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De bovengenoemde vijf trends zijn allemaal onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Denk je maar eens in: kan een omnichannel strategie zege 
vieren zonder mobiel kanaal? En zou het niet zonde zijn om de data die je binnen
krijgt via social media, niet in de cloud te analyseren en daarop te acteren? En hoe 
zit het met alle locatiegebaseerde data die gegenereerd wordt door wearables, 
zoals smartwatches en de Google Glass? De vereniging van de toekomst speelt hier 
slim op in en integreert alle trends in haar bedrijfsvoering. Klinkt te ingewikkeld en 
te hoog gegrepen? Think again! 

Inleiding
Selfservice, omnichannel, mobile, social en  

big data… Vijf trends met nu al een over

weldigende impact op de samenl eving. En dat 

terwijl deze trends eigenlijk nog in de 

kinderschoenen staan. Livechat met een 

organisatie om een probleem op te lossen, een 

vraag stellen via Twitter, zelf zaken regelen in 

een mijnomgeving en gepersonaliseerde 

aanbiedingen ontvangen zijn al geen luxezaken 

meer, maar zijn inmiddels rand voorwaarden 

geworden. Uiteindelijk dienen al deze trends 

maar één doel: hyperperso nalisatie. De klant 

100 procent centraal stellen is noodzakelijk om 

te kunnen voortbestaan. Een persoonlijke 

benadering is essentieel. Organisaties hebben 

de eerste stappen al gezet in vergaande 

personalisatie, maar nu is het de beurt aan 

verenigingen, brancheorganisaties en 

belangen organisaties. Want ook voor hen 

geldt: personalisatie is een essentieel middel 

voor toekomstig succes. In de vereniging van 

de toekomst draait alles om personalisatie.  

De dienstverlening is toegespitst op ieder 

individu en de relatie is nóg persoonlijker. 

Maar hoe ziet de vereniging van de toekomst 

eruit? Eén ding is in ieder geval zeker; zonder 

CRM is personalisatie een lastige klus.

 

Vijf trends 
onlosmakelijk  
verbonden



Veel ledenorganisaties zetten op 
dit moment al flinke stappen op 
het gebied van selfservice, maar 
in de toekomst heeft dit nog veel 
meer potentie. In de vereniging van 
de toekomst kunnen leden alle zaken 
met betrekking tot hun lidmaatschap zelf 
regelen, ook buiten de openingstijden 
van de ledenservice. Van het inwinnen 
van juridische hulp of zelf de cao en 
regelgeving erop naslaan, tot aan het 
afsluiten of beëindigen van het 
lidmaatschap. 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar, via hun eigen voorkeurskanaal. 

Leden hebben steeds 
meer mogelijkheden om 
zichzelf te informeren.  
Op dit moment verwacht 70 procent 

van de consumenten al selfservice 

van een organisatie en 40 procent 

verkiest contact1 met een machine 

boven menselijk contact. Dit besef zal 

ook doordringen bij ledenorganisaties. 

Selfservice,  
only one click away

En dan ook nog het liefst binnen één klik, 
swipe, spraakcommando of in het geval 
van de Google Glass zelfs met één 
knipoog. 

De vereniging van de toekomst gaat 
zelfs nog een stap verder. Leden krijgen 
toegang tot een persoonlijk selfservice
portaal, waar ze alleen direct relevante, 
op hen toegespitste informatie te zien 
krijgen. De vereniging van de toekomst 
weet immers al precies waar ieder 
individueel lid behoefte aan heeft, nog 
voordat de leden dit zelf goed en wel 
beseffen. De verenging van de toekomst 
onderkent dan ook dat leden de data 
grotendeels zelf beheren. Belangrijk 
hierbij is dan wel dat alle data wordt 
opgeslagen in de cloud, waardoor het op 
ieder moment, vanaf iedere locatie te 
benaderen is. Hierdoor draagt een 
selfservice portaal in grote mate bij aan 
de personalisatieslag van verenigingen.

