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cepteerd krijgen. Ik zie dat je als bestuur de confron-

tatie met je leden moet dutven aangaan. Dan gebeurt
iets opmerkelijks. Waar de leden in het begin helemaal
niet eens waren met het r,oorstel van het bestuur zie je
dan plots een omslag van een meerderheid tegen naar
een meerderheid voor hun voorstel. Dat noem ik een
'surgent'benadering. Het is a1s een soort vloedgoifdie
omslaat, van tegen naar voor. Dat gebeur-t vaak in een
tijdsspanne van enkele weken, ter-wij1 men vaak al jaren
bezig is om een meerderheid te krijgen."

Grote onderwaardering van verenigingen
Onderzoeken in het vakgebied verenigingen zijn uitzonderlijk. Peter Noordhoek wii daar samen met enkele
medestanders verandering in brengen. "Voor mijn
onderzoek ben ik onder meer nagegaan wat de tellingen zijn van verenigingen in verschillende landen, maar

zelfs die zijn helemaai niet helder. Ik heb ook gemerkt
dat de ofhciële classificaties van de soorten verenigingen niet meer deugen. Daardoor moet je heel scherp
gaan kijken. In Nederland zijn er bijvoorbeeld maar
9o.ooo verenigingen a1s je het Centraal Bureau voor
Statistiek volgt. In de Verenigde Staten zijn er dat r,8
miljoen, die de fiscale status van vereniging hebben. De
VS zijn we1 r,eel groter, maar die r,erhouding klopt niet.
De statistieken kloppen simpelweg niet, en dat is een
echte rode draad. We hebben geen goed beeld van het
aantal verenigingen en onderschatten daarmee ook de
impact die ze hebben op de samenleving en op onszelf,
u,aardoor er een grote ondem,aardering van verenigingen is.", zegt Peter.
"Verenigingen zijn net nog superrelevant. Maar er zijn

zo veel vormen en soorten verenigingen dat ik heb
ontdekt dat ook in de iiteratuur niemand meer dan
een deeltje ervan weet. En zelfs a1 te1 je die deeltjes
op dan klopt het nog niet. Dan onderschatten rve iets
en missen we iets. Tijdens de verdediging van mijn

Or

proefschrift heb ik het als volgt omschreven: ,,Kijk eens
allemaal naar het plafond. Dat is een mooi plafond, he.
Maar u,eet je wat dat overeind houdt? In dat cement en
staal zitten minstens tien standaarden en normen, die
allemaal in de gaten rvorden gehouden door evenveel
verenigingen. \ran die verenigingen zijn de leden r,aak
in hun eigen wije tijd, omdar ze van hun vak houden,
bezig om die standaarden zo goed mogehjk re formuleren. Dus als die verenigingen er niet rvaren zouden
we nu a1lemaal dat piafond op ons hoofd krijgen. En
zo geldt dat voor a11es, onze kleding, ons voedsel, onze
huishoudapparaten, ..." We hebben overal bedrijfskunde en bestuurskunde facuiteiten, maar nergens is er een
verenigingsfaculteit in Nederland of in België.
"Een stuk van het opzet van rnijn proefschrift is dus ook
gev/eest om dit onder de aandacht te brengen. Als ik de
literatuur inkijk, zie ik dat er om de tien à twintig jaar
eens een poging gedaan wordt in de literatuur om naar
verenigingen te kijken, maar dat rvordt niet echt afgemaakt. De eigenlijke belangstelling is niet groot genoeg.
Bij het woord 'vereniging' denkt men nog al te vaak aan
een harmonieorkest, alles urat met volkskunst te maken
heeft, dan aan het geheel van branche- en beroepsverenigingen. Er is te weinig aandacht voor en daarom ben
ik blij dat ik nu veel !ïagen van mensen krijg die u,illen
samenwerken om dat op een hoger niveau te tillen.
Ik ben zelf een praktijkmens, geen \Àretenschappehjk
onderzoeker van beroep. Maar ik observeer rvel scherp
en het is ge\Àroon duidelijk dat hier heel rvat te doen

valt. Maar mijn promotor had zelfs moeite om mijn
commissie \ran hoogleraren bij elkaar te krijgen, omdat
er eigenlijk geen hoogleraren zijn die in dit vakgebied
goed konden beoordelen."

