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NIEUWS UIT DE BSAE BESTUURSKAMER
Eerder deze maand maakte het bestuursorgaan van BSAE een evaluatie over
het afgelopen jaar en het actieplan 2022.
In 2021 bereikten we, ondanks Covid, heel wat professionals in
ledenorganisaties dankzij de meer dan 20 online opleidingen in diverse
formats.
In 2022 zetten we de BSAE Academy verder, hopelijk ook opnieuw op
locatie. De vraag naar meer uitwisseling onder mekaar in een
vertrouwelijke omgeving is groot. Daar horen ook zeker langer lopende
trajecten bij, waarbij de deelnemers samen dieper ingaan op specifieke
thema’s.
Daarnaast willen we enkele acties uitrollen die de belangrijke rol van de
verenigingsprofessional verder vorm moeten geven. Om dat optimaal te
kunnen doen willen we in eerste instantie meer kennis verzamelen over de
biotoop van de verenigingsprofessional. Uit een analyse van enkele jaren
geleden hadden we ongeveer 4000 professionals op de pay-roll van
ledenorganisaties gedetecteerd. Een update van die sectorfoto is aan de
orde om verder te kunnen inzoomen op de uitdagingen waarvoor
verenigingsprofessionals staan.
Tot slot geven we graag mee dat we op 17 februari 2022 een – hopelijk
fysiek – kick-off event voor 2022 organiseren, waarop we niet enkel ons

concreet actieplan willen toelichten, maar ook aandacht zullen hebben voor
veel netwerking en boeiende keynotes. ‘Save the date’ voor dit gratis
ledenevent – meer informatie volgt begin januari.

GRATIS WEBINAR 'VZW VERZEKERD' MET LIANTIS
Het nieuwe Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen
(WVV), dat in mei 2019 in werking
getreden is, brengt ook nieuwe
aandachtspunten mee wat
verzekeringen voor verenigingen
en de bestuurders ervan betreft.
Vanuit BSAE staan we daar graag
even bij stil met de deskundige
expertise van BSAE-partner
Liantis.
Volg het webinar met Liantis op 20
januari van 14u00 tot 15u30.

KENNIS OVER VERBINDEND COMMUNICEREN
VERSTERKT JEZELF EN JE TEAM
Jessica Jacobs is sinds 2018
coördinator bij VVBAD, de
Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek, Archief &
Documentatie. Ze stuurt een team
aan, dat ze na een herorganisatie
in 2018, gecoacht heeft in hun
groeiproces om samen de visie van
de vereniging waar te maken.

BSAE-lid in de kijker Jessica Jacobs

Barometer Franse vereniging van
directeurs van
beroepsorganisaties 2021
Cedap, le réseau des dirigeants
d'associations professionelles, de
Franse vereniging van directeurs
van beroepsorganisaties bracht
haar jaarlijkse barometer van de
beroepsverenigingen in 2021 uit.
Lees hier meer

SECTOR- EN LEDENNIEUWS
Ledennieuws
•

pharma.be publiceert eerste Report to Society

•

Aquaflanders behaalt ISo 17020-accreditatie

•

Domus Medica lanceert website mijncoronatest.be

•

Buurtsuper.be vraag overheidssteun om personeelstekorten op te
vangen

•

'Niet jammeren, maar tonen hoe het beter kan dankzij de
expertise van architecten' - interview met directeur en
voorzitter NAV

•

Liberform start het ESF-project Strategische
Competentieprognoses

•

Flux50-projecten in de pers

•

Beltug collaborates on new series with Canal-Z/Kanaal-Z and
DataNews

•

Febelux lanceerde campagne 'Veilig naar de beurs'

•

FEBEG: De energieleveranciers trekken aan de alarmbel en
vragen een billijke verdeling van de risico’s

•

Cultuurloket biedt lijst met tips, hulpmiddelen en platformen
voor wie het mentaal zwaar heeft: Hoe gaat het met jou?

•

FEDERGON publicatie: L&D als smeerolie van een circulaire
arbeidsmarkt

•

Duurzaamheid staat centraal bij Nelectra

BSAE ACTIVITEITEN
•

20 januari - Gratis webinar 'Vzw verzekerd' i.s.m. Liantis

•

28 januari - Alle tools voor ledenorganisaties onder één dak gratis webinar door TribiCRM

•

8 februari - E-Masterclass 'Communitybuilding' met case

•

17 februari - BSAE Kick-off event 2022

•

29 maart - E-Masterclass 'Financiering van ledenorganisaties' met
case

•

24 mei - Masterclass 'Communitybuilding' met case

•

9 juni - Masterclass Belangenbehartiging met case

Extra masterclasses, workshops en powersessies worden begin januari
meegedeeld.
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DE KRACHT VAN EEN KORTE BESLISSINGSLIJN
Jo Kusseneers is directeur
marketing en beweging bij
Bouwunie, de sectororganisatie
voor alle zelfstandigen en KMObedrijven in de bouwsector. Jo
geeft aan dat de kracht van hun
organisatie ligt in het feit dat ze
werken als een KMO met een heel
platte structuur. “Dit geeft ons de
mogelijkheid om snel beslissingen
te nemen en daardoor ook snel te
schakelen.”