 70 procent van de consumenten  
  verwacht selfservice
 40 procent van de consumenten  

  verkiest robot contact boven   
  menselijk contact
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Nog te vaak worden 
diverse kanalen los 
gezien en apart 
benaderd. De offline en de online 

wereld worden nog vaak door aparte 

afdelingen bediend. De vereniging van 

de toekomst stapt af van dit kanaal

denken en realiseert zich dat alles  

met elkaar verbonden is. Waar cross

channel en multichannel op dit 

moment nog trending zijn, is in de 

vereniging van de toekomst 

omnichannel het toverwoord.  

De kanalen staan niet langer meer 

centraal, maar juist de touchpoints. 

Geen omnichannel  
strategie?  
Dissatisfier 2020!

Start op PC of laptop  

Start op tablet  

Vervolgt op PC / laptop

Vervolgt op tablet

Vervolgt op smartphone

Vervolgt op tablet

Vervolgt op PC / laptop

Start op smartphone  
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Omnichannel wordt nog vaak 
gezien als iets ingewikkelds, 
maar niets is minder waar. 
Simpelweg komt het neer op het 
verenigen van alle touchpoints om de 
klant centraal te zetten. Integreer de 
fysieke en digitale kanalen, zoals online 
chatten op een reallife event.  
Dit betekent dat uitstraling, content, 
beleving en gebruikservaring altijd en 
overal gelijk zijn, kanaalonafhankelijk. 
Leden beperken zich allang niet meer tot 
slechts één kanaal. Ze oriënteren zich via 
een website terwijl ze achter een laptop 
zitten, bekijken onderweg op hun mobiel 
nog even de Facebook pagina, maar 
schrijven zich later in op hun tablet, na 
het zien van een commercial op televisie. 
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Als alle kanalen niet optimaal op elkaar zijn 
afgestemd en geen consistente ervaring bieden, 
is dit voor leden een enorme dissatisfier.

Als al deze kanalen niet optimaal op 
elkaar zijn afgestemd en geen 
consistente ervaring bieden, is dit voor 
leden een enorme dissatisfier. Denk 
maar eens aan content die op een 
specifieke mobiele website bewust 
wordt weg gelaten, omdat ervan uit 
wordt gegaan dat de bezoeker op dat 
moment ‘onder weg’ is en geen lange 
teksten wil lezen. De vereniging van de 
toekomst biedt één naadloze en 
consistente beleving en service en ziet, 
herkent en erkent leden door de gehele 
klantreis. Om ieder lid centraal te zetten 
wordt de vormgeving van bijvoorbeeld 
de website of de beschrijving van de 
verschillende diensten afgestemd op de 
individuele informatiebehoefte.



De opkomst van mobiele 
apparaten creëert tal van nieuwe 
marketing- en verkoopkanalen. 
Het functioneren van de samenleving is 
nu al in grote mate afhankelijk van 
mobiele technologie en wordt verrijkt 
door mobiele dienst verlening die 
daadwerkelijk contextueel en persoonlijk 
is. We kunnen dus wel stellen dat mobiel 
by far het belangrijkste kanaal wordt en 
verenigingen die geen mobiele strategie 
hanteren, missen onherroepelijk de boot. 
De vereniging van de toekomst hanteert 
een compleet mobiele strategie die niet 
alleen aandacht heeft voor de functies en 
mogelijkheden, maar ook voor de manier 
waarop leden en medewerkers in de 
praktijk gebruikmaken van mobiele 
technologieën. Toch zullen traditionele 
kanalen zoals telefoon en email niet 
snel verdwijnen, maar de oldschool flyer 
en nieuwsbrief verdwijnen genadeloos in 
de (digitale) prullenbak.
Maar er is meer om rekening mee te 
houden… Wat dacht je van de opkomst 
van wearables? Deze draagbare 
apparaten zijn de nieuwste generatie 
mobiele devices en worden meegedragen 
op het lichaam of in kleding. In de 
toekomst zal men in grote mate smart
watches, Google Glasses en Oculus Riffts 
dragen. Maar ook nu al zijn wearables 
hot, kijk maar eens naar de activity en 
fitness trackers zoals Jawbone, Fitbit en 
Nike Fuel. 

