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De vermarkting van middenveldorganisaties is een complex de-
bat. Beleidsmatig focust de discussie op de vraag welke actor 
onder welke voorwaarden het meest geschikt is voor het ver-
strekken van een bepaalde (publieke) dienst. Vermarkting kan 

in deze context enerzijds verwijzen naar de intrede van marktconforme 
sturingsmechanismen in de relatie tussen overheid en middenveld en an-
derzijds op de introductie van marktspelers in domeinen die traditioneel 
voorbehouden zijn voor middenveldorganisaties. 
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zo besliste een socioculturele 
vereniging om een kleine jaarlijkse 
bonus toe te kennen aan iedere 
lokale afdeling die in orde is met 
de administratieve verplichtingen. 
deze milde vorm van ‘pay for perfor-
mance’ sloeg aan.

Een actueel voorbeeld van dit laatste vormt de discussie over de tendering 
van sociale dienstverlening in Antwerpen (Suykens, Verschuere, & De Ryn-
ck, 2016b). Waar het stadsbestuur argumenteert dat marktspelers kunnen 
bijdragen aan het verwezenlijken van een efficiënte en innovatieve hulp-
verlening, bekritiseert het Antwerpse middenveld de vermarkting, privati-
sering en commercialisering van het sociaal werk. Het gebruik van verschil-
lende begrippen duidt al op enige conceptuele verwarring: over wat 
spreken we? Wat is vermarkting?

Een ander discussiepunt situeert zich op de werkvloer. Vermarkting van 
het middenveld wordt vaak spontaan geassocieerd met besparingen en 
een toenemende werkdruk. Recent nog kwamen werknemers uit de social 
profit sector op straat om te betogen voor een verbetering van de verloning 
en arbeidsvoorwaarden. Dit doet de vraag rijzen naar de effecten van ver-
markting op het personeel van middenveldorganisaties. Wat betekent dit 
voor hun takenpakket, de organisatie van hun werk, arbeidsomstandighe-
den en job kwaliteit? Vraagt dit om nieuwe vaardigheden?

Op basis van de internationale literatuur benadert onze bijdrage deze vra-
gen vanuit een organisatorische invalshoek. In een eerste deel bakenen we 
enkele concepten af die kunnen wijzen op een toenadering tot de markts-
feer, namelijk commercialisering, managerialisme en professionalisering. 
Vervolgens zoomen we in op de effecten van vermarkting op takenpakket, 
job kwaliteit en motivatie van de werknemers van middenveldorganisaties.

vermarKtinG: een vlaG die vele ladinGen 
deKt
Als een middenveldorganisatie marktkenmer-
ken vertoont – “zich gedraagt als een bedrijf” 
– dan hybridiseert ze richting de marktsfeer. 
Deze beweging naar de markt kan vele ge-
daanten aannemen (Suykens, Verschuere, & 
De Rynck, 2016a). De opkomst van verdien-
modellen is vaak de eerste associatie die ge-
maakt wordt in het publieke debat. Zo kunnen 
middenveldorganisaties bijvoorbeeld onder 
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druk van een besparingsbeleid kiezen om be-
paalde activiteiten betalend te maken of pro-
ducten te verkopen. Vaak gaat het om de ver-
koop van kennis in de vorm van advies, 
lezingen en publicaties. Waar de markt de 
winst uitkeert aan aandeelhouders zal een 
middenveldorganisatie eventuele winsten uit 
activiteiten herinvesteren in lijn met de soci-
ale missie. Dit is een fenomeen dat we duiden 
met het begrip ‘commercialisering’.

Daarnaast kan een middenveldorganisatie ook intern meer bedrijfsmatig gaan 
functioneren. Deze veranderingen benoemen we als ‘managerialisme’. Manage-
rialisme is het geloof dat – om resultaten te halen – een organisatie ideaalty-
pisch functioneert en beheerd wordt met het oog op efficiëntie2, controle en 
beheersbaarheid. Een managerialistische organisatie zal haar omgeving zien als 
een optelsom van concurrenten, partners, investeerders, producten, enzovoort, 
en zal via haar management deze omgeving proberen te beheersen. Men zal 
bijvoorbeeld proactief en innovatief inspelen op de fluctuerende vraag van de 
klant om de concullega’s voor te blijven, of men zal de uitgaven proberen te 
beheersen en de inkomsten trachten te optimaliseren door gericht allianties aan 
te gaan.

