surprisingly, not all alliance 
partners are aware of this past development. Although the alliance has achieved some 
results, it is unlikely that it has increased the effectiveness of the individual partners. 
None of the alliance partners noted any significant changes in resources, governance 
or activity mix. The alliance did not succeed in representing all industries in the logis-
tical sector, due to the retreat of EVO.

Cross	case	analysis
In all cases, industry blending increased competition between the associations repre-
senting the blending industries. At the same time, it increased co-operation between 
these associations, sometimes under pressure of the large members. The management 
of the associations made different choices in the degree of co-operation, namely:

●	 Merger, after weighing up different alternatives;
●	 Merger, after failure of federation;
●	 Federation, starting with an informal alliance;
●	 Coalitions, alliances and competition, simultaneously.

This shows that collaboration can evolve from one degree to a next, but that overlap of 
different degrees is also possible, as well as directly choosing the highest level: merger. 

Comparing the factors of influence from the theoretical framework, the analysis 
shows that:
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●	 Governance and management structures were only changed due to mergers. In 
both merger cases, more influence was given to members. 

●	 Mergers are expensive and lead to a decrease in financial resources, at least in the 
short run. Revenues decrease due to a loss of (double) members, but expenses de-
crease as well due to loss of staff members. This means a loss of cultural resources. 
Other forms of collaboration also lead to a small decrease in cultural resources 
(time spent on co-operating and aligning interests). In no case was there a signifi-
cant change in social resources. 

●	 In three of the cases, more effort was made to achieve collective interest represen-
tation. Segmented interest representation was hardly affected. One merger led to 
improvement and more diversity of individual interest representation while, in 
the other merger, this was abolished. Competition also led to an improvement in 
individual interest representation. 

No matter what strategy was followed, in all cases a situation of competition in lobby-
ing remained. It is likely that the influence on opponents of the associations involved 
varies per issue and per opponent, not per strategy. 

Not surprisingly, mergers have led to the most significant changes in the factors of 
influence, although sometimes in different directions. Therefore, it is probable that 
from all execution strategies, mergers have the largest effects on effectiveness, either 
positive or negative. Other strategies show a mix of positive and negative effects and, 
therefore, the overall effect is hard to determine (upfront). The ‘pyramid of influence’ 
turns out to be a useful framework to analyze effects, but the ‘weight’ of the different 
components is still to be decided.

Discussion
In the literature on trade associations, four discussions relate to effectiveness and 
strategy. They are about the following questions:

1. What defines the influence of trade associations?
 According to most scholars, resources are the most important factor in defining in-

fluence. Others added governance, a mix of activities and external factors such as 
competition. Moreover, according to some, influence depends on the goals that are 
to be achieved. My thesis adds a new factor to this discussion: strategy. Strategy is 
the factor that connects all the other factors and is, therefore, the key ingredient for 
influence.

2. What is the optimal membership size?
 One of the first scholars to start this discussion was Olson Jr. (1965), by stating that 

smaller interest groups are more effective than larger ones. This was argued by 
many and, for some scholars, even the opposite is the case: the more members, the 
more influence. My research shows that the number of members is but one of the 
many factors defining influence, and that both small and large associations can be 
effective, depending on their strategy. 

 summary
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3. What is the best execution strategy?
 Some twenty years ago, the common opinion used to be that collaboration, or even 

better merger, was the best strategy for trade associations with overlapping do-
mains. Since then, more and more disadvantages of collaboration have been ‘dis-
covered’. Nevertheless, many think that collaboration is in itself a good strategy, 
although the optimal intensity is subject to debate. My research has shown the fail-
ure of some collaboration strategies and, therefore, my conclusion is that collabora-
tion and merger are not per se more advantageous strategies than competition.

4. What are the considerations of different execution strategies?
 Many considerations have been made by different scholars, including costs, mem-

bers’ influence and so on. My research shows that the choice for a specific strategy 
often depends on irrational considerations and the opinions of the largest mem-
bers. 