Ken je die tijd nog?  
De tijd dat we onze 
mobiele telefoon alleen 
gebruikten om te bellen 
en SMS’en? Tegenwoordig is 

bellen allang niet meer de hoofd

functionaliteit van een smartphone. 

We gebruiken de smartphone 

voornamelijk voor andere dingen, 

zoals locatiegebaseerd een date 

zoeken via Tinder, een route uit

stippelen, het nieuws lezen, social 

media activiteiten ontplooien, 

lichamelijke activiteiten bijhouden en 

nu kunnen we zelfs al  

producten op straat 

 fotograferen en  

direct online kopen. 

Mobile first!

Steven van Belleghem: 
‘Binnenkort moeten we 
misschien wel het  
woord phone maar eens 
vervangen, want we 
gebruiken het voor namelijk 
voor andere dingen.’
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Maar ook de opkomst van The Internet 
of Things, waarbij ieder gebruiks
voorwerp gekoppeld is aan het internet, 
zal de huidige samenleving flink 
ontwrichten. Via een app op de smart
phone kunnen we door The Internet of 
Things ons hele leven bedienen.  
Denk aan lenzen die verbonden zijn met 
internet, waarbij we op onze smartphone 
een melding krijgen als ze aan vervanging 
toe zijn, of de elektrische tandenborstel 
die aangeeft wanneer we weer naar de 
tandarts moeten. Dit betekent voor de 
vereniging van de toekomst dat content 
ook beschikbaar moet zijn voor nieuwe 
mobiele devices en dat er nog veel meer 
data verzameld en geanalyseerd kan 
worden.

‘Via een app op de 
smartphone kunnen we  
door The Internet of Things 
ons hele leven bedienen.’

Belangrijke feiten
Bijna 7 miljoen mensen in Nederland  

(53 procent) heeft een smartphone op zak en 

daarvan is ruim 81 procent dagelijks online.  

Een gemiddeld persoon kijkt 150 keer per dag 
op zijn smartphone en bijna 10 miljoen 
Nederlanders kochten al minstens één keer online. 

En misschien nog wel het belangrijkste gegeven is 

dat rond 2016 naar verwachting 50 procent  
van alle klanten servicevragen gesteld wordt via 

een mobiel device. 
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Professor Steven van Belleghem, 
bekend van de boeken 
‘The Conversation Manager’ en 
‘The Conversation Company’, 
stelt dat bedrijven en vereni-
gingen meer ‘connected’ moeten 
worden met hun doel groep en 
letterlijk de conversatie aan 
moeten gaan.  Want om ook in de 
toekomst succesvol te zijn en waarde
volle relaties op te bouwen zullen ook 
verenigingen zich social moeten 
opstellen. Toch zetten nog veel 
verenigingen sociale netwerken in, 
zonder precies te weten wat de 
beweegredenen waren om ermee te 

De term social behoeft eigenlijk al 
geen toelichting meer en heeft een 
dominante plek ingenomen binnen 
de samen leving. Onze Twitter, 

LinkedIn en Facebook accounts maken 

overuren. Ledenorganisaties die nu niet 

beschikken over ten minste één social 

media kanaal, zullen hard aan de bak 

moeten om de achterstand in te lopen. 

Na social business nu  
ook social association

starten. Zij zien het als een grote 
speeltuin waarin alles kan en mag. Nu is 
de tijd voor verdere professiona lisering, 
want ook in de toekomst speelt social 
een belangrijke rol en is het belangrijk in 
de weg naar personalisatie. 

Een eerste stap hierin is: goed luisteren! 
En goed luisteren, gaat in de vereniging 
van de toekomst veel verder dan alleen 
de jaarlijkse algemene leden vergade
ringen. Social media, daar gebeurt het! 
Denk aan het volgen van conversaties, 
klachten, vragen en oproepen. 
Verenigingen die goed naar hun leden 
luisteren, ook op social media, hebben 
goud in handen. Zij weten precies wat er 
speelt, wat het sentiment (stemming) is, 
kunnen discussies sturen en hebben grip 
op de wordofmouth. Hierdoor kunnen 
zij hun dienstverlening beter afstemmen, 
de tevredenheid en loyaliteit verhogen, 
meer cross en upsellen en klanten 
herkennen. 