Echter, managerialisme en management zijn niet hetzelfde. Waar het eerste 
verwijst naar het beheren van een organisatie op basis van principes die in een 
marktlogica gebruikelijk zijn, duidt het laatste louter op het gebruik van ma-
nagementtechnieken die elke organisatie toepast, ongeacht de sector of de 
rechtsvorm. Iedere (middenveld)organisatie zal tot op zekere hoogte aan bud-
getbeheer, projectmanagement, evaluatie etc. doen. Dit is essentieel om een 
goede samenwerking en interne werking te garanderen.

Wanneer spreken van management of managerialisme? Een middenveldorgani-
satie kan ervoor kiezen om haar efficiëntie te verbeteren door bijvoorbeeld in te 
zetten op de principes van lean management, benchmarking, SWOT, etc.3 Zo 
besliste een socioculturele vereniging om een kleine jaarlijkse bonus toe te ken-
nen aan iedere lokale afdeling die in orde is met de administratieve verplichtin-

teneinde zo efficiënt mogelijk te kun-
nen werken als organisatie, moet de 
beroepskracht meer en meer een co-
ordinerende rol opnemen en verdwij-
nen uitvoerende taken en activiteiten 
op de achtergrond.
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gen. Deze milde vorm van ‘pay for performance’ sloeg aan. Uit jaarrapporte-
ringen zien we een stijging van het percentage afdelingen dat deze bonus 
ontving van 46% naar 68% op drie jaar tijd. Ondanks dat dit een goede il-
lustratie is van hoe de introductie van een marktmechanisme kan bijdragen 
aan de werking van een organisatie met en sociaal oogmerk, is, meer diep-
gaand onderzoek nodig naar de volledige werking van de organisatie om het 
onderscheid tussen management en managerialisme aan de oppervlakte te 
brengen.

‘Professionalisering’ – het geloof dat de professional het best geplaatst is om 
een taak uit te voeren - is nauw verweven met het spanningsveld tussen 
management en managerialisme. Wederom benadrukken we het woord ‘ge-
loof’; niet de introductie van managementgebruiken en procedures maar wel 
de overtuiging dat dit leidt tot betere organisatorische prestaties kan wijzen 
op de aanwezigheid van een (sterke) marktlogica. Kortom, de opkomst van 
de professional, geaccrediteerd door een formele opleiding en professioneel 
netwerk, kan hand in hand gaan met de introductie van managementtech-
nieken in de organisatie. In het volgende onderdeel bespreken we het effect 
van het spanningsveld tussen management, managerialisme en professiona-
lisering op het personeel van Vlaamse middenveldorganisaties.

veranderende rollen, Job KenmerKen en druK op de intrinsieKe 
motivatie
De complexiteit van het debat over vermarkting zorgt voor onduidelijkheid 
over de impact op werknemers in middenveldorganisaties. Het minste wat 
gezegd kan worden, is dat er een gebrek is aan academisch onderzoek naar 
de effecten van hybridisering richting de markt op professionals. Vermarkt-
ing wordt in deze context vaak als een parapluterm gebruikt voor een varië-
teit aan beleidsmatige en organisatorische veranderingen richting markt – of 
hybridisering richting de markt. Onderzoek lijkt voorlopig voornamelijk de 
focus te leggen op de werknemers in de uitvoerende jobs in middenveldor-
ganisaties. Bevindingen van voornamelijk Angelsaksisch onderzoek wijzen op 
vier belangrijke veranderingen voor het personeel (Szekér & Van Gyes, 2017).