Conclusions
Many trade associations are confronted with industry blending. This hampers their 
effectiveness and, therefore, a strategic reaction is required. Little is known about 
the relationship between the strategy and effectiveness of trade associations. This 
thesis uses insights from business strategy theories to reduce this obscurity. I have 
shown that there are different strategic levels, and that trade associations often do 
not formulate explicit competition or growth strategies, but focus directly on execu-
tion strategies. These vary from competition, via numerous forms of collaboration, 
to merger. Trade associations do execute different strategies simultaneously, and can 
even compete and collaborate with the same association at the same time. The mo-
tives for collaboration are often more tactical than strategic, for example cost reduc-
tion or increasing influence on opponents.

Being influence seeking organizations, trade associations are more effective when 
they are more influential. Overall organizational effectiveness is defined by four fac-
tors: resources, governance and management, activity mix and the binding element: 
strategy. This is why a change of strategy causes a change of effectiveness. 

Changing a higher order strategy (competitive or growth strategy) is likely to cause 
more change in effectiveness than execution strategies. And of the execution strate-
gies, merger has the largest impact on effectiveness, either positive or negative. In the 
short run, the impact will most likely be negative.

In general, it is hard to say whether a merger is ‘better’ than other strategies. However, 
the model constructed in this thesis (the ‘pyramid  of influence’) helps both scientists 
and managers to analyze and predict the change in overall organizational effective-
ness caused by a certain strategy. The model cannot be used to compare the effective-
ness of two or more different associations, since the context in which they operate and 
the dominating logics are to different. 
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Together, my conclusions lead to the following theory:

“If trade associations align their resources, activities, governance and management 
with an explicit strategy, based on a thorough analysis of their own organization and 
domain, their effectiveness will increase more than when they execute a diffuse, im-
plicit strategy.”

 

 summary
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Bijlage 2: bronnen gevalstudies

Bronnen UNETO-VNI
Voor mijn onderzoek naar UNETO-VNI heb ik gebruik gemaakt van drie soorten bronnen:
1. Gesprekken met bij de fusie betrokken functionarissen en de directeur die na de fusie is aan-

gesteld. Het gaat daarbij om gesprekken met:

Naam (Ex-)Functie Organisatie
Titia Siertsema (2 x) Directeur UNETO-VNI
F.J. Heeres Oud-voorzitter UNETO-VNI
Harm van den Oever Hoofd Beleidsontwikkeling ondernemersvraagstukken/oud-directeur VNI UNETO-VNI
Rob Bernsen Hoofd Beleidsontwikkeling werkgeversvraagstukken UNETO-VNI

2. Archiefonderzoek. UNETO-VNI heeft mij speciaal voor dit onderzoek toegang gegeven tot 
haar volledige archief, inclusief de archieven van UNETO en VNI. Daarvoor ben ik UNETO-
VNI zeer erkentelijk. In dit archief bevinden zich onder meer:

 a. alle agenda’s en notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen;
 b. onderzoeksrapporten van onderzoeken die in opdracht van het bestuur zijn verricht;
 c. verslagen van bestuurscommissies
 d. (financiële) jaarverslagen
 e. jaarplannen en begrotingen
Ik heb alle voor mijn onderzoek relevante documenten doorgenomen uit de periode 2000 – 2003.
3. Documentstudie: voor de periode na de fusie heb ik documenten bestudeerd die de door 

UNETO-VNI gevoerde strategie illustreren en die een beeld geven van middelen, governance 
& management en activiteitenmix. Dit zijn onder meer de jaarverslagen, oude1 en huidige 
websites en enkele onderzoeksrapporten, zoals imago- en ledentevredenheidsonderzoeken. 
Ook het brancherapport ‘Installing the future’ van ABN AMRO (2009) heb ik geraadpleegd in 
de documentstudie.