Daarnaast biedt social media een enorm 
potentieel voor éénopéén contact en 
verwachten leden simpelweg dat 
verenigingen 24/7 bereikbaar zijn via 
social media. Kortom: de vereniging van 
de toekomst is een social association, 
waarin social verankerd is in de 
vereniging en waarbij de sociale 
netwerken zo zijn ingericht dat zij 
concreet een bijdrage leveren aan de 
bedrijfsresultaten.



Let wel: 90 procent van alle data 
is pas in de afgelopen twee jaar 
gecreëerd. En nog steeds genereren 
we met z’n allen dagelijks miljarden 
bytes aan data. Of je nu Googelt, online 
ergens incheckt, een online aankoop doet 
of je op social media begeeft. En ook 
door de opkomst van The Internet of 
Things, waarbij elk gebruiksvoorwerp 
gekoppeld is aan internet, zal het aantal 
data exponentieel toenemen. Alle 
intelligente apparaten zorgen voor 
informatie over ons en onze omgeving. 
Door dit vervolgens te verzamelen, te 
analyseren en te combineren, kan de 
vereniging van de toekomst deze 
informatie weer terugkoppelen naar haar 
leden in de vorm van een persoonlijk 
zoekresultaat, een aankoopsuggestie, 
een kortere route naar huis of een 
gezondheidsadvies. Leden verwachten 
van verenigingen dat zij op persoonlijk 
niveau dienstverlening leveren. Data is 
hierin dus onmisbaar. 

Maar big data is ook cruciaal om erachter 
te komen welke belangen er eigenlijk 
behartigd moeten worden voor leden. 
Wat door leden echt belangrijk gevonden 
wordt, kan in de praktijk nogal eens 
verschillen met wat de ledenorganisatie 
zelf in eerste instantie voor ogen had. 
Big data is dus het goud van de 
vereniging van de toekomst en zorgt 
voor meer personalisatie.

Door alles wat leden 
doen, genereren ze 
data. Door het mobiele apparaat 

dat leden dragen, door de informatie

aanvragen die zij doen, door de 

sociale activiteiten die ze ontplooien 

en door alle contactmomenten die zij 

met de vereniging hebben, krijgen 

leden organisaties veel waarde volle 

data. De trend big data ligt dan ook 

aan de basis van alle andere trends 

en kan gezien worden als de 

brandstof van de toekomstige 

bedrijfsvoering. 

Big data is goud

Die verenigingen die het 
beste weten om te gaan met 
de toenemende stroom aan 
data zijn de winnaars van de 
toekomst.
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Verenigingen dienen data te gebruiken 
als brandstof en moeten in staat zijn om 
gegevens realtime te analyseren en er 
de organisatie mee aan te sturen. 
Sommige ledenorganisaties zijn hier al 
heel ver in, kijk bijvoorbeeld maar eens 
naar Netlfix, de online streaming dienst 
van films en series. Leden krijgen continu 
een film en serieaanbod te zien dat 
volledig is toegespitst op hun persoonlijke 
kijkgedrag. Op deze manier bepaalt 
Netflix ook welke films en series ze 
moeten aankopen. 

De explosieve datagroei werkt natuurlijk 
wel in de hand dat verenigingen steeds 
meer opslagcapaciteit nodig hebben om 
deze data te huisvesten. Door de komst 
van cloud computing (via het internet op 
aanvraag beschikbaar stellen van 
bijvoorbeeld storage) is dit ook geen 
enkel probleem meer. Cloudoplossingen 
zijn inmiddels ook al betrouwbaarder dan 
eigen opslag. Bijkomend voordeel is dat 
je bij clouddiensten betaalt naar gebruik, 
waardoor dure investeringen niet meer 
nodig zijn.

Bij Netflix, de online 
streaming dienst van films  
en series, krijgen leden 
krijgen continu een film  
en serieaanbod te zien dat 
volledig is toegespitst op  
hun persoonlijke kijkgedrag. 