Een eerste bevinding is de veranderende rol van de beroepskracht in mid-
denveldorganisaties ten gevolge van managerialisme. Teneinde zo efficiënt 
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mogelijk te kunnen werken als organisatie, 
moet de beroepskracht meer en meer een co-
ordinerende rol opnemen en verdwijnen uit-
voerende taken en activiteiten op de achter-
grond. Deze worden uitbesteed aan andere 
organisaties en instanties. De beroepskracht 
is vooral een coördinator tussen deze dien-
sten, die cliënten de weg moet wijzen in het 
brede aanbod van diensten.

Daarnaast leidt het toenemende managerialisme en de commercialisering van 
middenveldorganisaties ertoe dat management en administratieve vaardighe-
den, zoals projectcoördinatie, kennis van wetgeving, projectadministratie, het 
schrijven van projectvoorstellen, etc., belangrijker worden. Beroepskrachten 
moeten naast hun inhoudelijke expertise ook deze vaardigheden bezitten om 
de nodige financiering aan te trekken en nieuwe taken uit te voeren binnen de 
organisaties. Dit gaat gepaard met het aantrekken van meer ‘andere’ profes-
sionals binnen de organisaties, zoals ICT professionals, marketing professio-
nals, management professionals, etc. om deze ondersteunende taken uit te 
voeren, en dus een professionalisering van de organisatie. Anderzijds worden 
bepaalde ‘uitvoerende’ kerntaken meer en meer uitbesteed aan externe - niet 
noodzakelijk non-profit - organisaties. Beide trends lijken soms ook samen 
plaats te vinden. Beroepskrachten - voornamelijk in kleinere middenveldorga-
nisaties – ervaren daarnaast echter ook dat ze meer generalistisch moeten 
worden. Ze moeten van alle markten thuis zijn en een breed gamma aan in-
houdelijke, management en administratieve vaardigheden bezitten.

Ten derde zien we dat managerialisme zich vertaald in veranderingen in de 
job kenmerken van de jobs van de beroepskrachten en zo druk zet op de ar-
beidskwaliteit. Beroepskrachten ervaren vaak een daling van hun autonomie 
in hun werk, die hen ook beperkt om hun werk uit te voeren zoals ze dit zou-
den verkiezen. Vastgelegde procedures moeten gevolgd worden, vaak binnen 
een gelimiteerde hoeveelheid tijd. Taken zijn duidelijk afgebakend en er is een 
striktere taakverdeling en deadlines. Hierdoor kunnen ze minder ad hoc in-
spelen op de specifieke noden van cliënten. Dit beperkt hen onder andere om 
hun dienstverlening op basis van hun professionele expertise af te stemmen 

managerialisme leidt vaak tot een 
daling van de autonomie en toename 
van de controle en werkdruk, alsook 
een frequenter gebruik van tijdelijke 
contracten.
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op de cliënt en de concrete actuele situatie. Dit gaat vaak gepaard met heel 
wat frustraties. Beroepskrachten ervaren verder een sterke toename van de 
controle en supervisie over hun werk - zowel intern als vanwege opdrachtge-
vers en financiers. Dit vertaalt zich vaak in een toename van administratie, 
rapporteringsvereisten en performantie-indicatoren. Deze gaan vaak ten koste 
van tijd voor het inhoudelijke werk en direct contact met cliënten, leden, 
vrijwilligers, … Ook de werkdruk neemt (verder) toe, gepaard met een stijging 
van - vaak onbetaald - overwerk. Daarnaast worden tijdelijke en deeltijdse 
contracten frequenter gebruikt om de organisatie toe te laten zijn personeels-
bezetting meer af te stemmen op de beschikbare financiering op elk moment.