Bronnen Vereniging Afvalbedrijven
Voor het onderzoek naar de fusie tussen VVAV en VNAO heb ik de volgende betrokkenen geïn-
terviewd:

Naam (Ex-)Functie Organisatie
Dick Hoogendoorn (2 x) directeur Vereniging Afvalbedrijven
Edwin Zoontjes adjunct directeur Vereniging Afvalbedrijven
Han van Rijssen secretaris van 2 afdelingen Vereniging Afvalbedrijven
Bert Krom penningmeester Vereniging Afvalbedrijven
J.H. Klein Molenkamp oud voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
A.J. Knitel oud vice-voorzitter Vereniging Afvalbedrijven
Diederik Gijsbers directeur Van Gansewinkel
Erik de Baedts directeur NVRD
Max de Vries directeur BRBS
Gijs van Bezooijen interim directeur VVAV
Titia van Leeuwen oud Hoofd Afval Ministerie van VROM

1    Website Transumo: www.transumofootprint.nl
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Daarnaast heb ik de volgende schriftelijke bronnen geraadpleegd:
●	 SVA (1980). Beperking en hergebruik van afval van particuliere huishoudingen. Stichting Ver-

wijdering Afvalstoffen, Amersfoort.
●	 TME (1996). Kosten van afvalverwijdering. Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie, Den 

Haag. 
●	 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 072, nr. 18 269
●	 AOO (2000). De afvalmarkt: structuur en ontwikkelingen.
●	 PriceWaterhouseCoopers (2002 en 2001): De Nederlandse Afvalmarkt anno 2002 en 2001 
●	 RIVM (2001). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven. 
●	 VROM (2003). Landelijk afvalbeheerplan. Ministerie van VROM, Den Haag.
●	 CBS (2004). Statistiek gemeentelijk afval; opzet van het onderzoek. CBS, Voorburg/Heerlen. 
●	 AOO (2004), Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht 
●	 AOO (2004). Afvalstoffenheffingen in 2004. Afval Overleg Orgaan, Utrecht. 
●	WAR (2004). Afvalverwerking in Nederland - gegevens 2003. Werkgroep Afvalregistratie, 

Utrecht.
●	 SenterNovem (2005). Afvalstoffenheffingen in 2005. Uitvoering Afvalbeheer SenterNovem, 

Utrecht. 
●	 Voortgangsrapportage Landelijk AfvalbeheerPlan (2005). VROM, Den Haag. 
●	WAR (2006). Afvalverwerking in Nederland 2005. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht. 
●	WAR (2007). Afvalverwerking in Nederland 2006. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
●	 SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-

2005, SenterNovem, Utrecht. 
●	 SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007). Monitoringrapportage bouw- en sloopafval, 

gegevens 2004 en 2005, SenterNovem, Utrecht.
●	 SenterNovem (2007). Monitoringsrapportage huishoudelijk afval, resultaten 2005. Sen-

terNovem (3UA0707), ISBN 978-90-5748-058-4, Utrecht.
●	 CBS (2007). Gescheiden afvalinzameling stagneert. Webmagazine, 18 juli 2007. CBS, Voor-

burg/Heerlen. 
●	 CBS (2007). StatLine: Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten. CBS, 

Voorburg/ Heerlen.
●	 CBS (2008). StatLine: Gemeentelijke afvalstoffen, hoeveelheden. CBS, Voorburg/Heerlen.
De schriftelijke bronnen die gebruikt zijn voor de beschrijving van de brancheorganisaties zijn:
●	Websites VVAV en VNAO via www.archive.org
●	Website www.verenigingafvalbedrijven.nl
●	Website www.nvrd.nl
●	 VVAV Activiteitenplan 2003
●	Notulen Informele Ledenraadpleging, 15 oktober 2003
●	Naar een gedragen positionering van de Vereniging Afvalbedrijven. Berenschot, oktober 2003.
●	 Beleidsplan van de Vereniging Afvalbedrijven, november 2003
●	 “Overzicht van actuele dossiers en statements t.b.v. discussie op 10 november 2003”
●	Notulen ALV Vereniging Afvalbedrijven, 26 november 2003
●	 Afvalforum, jaargangen 2007 en 2008