Fastforward naar de vereniging van de toekomst  9/12



Fastforward naar de vereniging van de toekomst  10/16

2050 lijkt nog behoorlijk 
ver weg, maar komt in 
sneltrein vaart dichterbij. 
Om de transitie te maken naar de 

vereniging van de toekomst is het 

belangrijk om alle netwerken, kanalen 

en data volledig te integreren in één 

cloud gebaseerd systeem dat tevens 

eenvoudig te koppelen is met de 

eerdergenoemde vijf trends.  

Alle diensten kunnen op dit cloud

platform automatisch integreren en 

toegankelijk gemaakt worden. Dit hoeft 

niet meteen een futuristisch systeem 

te zijn dat we alleen kennen van 

films zoals Minority Report en  

I Robot. Een CRMsysteem met 

bepaalde functionaliteiten kan leden 

organisaties al voldoende onder

steunen en helpen om de hyper

personalisatie slag te maken. 

CRM: de plek waar alle 
trends  samenkomen

Momenteel is CRM al de spin in 
het web van ledendata. Om ieder 
lid zo goed mogelijk te bedienen is het 
belangrijk zoveel mogelijk persoonlijke 
kenmerken vast te leggen. Het ver
zamelen van data is natuurlijk één ding, 
maar data sorteren, interpreteren en 
vertalen naar effectieve acties is een 
tweede. Het vastleggen van een groot 
aantal ledenkenmerken geeft de 
mogelijkheid te categoriseren en 
selecties te maken. Hierdoor kunnen 
verenigingen steeds doelgerichter en 
éénopéén met leden communiceren.

Social & CRM
Maar ook de data uit sociale netwerken 
kunnen worden geregistreerd in het 
CRMsysteem. Binnen het CRM gedachte
goed is er zelfs al een term gedefinieerd 
voor het luisteren op social media, 
namelijk social listening. Er zijn diverse 
tools voor handen waarmee leden
organisaties realtime social media 
conversaties en sentimenten kunnen 
volgen en deze analyseren. Het ver
zamelen van deze data is voor de 
vereniging van de toekomst zeer relevant, 
want elke like, retweet en +1 zegt iets 
over de relevantie voor leden. De inte  
gratie van die data met het ledenbestand 

Met behulp van locatiegebaseerde 
data kun je bijvoorbeelddirect een 
passende reisverzekering aanbieden 
op het moment dat klanten de grens 
over gaan of de premie aanpassen op 
basis van het risico van een land of 
gebied dat zij bezoeken. 

of het CRMsysteem kan veel nieuwe 
inzichten opleveren. Op basis daarvan 
kan de informatie voor ziening van de 
vereniging richting de leden nog beter 
worden afgestemd. Verenigingen met 
een focus op ‘social’ doen er goed aan dit 
ook door te voeren in hun data strategie.

LEES MEER
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Selfservice & CRM
Maar een CRMsysteem kan ook 
gekoppeld worden aan een selfservice 
portaal. Hierdoor worden alle interacties 
tussen leden en hun vereniging direct en 
volledig geautomatiseerd geregistreerd. 
Dit levert ook veel inzichten op, zoals 
waar ieder lid specifiek naar  
op zoek is en waar hij of zij  
behoefte aan heeft op welk moment. 

Mobile & CRM
De trend mobile is een katalysator van 
big data doordat de mobiele apparaten 
enorm transactiegericht zijn.  
De vereniging van de toekomst laat deze 
data niet zomaar aan zich voorbij gaan 
en structureert deze data in een CRM
systeem. Daarnaast kunnen via het 
CRMsysteem mobiele acties direct 
ontplooid worden. Een bijkomend 
voordeel is dat ook de medewerkers en 
vrijwilligers van de vereniging van de 
toekomst baat hebben bij een mobiele 
strategie. Hierdoor krijgen ze overal 
toegang tot data, waar ze ook zijn en 
zijn ze in staat om leden nog beter van 
dienst te zijn. 