Een vierde bevinding is dat de toenadering richting de markt een bedreiging 
vormt voor de motivatie van beroepskrachten voor hun jobs. Vaak zijn ze - 
veel meer dan werknemers in de profitsector - sterk gemotiveerd door de 
intrinsieke aspecten van hun job. Belangrijke beweegredenen voor hun werk 
zijn het verlangen om andere mensen te helpen, het gevoel van nuttig werk 
te doen, het persoonlijk belang dat ze hechten aan bepaalde waarden die de 
organisatie uitdraagt, een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, etc. 
Anderzijds worden deze beroepskrachten vaak veel minder gedreven door 
extrinsieke motivaties voor hun werk, zoals loon of prestige. De hybridisering 
richting markt zet druk op deze intrinsieke motivaties, doordat de job ken-
merken die vaak belangrijke condities voor deze intrinsieke motivatie zijn, 
worden bedreigd. De beperking van de autonomie, toename van controle, 
stijgende werkdruk, performance- based pay, etc. hebben een negatieve in-
vloed op de motivatie. De motivatie voor het werk wordt ondermijnd en deze 
job kenmerken en arbeidsomstandigheden bevorderen een verschuiving van 
intrinsieke naar meer extrinsieke motivaties voor het werk (zoals verloning, 
extralegale voordelen, prestige, verlof, etc.).

conclusie
Vanuit de organisatorische invalshoek wordt vermarkting verstaan als een 
middenveldorganisatie die zich meer gaat gedragen als een bedrijf, door 
het incorporeren van een marktlogica en marktprincipes. Dit benoemen 
we als hybridisering richting de markt. We hanteren hier die verschillende 
insteken van wat hybridisering richting markt kan betekenen. Onder com-
mercialisering verstaan we de opkomst van verdienactiviteiten binnen 
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noten

1. VLAIO-SBO project CSI Flanders (www.middenveldinnovatie.be). Dit consortium wil de uitdagingen voor het Vlaamse 
middenveld in kaart brengen, op zoek gaan naar vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in het 
middenveld en beoordelen of deze praktijken een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen.

2. Efficiëntie gaat uit naar de relatie tussen geïnvesteerde middelen (input) en resultaten (output). Als organisatie X erin 
slaagt om sneller of goedkoper tot eenzelfde product te komen dan organisatie Y, dan werkt organisatie X efficiënter 
als organisatie Y. 

3. Lean management, origineel ontstaan bij de Japanse autobouwer Toyota, gaat uit naar het verbeteren van de organisato-
rische efficiëntie door onnodige stappen in het productieproces – lees stappen die geen waarde toevoegen – zoveel mo-
gelijk te elimineren. Benchmarking verwijst naar het idee dat organisaties naar succesvolle tegenhangers kijken om best 
practices over te nemen. SWOT staat voor de analyse van sterkten, zwakten, opportuniteiten en bedreigingen (threats).

middenveldorganisaties. Managerialisme is het geloof dat efficiëntie en 
beheersbaarheid belangrijk zijn voor het functioneren van een organisatie. 
Professionalisering verwijst naar het geloof dat taken binnen een organi-
satie het best uitgevoerd worden door een professional die hiertoe de 
gepaste opleiding heeft genoten.

Hybridisering richting de markt vertaalt zich ook in de uitvoerende jobs in 
middenveldorganisaties doorheen vier veranderingen. Ten eerste lijkt de rol 
van de beroepskracht te verschuiven van een uitvoerende naar een coördi-
nerende rol ten gevolge van toenemend managerialisme en commercialise-
ring. Ten tweede is er een nood aan andere vaardigheden en expertise 
binnen middenveldorganisaties. Dit wordt enerzijds vertaald in de vraag 
naar meer generalistische competenties van de huidige beroepskrachten. 
Anderzijds worden ook andere types professionals, met specifieke experti-
ses, aangetrokken (professionalisering). Een derde bevinding is de verande-
rende job kenmerken en verslechtering van de job kwaliteit. Managerialis-
me leidt vaak tot een daling van de autonomie en toename van de controle 
en werkdruk, alsook een frequenter gebruik van tijdelijke contracten. Ten 
slotte zet de hybridisering richting de markt aanzienlijke druk op de intrin-
sieke motivatie van werknemers in middenveldorganisaties, die net erg be-
langrijk is voor deze werknemers en hun engagement in de organisatie.