BSAE lid in de kijker - Jo Kusseneers

Resultaten Nationaal
Verenigingsonderzoek Nederland
2021
DNA, De Nederlandse Associatie,
en IVBB, Instituut voor
Verenigingen, Branches en
Beroepen, hielden voor de tweede
maal een Nationaal Verenigings
Onderzoek. Verenigingen
worstelen weliswaar met een
aantal zaken, maar houden zich
goed staande. De meeste
verenigingen hebben een stabiel
ledenaantal. Lees meer over wat
goed loopt en waar er
verbeterpunten zijn.

Highlights Nationaal Verenigings Onderzoek Nederland
2021

Je hebt ledenorganisaties en je
hebt ledenorganisaties
Afhankelijk van de rollen die de
verschillende ‘actoren’ binnen een
ledenorganisatie opnemen zie je
ook een andere aanpak, naar
structuur, maar ook en vooral naar
cultuur van de werking. Als er al
één actor soms stiefmoederlijk
behandeld wordt, is het die van de
professional in de vereniging.
Laten we even de typologie van
een ledenorganisatie koppelen aan
de rol van die professional.

Je hebt ledenorganisaties en je hebt ledenorganisaties Marc Mestdagh

BSAE ONLINE POWERSESSIE: DE LEDENORGANISATIE
ALS DUURZAAM ROLMODEL

Duurzaamheid is geen likje verf,
maar vertrekt vanuit de kern van
de organisatie en kan zo een
brede impact hebben, niet in het
minst ook op de leden van de
ledenorganisatie

Wat de deelnemers van deze Powersessie meekrijgen:
•

Inzicht in de integratie van SDG’s in de eigen strategie en de
strategie van de leden

•

De meerwaarde die je als ledenorganisatie kan hebben in een
verduurzaming van de sector

•

Hoe evolueren van losse flodders naar een totaalaanpak om je
leden te ondersteunen.

•

Hoe authentiek communiceren over (ambities mbt)
duurzaamheid

Deze sessie vindt online plaats op dinsdag 7 december van 10u00 tot
12u00. Expert ter zake is Peter Depauw (mede-oprichter Strategies and
Leaders).

BSAE online powersessie Toekomstbestendig Verenigen

SECTOR- EN LEDENNIEUWS
Ledennieuws
•

De Belgian Travel Confederation (BTC) werd geboren vanuit
UPAV en VVR, de twee regionale verenigingen die de reissector
vertegenwoordigen.

•

BESA doet oproep ivm dringende bevraging annulaties in de
eventsector

•

ETION Forum 2021 draaide rond De Kracht van Twijfel

•

AXXON kaart ondermaats zorgbudget 2022 en het feit dat voor
vele patiënten een bezoek aan de kine duurder zal worden aan
in verschillende Belgische media

•

Het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen
slaan opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de
strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

•

UBA en UMA brengen het digitale medialandschap in België in
kaart

•

Beltug and sister associations discuss the ‘power of
collaboration’

•

Bouwunie's opinie over 'Renovatieverplichting: betaalbaar en
uitvoerbaar?'

•

Boerenbond lanceert oproep kandidaten voor bedrijfsgilden

•

Liberform zet haar checklist telewerk nog eens in de kijker

•

pharma.be betreurt dat discriminerende wet voor innoverende
farmaceutische sector niet expliciet is vernietigd

•

Travi zoekt 55-plussers in uitzendsector voor studie

BSAE ACTIVITEITEN
•

2 december - BSAE Powersessie: Crisiscommunicatie

•

3 december - BSAE partner TribiCRM: Webinar 'alle tools voor
een ledenorganisatie onder één dak'

•

7 december - BSAE Powersessie: De ledenorganisatie als
duurzaam rolmodel

•

9 december - Workshop Mededingingsrecht en ledenorganisaties:
een uitdagende relatie!

•

14 december - Workshop 'Social media en schrijven voor het
web voor ledenorganisaties'
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