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Bedrijven en professionals doen te weinig
mee aan de internationale megapolderprojecten van deze tijd. Verenigingen kunnen en
moeten hier een rol nemen.

tekst%Peter%Noordhoek

Verenigingen staan voor de uitdaging om hun internationale rol te nemen. Ze beschikken daarvoor over
onvermoed diplomatiek talent. Zet dat goed in.
Het& oeroude& voorbeeld& van& verenigd& internationaal& optre<
den&is&de&VOC.&Hoewel&velen&de&compagnie&vooral&bekijken&
als&een&onderneming,&valt&het&internationale&succes&van&de&
VOC&juist&te&begrijpen&door&haar&te&zien&als&een&vereniging,&
een& branchevereniging& van& havenbaronnen& die& hun& positie&
in&de&wereld&wilden&veroveren&en&veilig&stellen.&Ook&als&we&
heden&ten&dage&het&internationale&toneel&beschouwen,&zien&
we&maar&een&enkele&multinational&die&het&voor&elkaar&krijgt&
om&in&het&internationale&diplomatieke&spel&volwaardig&mee&
te&spelen&en&een&bijdrage&te&leveren.&Multinationals&als&Uni<
lever&of&Microsoft&laten&in&hun&eentje&internationaal&indruk<
wekkende& resultaten& zien,& bijvoorbeeld& op& het& gebied& van&
duurzaamheid& (Unilever)& en& goede& doelen& (Bill& and& Linda&
Gates& Foundation).& Maar& de& meeste& multinationals& worden&
door&de&andere&grote&spelers&op&het&internationale&speelveld&
–&de&ngo’s&–&vaak&eerder&als&vijand&dan&als&vriend&gezien.&Zij&
doen& iets& verkeerd,& waarvan& ik& denk& dat& hun& verenigingen&
dat&nu&juist&wel&goed&kunnen.

tionale&en&internationale&spelers.&Naast&samenwerking&met&
niet<ondernemingen& is& een& kenmerk& van& de& businessdiplo<
maat&dat&deze&geen&natie&vertegenwoordigt,&zoals&de&tradi<
tionele&gezant&van&de&koning&dat&doet.&Businessdiplomaten&
vertegenwoordigen& een& bedrijf,& een& groep& bedrijven,& een&
sector,&beroep&of&belang&en&proberen&internationaal&tot&over<
eenkomsten&en&afspraken&te&komen.&Het&concept&business&di<
plomacy&is&voor&het&eerst&geformuleerd&in&2000&en&inmiddels&
uitgegroeid&tot&een&integraal&deel&van&de&literatuur&over&di<
plomatie&(in&Nederland&door&bijvoorbeeld&Ruël&en&Wolters).&
Komt&het&u&allemaal&erg&bekend&voor?&Ja,&het&verborgen&ta<
lent&wordt&al&zichtbaar.

Megapolder | Er&is&een&impliciete,&normatieve&dimensie&

in& de& opdracht& van& de& businessdiplomaat.& Ondernemingen&
worden& hier& aangesproken& op& hun& bijdrage& aan& het& oplos<
sen& van& globale& problemen.& Internationale& conferenties& en&
afspraken&–&zoals&onlangs&in&Parijs&–&zijn&megapolderprojec<
ten&geworden&en&de&afspraken&komen&tot&stand&door&onder<
Business diplomaat |
< liggende&partnerships&tussen&overheden&en&andere&actoren&
ben&met&het&begrip&‘business&diplomacy’&geprobeerd&aan&be< (bedrijven&en&ngo’s)&om&implementatie&te&garanderen.&Meer&
drijven&uit&te&leggen&hoe&ze&internationaal&hun&lobby&zouden& dan&in&de&lokale&of&nationale&lobby&gaat&het&erom&te&helpen&de&
kunnen&aanpakken.&Zij&adviseren&bedrijven&hun&belangen&te& koek&te&bakken&in&plaats&van&om&het&gevecht&om&de&verdeling&
bundelen&met&niet<ondernemers,&zoals&ngo’s&en&andere&na< van& de& koek,& maar& ook& daar& gaat& het& steeds& meer& die& kant&
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DE HELE SAMENLEVING
SCHUIFT OP NAAR EEN
SITUATIE WAARIN GROEPEN
PER UUR KUNNEN
ONTSTAAN OF VERDWIJNEN op.# Kijk# naar# het# energieakkoord# en# vele# andere# voorbeel?
EN STANDAARDEN EVEN
den.#Dan#wordt#de#vraag#hoe#de#vereniging#dit#nog#slapende#
talent#voor#internationale#diplomatie#gaat#ontwikkelen.
SNEL VERANDEREN
The power of A | Is#hier#een#rol#weggelegd#voor#de#ver?