Omnichannel & CRM
Bij omnichannel staat personalisatie 
centraal door relevante informatie. Hoe 
persoonlijker de informatie, hoe groter de 
kans dat leden de informatie tot zich 
nemen en er iets mee doen. Maar om tot 
persoonlijke informatie te komen, doen 
verenigingen er goed aan om slim 
gebruik te maken van data. Enerzijds 
gaat het hierbij om het inzichtelijk maken 
en combineren van product en klantdata 
om relevantie te realiseren, maar ook om 
het voeden van het CRMsysteem door 
er meerdere kanalen  zowel offline als 
online  aan te koppelen.Het loont zeker 
om verschillende klant voorkeuren vast te 
leggen, want leden willen niet elke keer 
hun verhaal moeten uitleggen. Met de 

juiste tools binnen het CRMsysteem is 
dit zelfs nu al binnen handbereik. Denk 
aan contact manage ment, social listening, 
customer engage ment en data analytics. 
Op welke manier de data ook wordt 
vastgelegd, belangrijk is om alle data 
vast te leggen in één systeem. Want het 
zou toch zonde zijn als bijvoorbeeld de 
social media data in een ander systeem 
wordt opgeslagen, want ook daar willen 
leden herkend worden. 

Dat alle trends nog aardig in de kinder
schoenen staan, moge duidelijk zijn.  
Maar waar gaat het heen in de toekomst? 
Om dit te duiden, werpen wij vast een 
blik naar de toekomst.
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Beeld het je eens in: een 
fastforward naar het 
jaar 2050… De wereld is in 

korte tijd in hoog tempo veranderd. 

Zelfrijdende auto’s, robotbutlers en 

holografische projecties zijn de 

normaalste zaak van de wereld. 

Deze ontwikkelingen zijn ook van 

invloed op branche organisaties. Hoe 

ziet de branche organisatie er in 2050 

dan uit? Welke diensten levert zij en 

op welke manier?  

En welke impact hebben de eerder 

genoemde vijf trends op de 

organisatie en haar leden? Wij geven 

alvast een kleine sneak preview van 

hoe het er in de toekomst aan toe 

zou kunnen gaan.

Brancheorganisatie 
van de toekomst

 

Selfservice
De medewerker van 2050 is standaard 
uitgerust met een unieke chip die 
werkelijk met alles in verbinding staat. 
Ook de branche organisatie van de 
toekomst heeft een unieke koppeling met 
iedere organisatie en haar werknemers. 
Zo kunnen mede werkers die op een 
specifiek project zitten en daarover meer 
informatie nodig hebben, eenvoudig via 
welk device dan ook een voice memo 
achterlaten bij de branche organisatie. Het 
systeem identificeert de medewerker door 
middel van stem herkenning en voorziet de 
voice memo van tags. Op basis van deze 
tags krijgt de medewerker meteen een 
snapshot van alle relevante nieuwtjes en 
informatie, direct voor het werk dat hij of 
zij op dat moment aan het verrichten is. 
De branche organisatie van de toekomst 
weet dus precies waaraan en wanneer 
ieder lid behoefte heeft. Door simpelweg 
het onderwerp in te spreken, vragen leden 
direct informatie op die op hen van 
toepassing is. De tijd dat leden zich 
konden abonneren op nieuwsbrieven en 
zelf informatie moesten opzoeken ligt in 
2050 al ruime tijd achter ons. 
Brancheorganisaties weten simpelweg al 
waar leden behoefte aan hebben, nog 
voordat ze dit zelf goed en wel beseffen.

Omnichannel
Maar hoe ontvangt de medewerker van 
2050 een snapshot eigenlijk? Nog op de 
traditionele PC of misschien geprojecteerd 
op de muur? Loopt iedereen al met een 
Google Glass, of is er alweer iets nieuws 
uitgevonden? De verscheidenheid aan 
devices maakt het er niet makkelijker op 
voor brancheorganisaties. De klant moet 
gezien, herkend en erkend worden door 
de hele klantreis en over alle touchpoints 
moet de beleving hetzelfde zijn. Door de 
invoering van de chip is alles mobiel en 
staat de medewerker in verbinding met 
veel verschillende devices. Hierdoor weet 
de brancheorganisatie van de toekomst 
precies op welke locatie haar leden zich 
bevinden, ook op het moment van 
informatie opvragen. Op basis van deze 
informatie bepalen brancheorganisaties 
precies in welk formaat en op welk 
apparaat de informatie moet 
binnenkomen. 

