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Door portfoliostrategieën van bedrijven (diversifi-
catie), ketenintegratie, wetgeving en technologie  
vermengen branches met elkaar. Door deze ‘branche-
vermenging’ gaan de domeinen (= leden + potentiële 
leden) van traditionele brancheorganisaties overlappen, 
waardoor ze gaan concurreren. Leden vragen zich dan 
af welke vereniging het best hun belangen behartigt en 
‘tegenspelers’ (zoals de overheid) vragen zich af welke 
organisatie nou eigenlijk de vermengde branches ver-
tegenwoordigt. Binnen de brancheorganisatie neemt 
bovendien de belangenheterogeniteit toe, waardoor  
de organisatie moeilijker te besturen wordt. Branche-
vermenging is dus een ontwikkeling die vraagt om  
een strategische reactie.

Invoeringsstrategieën 
Omdat er weinig onderzoek is gedaan naar strate-

gieën van brancheorganisaties worden de inzichten  
uit de strategieliteratuur voor het bedrijfsleven hier 
‘vertaald’ naar de context van brancheorganisaties. In 
de traditionele strategieliteratuur worden drie strategi-
sche niveaus onderscheiden: de concurrentiestrategie, 
de groeistrategie en de uitvoeringsstrategie. Uit de  
verkenning blijkt dat brancheorganisaties vaak geen 
expliciete concurrentie- of groeistrategie formuleren, 
maar direct focussen op de uitvoeringsstrategie, be-
staande uit concurrentie, samenwerking of een fusie, 
elk met eigen voor- en nadelen. 

Analysekader
Om de relatie tussen strategie en effectiviteit  

van brancheorganisaties te bestuderen, is voor deze 
verkenning een analysekader ontwikkeld (zie illustra-
tie). 

Dit kader gaat er vanuit dat er een causaal verband 
bestaat tussen invloed en effectiviteit. Invloed is een 
relatief en subjectief begrip en daarom moeilijk meet-
baar. De invloed van brancheorganisaties lijkt echter  
gebaseerd te zijn op bepaalde endogene factoren die wel 
meetbaar zijn. Deze factoren samen vormen de ‘piramide 
van invloed’. In de centrale piramide zijn de vier factoren 
afgebeeld die de invloed bepalen, de omringende  
piramides verdelen deze factoren in deelfactoren.

Strategie is de centrale factor en die bepaalt welke 
input (middelen) nodig is om de output (activiteiten) 
te realiseren die de leden en andere stakeholders  
wensen. Besturing en management gaat over de vraag 
hoe bevoegdheden en besluitvorming is verdeeld over 
leden, bestuur en bureau. In ieder geval is betrokken-
heid van leden bij de beleidsvorming positief voor de 
invloed van een brancheorganisatie (Boléat, 2000).

Middelen
Brancheorganisaties behartigen de collectieve, ge-

segmenteerde en individuele belangen van hun leden, 
in de richting van hun tegenspelers, het domein of de 
leden zelf. Samen vormen deze activiteiten de output 
van de organisatie. De invloed neemt toe naarmate 
brancheorganisaties een meer gediversificeerde activi-
teitenmix hebben.

Effectiviteit van 
brancheorganisaties

Welke strategieën voert het management van brancheorganisaties  
in de context van branchevermenging en hoe zorgen deze voor een  
verandering van effectiviteit? Een verkenning.
tim VAN deR RijkeN

“ Branchevermenging 
vraagt om een  
strategische reactie.”
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Middelen kunnen worden onderverdeeld in drie  
categorieën: financiële, culturele en sociale middelen. 
Volgens sommige wetenschappers (bijvoorbeeld  
Pijnenburg, 1994) is invloed niet alleen gebaseerd op 
middelen, maar ook op de doelen, issues en belangen 
van een organisatie. Anderen (zoals Potters & Sloof, 
1995; Van Schendelen, 2003) voegen daaraan toe dat 
de aanwezigheid van concurrenten een belangrijke rol 
speelt. Dat kunnen andere brancheorganisaties zijn, 
maar ook commerciële bedrijven (zoals adviesbureaus 
en lobbykantoren), andere belangenorganisaties,  
publieke instellingen of zelfs sociale media. Hoe groter 
en sterker de concurrentie, hoe geringer de invloed die 
een brancheorganisatie kan uitoefenen. Het analyse-
kader kijkt alleen naar de factoren die het management 
zelf kan beïnvloeden en naar factoren die iets zeggen 
over de generieke invloed. Per doel dat wordt nage-
streefd kan een organisatie echter een verschillende 
invloedspositie hebben.