enigingen?#En#zo#ja,#welke#dan?#Laten#we#eens#kijken#naar#
de#sterkten#en#zwakten#van#de#associatie#als#diplomaat.#Ten#
eerste#zijn#verenigingen#al#heel#actief#op#het#terrein#van#in?
ternationale#wet?#en#regelgeving,#zo#actief#dat#aan#hen#soms#
dezelfde# imagoproblemen# kleven# als# aan# (multinationale)#
bedrijven.# Kijk# bijvoorbeeld# naar# de# lobby# van# Volkswagen#
(VW)#en#de#partijen#die#VW#hierbij#hebben#geholpen.#Tege?
lijkertijd#laat#dit#punt#zien#dat#zij#juist#de#‘natuurlijke’#tegen?
hanger#bij#uitstek#zijn#voor#ngo’s,#veel#meer#dan#naties#dat#
zijn.# Een# tweede# punt# is# dat# verenigingen# juist# het# vehikel#
zouden#kunnen#zijn#om#mkb?bedrijven#en#(zelfstandige)#pro?
fessionals#aan#te#haken#aan#internationale#polderplatforms.#
De#vraag#is#echter#of#verenigingen#heden#ten#dage#juist#deze#
groepen#voldoende#binden#en#faciliteren.#De#derde#vraag#is#
hoe#krachtig#verenigingen#internationaal#gezien#zijn.#Zij#lij?
ken# –# net# als# naties# –# zo# sterk# gericht# op# de# belangen# van#
nationaal#georganiseerde#leden#dat#zij#niet#in#staat#lijken#om#
de#stap#naar#de#toekomst#te#maken.#Andersom#zijn#zij#tot#in#
de# haarvaten# de# vertegenwoordigers# van# het# bedrijfsleven.#
En#niet#alleen#van#het#bedrijfsleven,#ook#ngo’s#zijn#op#verge?
lijkbare#wijze#de#optelsom#van#verenigde#lokale#actoren.#Wie#
wel#eens#het#ASAE?congres#heeft#bezocht#kan#bevestigen#hoe#
indrukwekkend#de#kracht#van#verenigingen#is#–#the#power#of#
A#–#zeker#als#ze#internationaal#gaan#samenwerken.#

Verenigingen worstelen | Intussen# worstelen# vereni?
standaarden#en#hoge/lage#drempels#voor#toe?#en#uittreding#
(zie#
).# In# een# wereld# die# steeds# complexer# en# meer#
gefragmenteerd#wordt#bieden#zij#nog#steeds#een#unieke#en#
logische# oplossing# aan# bedrijven# en# beroepsbeoefenaren.#
We# moeten# niet# onze# ogen# sluiten# voor# de# multinationals#
die#hun#goddelijke#eigen#gang#gaan#in#de#wereld#–#vaak#ten#
koste#van#kleinere#ondernemingen#en#verenigingen#–#en#die#
zich#vervolgens#net#zo#goed#weer#willen#kunnen#verschuilen#
in#het#collectief#waar#dat#beter#uitkomt.#Verenigingen#zullen#
steeds#minder#en#korter#bescherming#bieden#aan#leden#met#
schandalen,# incidenten# en# rampen.# Overheden# zullen# ver?
enigingen#nodig#blijven#hebben#om#misstanden#het#hoofd#te#
bieden.
Verenigingen# worden# meer# professioneel,# meer# verbonden#
met#andere#organisaties#en#meer#naar#buiten#gericht#en#som?
mige#nemen#een#rol#in#het#vernieuwen#van#hun#sector.#Maar#
ook#verenigingen#die#optimaal#functioneren#blijven#de#druk#
ervaren#dat#mensen#en#organisaties#zich#sneller#en#gemakke?
lijker#telkens#anders#groeperen#en#verbinden.
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Relatief | We& moeten& niet& uit& het& oog& verliezen& dat& voor& len&voor&de&problemen&die&onvermijdelijk&op&ons&af&komen&
de&hele&samenleving&geldt&dat&zij&opschuift&van&het&kwadrant&
met& hoge& toeD& en& uittredingsdrempels& en& strikte& normen&
naar&een&situatie&waarin&groepen&per&uur&kunnen&ontstaan&
of& verdwijnen& en& standaarden& even& snel& veranderen.& MisD
schien&moeten&we&daarom&toe&naar&een&benadering&waarin&
we&meer&zoeken&naar&de&zaken&die&overeind&blijven&–&zolang&
wij&niet&‘weggerobotiseerd’&zijn&–&juist&bij&voortdurende&beD
weging&en&verschuiving.&Ik&denk&aan&inzicht,&competenties,&
interactie&en&representatie.&Daar&zit&de&(relatieve)&kracht&van&
de&vereniging.