LEES MEER
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Zit je in een zelfrijdende auto? Dan wordt 
de informatie als audiobestand af
gespeeld en de afbeeldingen getoond op 
het display. Zit je op kantoor? Dan wordt 
de informatie direct geprojecteerd op de 
muur. Druk aan het werk aan een ander 
project? Dan wordt de informatie alvast 
opgeslagen in een brain enhancing 
memory chip, een extra harde schijf 
waarmee het menselijk geheugen wordt 
verbeterd en uitgebreid. Tijdens ieder 
contact moment met de vereniging 
worden leden herkend en krijgen zij 
alleen voor hen relevante informatie te 
zien. Naast online, continueert deze 
beleving ook offline. Bij het bezoeken van 
een event worden leden direct herkend 
door een medewerker die van alles op de 
hoogte is rondom het des betreffende lid. 
Netwerken, kanalen en data zijn dus
danig met elkaar geïntegreerd dat het 
communiceren met verenigingen bijna 
eenvoudiger is dan een real life 
begroeting op straat.

Mobile
Persoonlijk contact is schaars anno 2050
De opkomst van nieuwe mobiele 
apparaten openen immers deuren voor 
zoveel meer mogelijkheden. Complete 
events worden gesimuleerd in een 
virtuele wereld, waardoor locatie en 
reistijd geen beperkingen meer zijn voor 
een bezoekje. Bezoekers hoeven slechts 
hun Virtual Reality bril zoals de Oculus 
Rift op te zetten en ze belanden op het 
virtuele event. Maar ook wearables zoals 
smartwatches en Google Glasses zijn 
niet meer weg te denken in 2050.  
Deze mobiele apparaten vereenvoudigen 
het doen van transacties en middels GPS 
krijgen verenigingen steeds meer 
informatie over de locatie van hun leden. 
Bijna alle diensten van branche
organisaties zijn toegespitst op de 
fysieke locatie van haar leden.  
De branchevereniging van de toekomst 
laat deze mobiele ontwikkeling in haar 
voordeel werken. Iedereen is immers 
met alles verbonden. Zo krijgen leden 
bijvoorbeeld op basis van hun locatie 
interessante aanbiedingen. Maar deze 
data over locaties gaat nog veel verder. 
Brancheorganisaties die merken dat een 
aantal medewerkers wekelijks van 
Amsterdam naar Brussel reist, doen hun 
leden op basis van deze informatie 
bijvoorbeeld een suggestie over mogelijk 
goedkopere vervoerswijzen, alternatieve 
routes en spitsmeldingen.  

Het functioneren van de samenleving is 
in grote mate afhankelijk van mobiele 
technologie en wordt verrijkt door 
mobiele dienstverlening die daad
werkelijk contextueel en persoonlijk is.

LEES MEER
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Social
Ook sociale netwerken zijn in de 
brancheorganisatie van de toekomst 100 
procent verankerd. Deze netwerken zijn 
overal om ons heen en in 2050 speelt 
het een nog grotere rol dan dat het nu al 
doet. 90 procent van de dialogen tussen 
mensen en organisaties zijn digitaal, wat 
een schat aan waardevolle informatie 
oplevert en waardoor sentiment 
eenvoudiger te analyseren is.  
Social listening voor verenigingen is 
gemeengoed. Aan wat voor soort events 
hebben ze behoefte? Welke lobby willen 
ze opgestart zien? Hoe denken leden 
over bepaalde topics? Al deze sociale 
data bieden een enorm potentieel voor 
éénopéén digitaal contact en levert een 
schat aan waardevolle informatie op. 