ProÍessionele eenzaamheid doorbreken
"Dat verenigingen relevant blijven blijkt ook uit Amerikaanse onderzoeken naar de tijdsbesteding van

Copvright Uni\ersiteit Tilburg

"ln dat plafond zitten minstens tien standaarden en
normen, die door minstens evenveel verenigingen in de

gaten gehouden worden."
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Nederlanders en Belgen: andere aanpak?
Peter: "Er zijn zoveel kijken op kwaliteit en die verschil_
len ook van land tot land en van mens tot mens. Mijn
deflnitie van ku,aliteit is de consensus nadat impliciete

definities van ku,aliteit expliciet zijn gemaakt. Daarmee bedoel ik dat we allemaal verschillende meningen
hebben en op het moment dat er een kw-aliteitsdiscussie is moet je je afuragen wat de standaard nu is. Wat
is jouw persoonlijke norm voor gedrag? Algauw zal je
merken dat anderen het daar niet mee eens zijn. Vaak
ga je bij het streven naar kwaliteit, ,rt)zie, krijgen. En
we zien dat men daar in Nederland en België andere
manleren van omgaan voor heeft. Het klinkt een beetje
cliché, maar de Nederlander is directer dan de Be1g. In

I
I

ht Universiteit Tilburg

mensen en in hoeverre ze die besteden in het gezelschap van anderen. Het is bewezen dat heel veel van '
de t4d die mensen samen met andere mensen besteden
in groepsverband gebeun, vooral in
verenigingsverband en d,at
,,Certificering
]er P:tuig
daaivan onderschat wordt. Tegelijk
zie
je dan ook dat, zeker later in het leven en aCCrgditatie
dat de eenzaamheid toeneemt, ook bij
professionals. In concrete case studies Werken VAak

:l';:.ÍH:i'#ffi:i'"1fl:Ï;iï'#

verstarrend

rvaarde door het feit dat die professionele eenzaamheid doorbroken

voor zijn proefschrift

de kwaliteitswereld heb ik gezien dat er

in België prachtige dingen gebeuren, ze

zijn veel beter en efficiënter in hoe ze
met certificeringstrajecten omgaan dan

bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven.
Nederlanders improviseren teveel en

eerder iJ:,ïi'J."JJ,1:oïlï'ffï"':ïïï::;

dan alS StimUlanS
wordt.,,
heeft peter voor kwaliteit"

sneiler veranderingen op en vinden we
het leuker om te experimenteren.,,

Noordhoek naast een literatuurstudie
ook drie praktijkcases bestudeerd, die van de vereniging van openbare bibliotheken, van het notariaar en
van de makelaars/taxateurs. Elk van die casussen kent
zijn bijzonderheden. "Zo is het fascinerend dat de vereniging van Nederlandse makelaars en taxateurs, die
niet zo'n beste reputatie hebben, eigenhjk één van de
meest transparante beroepsgroepen zijn die er zijn.
Want al1es is openbaar."
"Dit waren maar drie casussen op een heel groot aantal,
maar iedere vereniging heeft zijn eigen kijk op kwaliteit
ofeen eigen aanpak." In kritische dialoog met vakgenoten in de kwaliteitszorg ontwikkelde peter vier kijken
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op kwaliteit:
r. Empirisch: Draait rond klassieke certifrcering, met
a1s motto 'meten is weten'.
2. Systematisch: Integraie kijk. Bij deze kijk wordt
alles met alles verbonden op een heel systematische,

Main Study

rationele manier en wordt er naar ontnikkellijnen
gekeken.

Professioneel: Kijk op de professionaliteit rvaarmee
men handelt, focus ligt hier op interne motivatie.
4. Divergent: Hier ligt de focus op de politiek van de
kwaliteit. Pragmatische aanpak rvaarbij men zoekt wat
het meeste beweging brengt.
3.

Di.k Pieter Noordhoek
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