of&waar&we&al&middenin&zitten.&Bedrijven&kunnen&niet&meer&
heen&om&duurzaamheid,&stakeholdermanagement&en&diverD
siteit.&Stuk&voor&stuk&heel&lastig&te&bereiken&doelen,&maar&je&
moet&er&wel&aan&werken&–&net&als&aan&cybersecurity&en&priD
vacybescherming.&Dat&zijn&typisch&vragen&die&je&beter&samen&
met&anderen,&juist&vanuit&een&vereniging,&kunt&oppakken.&Er&
zijn&altijd&meerdere&actoren&nodig,&we&hebben&het&dus&over&
multiDactordiplomacy&ofwel&MAD.

Corps diplomatique | Het& verschil& tussen& deze& vorm&

van& diplomatie& en& competenties& als& communicatie,& pa& en&
D
deze&manier&aan&diplomatie&doen,&zijn&die&moeilijk&te&vinden.& nessdiplomaat&is&misschien&deels&geïnspireerd&op&dat&van&de&
Ook&in&een&globale&industrie&als&die&van&de&olie&gaat&nog&veel& paDexpert&van&een&multinational,&deels&op&dat&van&de&lobbyist&
van&een&vereniging&en&deels&op&dat&van&een&medewerker&van&
Voorbeelden& waarin& een& industrie& of& beroepsgroep& zich& de&diplomatieke&dienst.&Het&moet&verder&uitgewerkt&worden&
heeft& ingespannen& om& internationale& problemen& op& te& losD in&een&vereniging&voor&businessdiplomaten,&want&er&is&geen&
sen&in&samenwerking&met&overheden&en&ngo’s&ken&ik&weinig.&
Ik&noem&de&notarissen&die&in&Europa&bezig&zijn&met&het&wegD ontwikkelen.
halen&van&hele&ingewikkelde&knopen&tussen&de&verschillenD
de&nationale&wetgevingen&voor&burgers&die&in&verschillende& Diplomatiek vermogen |
D
landen& leven& of& geleefd& hebben.& Toch& zullen& we& allemaal& gen& in& staat& om& feitelijk& te& acteren& en& bijdragen& te& leveren&
steeds&vaker&multiDactoroplossingen&moeten&gaan&ontwikkeD aan&het&oplossen&van&internationale&problemen&door&samen&
te&werken&met&ngo’s&en&overheden?&Het&antwoord&is&ja,&dat&
vermogen&hebben&ze.&Ze&vertegenwoordigen&heel&veel&actoD
ren&met&heel&veel&resources&op&hun&domein&en&ze&kunnen&dat&
Klassieke verenigingen gaan terug naar hun kern of zoeken een nieuwe
combineren&met&de&competenties&en&het&leiderschap&van&de&
toekomst door te ‘standaardiseren’, virtualiseren of door disruptie van
huidige& generatie& verenigingsprofessionals& om& zich& samen&
het businessmodel.
met&leden&in&te&zetten&(MAD)&voor&het&oplossen&van&probleD
men&waar&de&wereld&voor&staat.&Of&en&hoe&ze&dat&gaan&doen?&
De&geschiedenis&zal&het&leren.&
geen toetreders/ uittreders

MAD | Als&ik&voorbeelden&zoek&van&verenigingen&die&al&op&
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Business&Diplomacy,&Associations,&and&a&MulD
tyDActor&perspective,

disrupting
standaardisering

virtualizing

gesloten standaarden

open standaarden

reconnecting

veel toetreders/uittreders
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