Bronnen RECRON – KHN 
Voor het onderzoek naar de concurrentie en samenwerking tussen RECRON en KHN ben ik veel 
dank verschuldigd Sedi van Loon en Laurey Mulder, die in het kader van hun studie Bestuurskun-
de aan de Universiteit van Tilburg in 2008/2009 het vak “Atelier 4B” volgden. Zij deden hiervoor, 
onder mijn begeleiding, een casustudy naar branchevermenging tussen de horecabranche en de 
recreatiebranche en de gevolgen hiervan voor de invloed van de brancheorganisaties Koninklijke 
Horeca Nederland en RECRON op hun stakeholders. De bevindingen uit deze studie vormen een 
belangrijke input voor dit hoofdstuk. Hetzelfde geldt voor Robert van Tol, die zijn afstudeer-
scriptie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit schreef over de relatie tussen governance en 
samenwerking van brancheorganisaties, met een praktijkonderzoek bij RECRON en KHN.
In deze case studie is onder meer gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
●	 Beleidsplan KHN 2007-2009
●	 Beleidsplan KHN 2011-2013
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●	 Diverse brochures KHN
●	 Jaarrekeningen KHN 2007 en 2008
●	 Beleidsplan RECRON 2009-2011
●	 125 jaar Gastvrijheid: terugblikken en vooruitkijken. (Jubileum-uitgave KHN, 2008)
●	 Strategisch Programma RECRON 2010-2012
●	 Van vereniging tot kwaliteitsbegrip: Beleidsplan RECRON 2011-2013
●	 Websites KHN en RECRON
●	 Jaarboek Recreatie 2009
●	 Recreatie (Magazine), jaargang 2007 en 2008
●	 Toekomstverkenning bedrijfschap horeca en catering, 4 november 2005

Ook zijn / heb ik voor deze casusbeschrijving volgende personen geïnterviewd:

Naam (Ex-)Functie Organisatie
Joop Goossens (2 x) Hoofd Commerciële Dienstverlening KHN
Henny van Engelen Hoofd Ledenservice KHN
Marinus Cordesius Hoofd Beleid en Communicatie KHN
Kees en Tonny van Merriënboer Eigenaren ’t Ossekopke (lid KHN en RECRON)
Marcel Tap (2 x) Manager Verenigingszaken RECRON
Thijs Vossen Regiomanager RECRON
Dick Dijkstra Regiomanager RECRON
Klaas Pit Districtsbestuurder RECRON

Bronnen Logistieke Alliantie
Veel dank gaat uit naar Salwa Sohbat, Stephanie Verdoolaege en Evelien Vroegop, die in het ka-
der van hun studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg in 2010 het vak “Atelier 4B” 
volgden. Zij deden hiervoor, onder mijn begeleiding, onderzoek naar allianties van brancheor-
ganisaties, in het bijzonder de Logistieke Alliantie. De bevindingen uit deze studie vormen een 
belangrijke input voor dit hoofdstuk.
In deze case studie is onder meer gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
●	 Rapport Commissie Van Laarhoven. Logistiek en Supply Chains: Visie en ambitie voor Neder-

land.
●	 Websites van de tien brancheorganisaties in de Logistieke Alliantie
●	 Nieuwsarchief op www.logistiek.nl
●	 Jaarverslag NDL 2008-2009
●	 Rabobank Cijfers en Trends 2010: Transport en Communicatie
●	 ABN AMRO Sectorrapport 2009: Visie op transport en logistiek
●	 Nederland als één logistiek netwerk in 2015. NEA-rapport, uitgebracht aan ABN AMRO, 

CBRB, FENEX, RCN en TLN (december 2010). 
●	 Coeck, C., Merckx, J.P. en Verbeke, A. (2006). Haveneconomie en -logistiek. Antwerpen: Garant.

Onder de directeuren van de deelnemers aan de Logistieke Alliantie is een schriftelijke enquête 
verspreid, met de volgende vragen:

DEEL 1
1. Wat waren de redenen voor samenwerking met de andere brancheorganisaties binnen de Logistieke Alliantie? 
2. Er bestaan verschillende samenwerkingsvormen. Enkele voorbeelden hiervan zijn een federatie, een coalitie, 

een joint venture, een fusie en een alliantie. Waarom is er gekozen voor de samenwerkingsvorm alliantie? 
3. Was er al sprake van enige samenwerking tussen uw brancheorganisatie en de andere brancheorganisaties 

voor de totstandkoming van de Logistieke Alliantie? Met welke? En hoe lang? 
4. Op welke gebieden wordt er samengewerkt met de andere brancheorganisaties in de Logistieke Alliantie? 