Invloed
Uit verschillende cases waarin het analysekader is 

toegepast blijkt dat brancheorganisaties uiteenlopende 
uitvoeringsstrategieën voeren in de context van bran-
chevermenging, soms zelfs verschillende tegelijk. Omdat 
invloed uitoefenen het ultieme doel is van een branche-
organisatie, zijn brancheorganisaties effectiever naar-
mate zij meer invloedrijk zijn. Strategie is het verbindend 
element tussen de factoren die gezamenlijk de invloed 

en dus de effectiviteit van een brancheorganisatie bepa-
len, namelijk de middelen, de activiteitenmix en de be-
sturing en management. Daarom zorgt een verandering 
van strategie voor een verandering van effectiviteit. 

Het is aannemelijk dat aanpassing van concurrentie- 
of groeistrategie de effectiviteit meer zal veranderen dan 
een uitvoeringsstrategie. Van de uitvoeringsstrategieën 
heeft fusie de grootse gevolgen, positief dan wel nega-
tief. Op de korte termijn zijn deze vaak negatief. De 
lobby van gefuseerde brancheorganisaties kan effectief 
blijven als in besturing voldoende aandacht is besteed 
aan de heterogeniteit van de achterban. En als de orga-
nisatie niet slechts collectieve belangen behartigt, maar 
ook belangen van deelgroepen en van individuele leden. 

Conclusie
Het voorgaande leidt tot de volgende conclusie:  

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 overeenstemming brengen, 
dan realiseren zij een grotere effectiviteitsstijging dan 
wanneer zij een diffuse, impliciete strategie voeren. Dat 
laatste is nu, onder druk van de leden, vaak het geval. 

dr. mr. tim van der Rijken is senior consultant bij Beren-
schot. Zijn dissertatie ‘samen sterk of verdeel en heers?’ 
vormde de input voor dit artikel.

Tabel 1. Voor- en nadelen van diverse uitvoeringsstrategieën

Concurrentie 

Voordelen Nadelen

- Behoud en cultivering van identiteit
- Scherpere focus op ledenbelangen
- Stimulans voor productiviteitsstijging
- Stimulans voor innovatie (mogelijk) 

- Angst om tegen elkaar uitgespeeld te worden
- Verspilling van contributiegelden aan ledenwerving
- Verlies van leden vanwege toegenomen keuzemogelijkheden

Samenwerking

Voordelen Nadelen

- Efficiënter gebruik van middelen
-  Toegang tot nieuwe bronnen van invloed 

(kennis, netwerken, etc.)
-  Verlenen van nieuwe diensten of lagere kosten 

van dienstverlening
-  Meer zekerheid over het gedrag van  

‘concurrenten’
-  Meer kennis, waardoor de waarde van het 

lidmaatschap toeneemt
-  Grotere legitimiteit, doordat een groter 

domein of meer diverse belangen worden 
vertegenwoordigd

-  Financiële verliezen bij voortijdige beëindiging van de samenwerking
-  Risico van negatieve spill-over effecten (bij negatieve publiciteit over de partner-

organisatie(s))
- Weglekken van kennis en verlies van kerncompetenties
- Multiplicatie van beheersstructuren
- Verstoring van routines en cultuur
- Irrationele voortzetting van de samenwerking
-  Verwatering van focus door aandacht en tijd die in de relatie gaat zitten
-  Conflicten door relaties met partners met conflicterende belangen
- Verlies van flexibiliteit
-  Verminderd verantwoordelijkheidsgevoel, door afwenteling op de partner

Fusie

Voordelen Nadelen

-  Hogere representativiteit door grotere 
achterban

- Meer autonomie ten opzichte van (grote) leden
- Monopolie op bepaalde gebieden
-  Minder kosten voor ‘dubbelleden’, waardoor 

lidmaatschap aantrekkelijker wordt
-  Hogere kwaliteit van dienstverlening door 

toegenomen specialisatie

- Toegenomen complexiteit van bestuur en management
- Post-merger drift: verminderde productiviteit door ‘introspectie’
-  Verlies van kennis en ervaring en toename van kosten door vertrek van medewerkers
- Culturele mismatch
- Verlies van leden die zich niet meer vertegenwoordigd voelen
-  Bemoeilijking van standpuntbepaling door meer heterogene achterban
- Minder focus door stijging van het aantal relevante issues
-  Minder geloofwaardigheid door afname van partijen die informatie kunnen 

bevestigen of in twijfel trekken