Big data 
Juist deze data is de drijvende kracht 
van elke vereniging. Big data ligt aan de 
basis van alle andere trends en kan 
gezien worden als de brandstof van de 
samenleving. Denk maar aan alle data 
die mede werkers genereren via de chip 
als ze zich simpelweg verplaatsen, de 
sociale activiteiten die ze ontplooien, de 
informatie die ze opvragen bij de 
branchevereniging, de producten die ze 
eerder opgezocht hebben et cetera. Deze 
data zorgt voor nieuwe inzichten en 
kennis. Tevens is alle software anno 
2050 in staat om data direct te 
ontsluiten naar gecentraliseerde 
databases in de cloud. Deze data kan 
vervolgens vanaf elke locatie op ieder 
moment direct geanalyseerd worden om 
de klantbeleving nog verder te 
optimaliseren en personaliseren. 
Misschien worden hierdoor zelfs de 
PreCogs uit Minority Report – die de 
toekomst foutloos kunnen voorspellen – 
al realiteit?

CRM
Alles valt en staat dus met het 
vastleggen van data. De branche
organisatie van de toekomst beschikt 
dan ook over een zeer geavanceerd 
CRMsysteem waarin volledig 
geautomatiseerd alle data gevat wordt.  
Alleen door realtime deze data te 
analyseren kan hyper personalisatie 
plaatsvinden.
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Het aangaan van persoonlijke relaties zal bepalend zijn voor de toe

komst van verenigingen, brancheorganisaties en belangenorganisaties. 

De vereniging van de toekomst is een klantgerichte vereniging die personalisatie hoog in het 

vaandel heeft staan. Ze is niet bang voor nieuwe (technologische) trends en is altijd op zoek 

hoe deze in haar voordeel kunnen werken. Mobile, social, big data, en ommnichannel, allen 

dragen ze bij aan hyperpersonalisatie. Met segmentatie en communicatie op maat kunnen zij 

het verschil maken. CRM (Customer Relationship Management) is hierbij de onmisbare bedrijfs

strategie en een geautomatiseerd systeem voor het opslaan, ordenen en weer ontsluiten van 

data is het essentiële hulpmiddel. Het kan ook wel gezien worden als een cloudplatform 

waarop alle diensten automatisch te integreren en toegankelijk zijn. CRM kan dus beschouwd 

worden als de motor van hyperpersonalisatie.

Conclusie



Fastforward naar de vereniging van de toekomst  16/16

Meer informatie over deze branche  
vind je op onze website

 Sharing is caring

Heeft deze whitepaper je 

geinspireerd? Laat het ons weten!

We horen graag wat je ervan vindt.

Customer Engagement – dat is wat het 

team van CRM Partners mogelijk 

maakt. Altijd, overal en via elk kanaal 

persoonlijk contact tijdens elke klant

interactie is daarbij de leidraad voor 

succes. CRM Partners is in Nederland 

marktleider op het gebied van Customer 

Engagement met het Microsoft platform. 

Met Business Consultancy, training en 

technische ondersteuning worden 

bedrijven geholpen bij een volledige 

integratie van Customer Engagement in 

hun bedrijfsprocessen. De focus van 

CRM Partners ligt op drie markten:  

Agri, Finance en Members. Organisaties 

in deze branches krijgen via unieke labs 

toegang tot een breed scala aan 

diensten, oplossingen en kennis.  

CRM Partners is gevestigd in Nederland 

en Duitsland en Engeland. Bedrijven als 

ABN AMRO, Kramp Groep, Nutreco, 

Bayer CropScience, Coöperatie DELA, 

Univé, De Zonnebloem en Omroep Max 

kozen al voor CRM Partners. 

Over CRM Partners 
CRM Partners is Microsoft Certified Gold 
CRM Partner en lid van de President’s 
Club en de Inner Circle van Microsoft 
Dynamics. In 2013 ontving CRM Partners 
de titels CRM partner of the year finalist 
en Country partner of the year finalist en 
nam het bedrijf de Partner of Western 
Europe Award in ontvangst.

Meer informatie over CRM Partners? 
Bezoek de website www.crmpartners.nl 
of volg CRM Partners op Facebook | 
LinkedIn | Twitter.

Copyright © CRM Partners, 2015.  
Alle rechten voorbehouden.

De informatie in deze whitepaper is met zorg 
samengesteld. Toch kan CRM Partners geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de 
gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid 
van het materiaal in deze whitepaper.

CRM Partners is handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerk van CRM 
Partners Group BV. Andere hier gebruikte 
bedrijfsnamen, productnamen en 
bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van hun 
respectieve eigenaars.
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