Dienstverlening, collectieve belangenbehartiging en/of organisatie van de markt of keten? 
5. Wat zijn de belangrijkste spanningen binnen de Logistieke Alliantie? 
6. Is er in de Logistieke Alliantie sprake van een hiërarchie? Hoe ziet die eruit? 
7. Komt de Logistieke Alliantie al uw leden ten goede of slechts een deel daarvan? 
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DEEL 2
8. Middelen: De middelen vormen de basisvoorwaarden waaronder de brancheorganisatie kan opereren. Sa-

menwerking kan gevolgen hebben op uw brancheorganisatie met betrekking tot financiële middelen (geld), 
culturele middelen (kennis en professionaliteit) en sociale middelen (sociale infrastructuur en externe soci-
ale netwerken).

 a. Hoe worden de kosten en baten gedeeld in de Logistieke Alliantie? 
 b. In hoeverre worden kennis en professionaliteit gedeeld in de Logistieke Alliantie? (betreffende de in-

houd, vaardigheden en politiek) 
 c. In hoeverre heeft de Logistieke Alliantie het netwerk van uw organisatie vergroot?
 9. Besturing: Hoe kan de Logistieke Alliantie invloed uitoefenen op de koers van uw organisatie? En an-

dersom, hoe kan uw organisatie invloed uitoefenen op de koers van de Logistieke Alliantie? 
10. Strategie en beleid: Is onderlinge concurrentie tussen uw brancheorganisatie en de andere brancheorgani-

saties in de Logistieke Alliantie een belemmering voor samenwerking? 
11. Activiteiten: Is uw organisatie door de Logistieke Alliantie andere activiteiten gaan ontplooien? Welke? 
12. Welke resultaten heeft u dankzij de Logistieke Alliantie bereikt? Had u die anders ook kunnen bereiken? 

Deze enquête is ingevuld door ACN, CBRB, Deltalinqs, FENEX en VNC. Ook zijn voor deze case-
beschrijving, aan de hand van dezelfde vragenlijst, de volgende personen geïnterviewd:

Naam (Ex-)Functie Organisatie
Jack Steijn Directeur ORAM
Babiche van der Loo Deelmarktsecretaris TLN

In totaal hebben dus 7 van de 10 betrokken brancheorganisaties actief aan het onderzoek deelge-
nomen. VM, het tijdschrift voor verenigingsmanagement, heeft in februari 2007 een interview 
gepubliceerd met de secretaris van KNV Goederenvervoer en de directeur van TNL. Het onder-
werp van dit artikel was concurrentie en samenwerking tussen beide organisaties, waarin ook de 
Logistieke Alliantie nadrukkelijk ter sprake kwam.

Naam (Ex-)Functie Organisatie
Leon Ceelen Secretaris KNV Goederenvervoer
Ron van ’t Schip Directeur TLN

Met inbegrip van deze interviews hebben 8 van de 10 betrokken brancheorganisaties aan het 
onderzoek deelgenomen. 

Bijlage 3: vooronderzoek
Voor het vooronderzoek heb ik, samen met Bianca Buts, 16 directeuren/secretarissen geïnter-
viewd van brancheorganisaties die in de periode 2000 tot 2004 gefuseerd zijn. Hieronder een 
overzicht van de respondenten, hun functies en de gefuseerde organisaties

Naam Functie Organisatie
Jaar 
fusie

Mevrouw M. Rompa Directeur 
Arcares (thans Actiz, na een nieuwe fusie in 2006): 
Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg 
(NVVz) en de WoonZorg Federatie (WZF)

2000

De heer W. van Slooten Directeur
MarktOnderzoek Associatie (MOA): NVMI, VMO en 
Uw Mening Telt

2000

De heer M. van der Put Secretaris
Thuiswinkel.org: Online Winkeliersvereniging en 
Nederlandse Postorderbond

2000

De heer C. van Asselbergs Directeur 
Deltalinqs: Stichting Europoort/Botlek Belangen 
(EBB) en Havenondermersvereniging (SVZ)

2001
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De heer Dhr. J. Kuyper 
Secretaris Sociaal-
Economische Zaken

NVB (Nederlandse Vereniging van Banken): Neder-
landse Vereniging van Banken en Werkgeversvereni-
ging voor het Bankbedrijf

2001

Mevrouw T. Siertsema Directeur UNETO-VNI: Uneto en VNI 2002

Mevrouw M. Hoekenga Secretaris
Nederlandse Schoenmakers Vereniging: Onderne-
mersUnie in het Schoenambacht en de Verenigde 
Organisatie van Schoenmakers

2002

De heer van der Groes Directeur
Provoet: ProVoet en Landelijke Organisatie Voetver-
zorging (LOV)

2002

De heer J. van Tuinen Directeur
Bouwend Nederland: (BouwNed) Nederlands Ver-
bond van Ondernemingen in de Bouw (NVOB) en 
Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw)

2002 
& 
2005

De heer C. van Putten Directeur

NVLB (Nederlandse Vereniging van Leveranciers van 
Bouwgrondstoffen) Vereniging van Producenten en 
Importeurs van Wegen- en Waterbouwmaterialen 
en Nederlandsche Vereeniging van Grind- en Zand-
handelaren

2002

De heer R. van der Weerd Directeur
CBW: Centrale Branchevereniging Wonen en 
Algemene Nederlandse Vereniging van Keukenspe-
cialisten

2002

De heer Mauric Directeur Neprofarm: Nehoma en Neprofarm 2003
De heer A. Molendijk Directeur CMBO: OPPO en Multi-Media Branche Organisatie 2003

De heer D. Hoogendoorn Directeur 
VAB (Vereniging Afvalbedrijven): VVAV (Vereniging 
van Afvalverwerkers) en VNAO (Vereniging Neder-
landse Afvalondernemingen)

2004

De heer M. Leushuis Directeur 
VMO (Vereniging Maakindustrie Oost): Verenigde 
Metaalindustrie Twente (VMT) en OKK (Oostelijke 
Kunststof Keten)

2004

Dhr. Van den Brink
Directeur belangen-
behartiging

KNS (Vereniging van Grootslagersbedrijven en de Al-
gemeen Christelijke Bond van Slagersondernemers)

2001

Alle gesprekken vonden plaats in januari en februari 2008. Voor de gesprekken in het vooron-
derzoek heb ik de volgende gespreksleidraad gehanteerd:

1. Kennismaking, toelichting op het onderzoek en doel van het gesprek
2. Vragen m.b.t. de aanleiding voor de fusie 
 a. Hoe ziet de samenwerkingsgeschiedenis van de gefuseerde organisaties eruit? 
 b. Welke motieven waren er in de verschillende fasen om de samenwerking verder te intensi-

veren?
 c. Waar kwamen deze motieven vandaan? ((intern) bestuur, bureau, leden, (extern)
 d. Hoe groot was de overeenstemming over de noodzaak van de fusie:
  i. Onder de leden
  ii. Onder de medewerkers
  iii. Onder de besturen
 e. Wat waren de argumenten om niet te fuseren? 
 f. Door wie werden deze argumenten genoemd?
3. Vragen met betrekking tot de verwachtingen
 a. Wat waren de met de fusie beoogde doelen/resultaten?
 b. Zijn deze gehaald? Waarom wel/niet?
4. Vragen m.b.t. de gevolgen van de fusie
 a. Gevolgen voor de invloed op de overheid: waar blijkt dat uit?
 b. Gevolgen voor de invloed op vakbonden of andere tegenspelers: waar blijkt dat uit?
 c. Gevolgen voor de samenwerking tussen de leden: waar blijkt dat uit?
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 d. Gevolgen voor de dienstverlening aan de leden: waar blijkt dat uit?
 e. Gevolgen voor de invloed op de leden: waar blijkt dat uit?
 f. Gevolgen voor de organisatiegraad en ledenaantal
 g. Gevolgen voor de interne organisatie en governance
 h. Onbedoelde effecten van de fusie

Van alle gesprekken is een verslag gemaakt dat aan de gesprekspartners ter feitelijke correctie is 
voorgelegd. 

BIJLAGE	2  bronnen gevalstudies

Rijken_proef3.indd   245 07-10-11   09:21



Rijken_proef3.indd   246 07-10-11   09:21


