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De Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland is een
organisatie met totaal 57.000 leden (verdeeld over de
vier gewesten KPO, KVO, LTB, LVB). De activiteiten van
de KPN liggen op het gebied van belangenbehartiging.
vorming en ontwikkeling, maar ontmoeting en
ontspanning nemen ook een belangrijke plaats in.

Wetenschapswinkel
Landbouwuniversiteit
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
08370-83908/84146

De Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit
neemt vragen van minder draagkrachtingen in
bemiddeling. Hier kunnen groepen uit de agrarische
sector en groepen met problemen op het gebied van
milieu- en arbeidsomstandigheden met onderzoeksvragen terecht. Zonodig laat de Wetenschapswinkel
t. b.v. deze vragen onderzoek verrichten, waarbij zij dan
voor organisatie en begeleiding zorgt.

Vakgroep Bedrijfskunde
Landbouwuniversiteit
Hollandseweg 1
6706 KN Wageningen
08370-83315

De vakgroep Bedrijfskunde richt zich bij haar onderwijs
en onderzoek op de bedrijfskundige aspecten van
bedrijven in de agrarische produktie- en distributiekolom en hieraan venivante organisaties, zoals
overheden en non-profitorganisaties. Het hoofdaccent
van de vakgroep ligt echter op de agri-business.
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Postbus 9101, 6700 HB Wageningen

gI Tel. 08370 -1 83908/ 84146/ 82312/ 84661

WOORD VOORAF

Denk en praat mee over de toekomst van de KPN l
De KPN wil haar koers voor de toekomst opnieuw uitzetten
en heeft daarom bij de Landbouwuniversiteit een onderzoek
laten doen naar de toekomstperspectieven van de
organisatie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek
worden keuzes gemaakt voor het in de toekomst te voeren
beleid. Voordat deze keuzes gemaakt worden is het echter
belangrijk te weten hoe er in de organisatie over de
verschillende keuzemogelijkheden gedacht wordt. De KPN
bestaat uit haar leden en de toekomst van de KPN gaat u
dus allemaal aan: als lid, maar zeker ook als
vertegenwoordigster van andere leden. Gebruik daarom deze
mogelijkheid om mee te-denken en te praten en geef uw
visie op de toekomst van de KPN 1
·
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1.1

INLEIDING
Aanleiding tot het onderzoek ’Toekomst van de KPN'

De maatschappij is steeds in beweging, op allerlei
terreinen vinden veranderingen plaats. Organisaties in
die maatschappij moeten zich daarom steeds aanpassen aan
de veranderende omgeving. Deze veranderingen zijn echter
geleidelijk en betreffen meestal slechts een deel van de
organisatie. Op een gegeven moment kan dan de vraag
ontstaan of de organisatie nog wel aangepast is aan de
omgeving waarin zij functioneert en of de verschillende
onderdelen nog wel goed op elkaar afgestemd zijn.
Ook bij de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland
(KPN *)) ontstond deze vraag. Een belangrijke aanleiding
hiertoe was de vergrijzing waar de organisatie (bestaande
·

uit de gewesten LTV,LVB,KPO en KVO en met totaal 57.000

vrouwen als leden) mee te maken heeft. Het bestuur zag de
vergrijzing als een mogelijk signaal dat jonge vrouwen de
KPN geen aantrekkelijke organisatie meer vinden. Dit
terwijl de KPN een organisatie wil zijn voor zowel jonge
als oudere vrouwen.
Het landelijke algemeen bestuur van de KPN besloot de
Wetenschapswinkel van de Landbouwuniversiteit te
Wageningen te vragen een onderzoek in te stellen naar de
toekomstperspectieven van de KPN. De KPN wil hiermee haar
plaats en functie in de maatschappij bepalen en zien
welke veranderingen eventueel nodig zijn om in de
toekomst een vitale organisatie te blijven.

·

Inmiddels is het onderzoek afgerond en kan de KPN aan de
slag met de resultaten.
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is, dat de
KPN zeker nog bestaansrecht heeft. De KPN vervult voor
een groot aantal vrouwen een belangrijke functie. De KPN
biedt hun de mogelijkheid in contact te komen met vrouwen
in vergelijkbare leefsituaties. Bovendien bereikt de KPN
met haar scholings- en vormingsaanbod vrouwen die buiten
de KPN niet aan dit soort activiteiten deel genomen
zouden hebben.
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Een andere belangrijke conclusie is dat de KPN zal moeten
veranderen als ze in de toekomst een belangrijke functie
in de maatschappij wil blijven vervullen. De noodzaak tot
verandering komt zowel voort uit ontwikkelingen die zich
in de maatschappij voordoen als knelpunten binnen de KPN.
Vroeger werden vrouwen uit traditie lid van de KPN en er
waren weinig mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding op het
platteland. De situatie is nu heel anders. De
mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding zijn groot en men
maakt een bewuste keuze voor het lidmaatschap van een
organisatie. De KPN moet zich daarom meer dan vroeger
naar buiten toe presenteren. Hierbij komt echter een

ander knelpunt naar voren. Het beeld dat de KPN in de

maatschappij heeft blijkt niet overeen te komen met de
werkelijkheid. De KPN wordt vaak gezien als een duffe
organisatie voor vooral agrarische vrouwen. Dit terwijl
de KPN al jaren openstaat voor alle vrouwen die op het
platteland wonen en bovendien een hele actieve organisatie is.

·

Binnen de KPN zijn de belangrijkste knelpunten te vinden
in de organisatiestructuur en de informatievoorziening.
De verschillende organisatielagen blijken niet goed op
elkaar afgestemd te zijn (afdeling-gewest, gewestlandelijk) waardoor er veel dubbel werk gebeurt en
activiteiten vaak niet de mensen bereiken waar ze voor
bedoeld zijn. De leden blijken weinig van de organisatie
te weten, aan de andere kant weet de KPN ook weinig over
haar leden. Voor een goed functioneren van de organisatie
in de toekomst is het belangrijk dat deze knelpunten
opgelost worden.

O

*) Waar in deze brochure KPN staat, wordt de hele

organisatie bedoeld. Dus het totaal van KVO,KPO,LTV en
LVB. Wordt de KPN als landelijke overkoepeling van de
vier gewesten bedoeld, dan staat er ’landelijke KPN'
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1.2

Doel en opbouw van de brochure

Uiteindelijk resultaat van het onderzoek naar de toekomst
van de KPN is een rapport met een groot aantal aanbeve-

lingen. Deze brochure is een uittreksel van het onderzoeksrapport.

Het doel van deze brochure is tweeledig en is daarom ook
in twee delen opgebouwd.
Enerzijds is het de bedoeling informatie te geven over de
uitkomsten van het onderzoek, anderzijds is het de
bedoeling door de brochure informatie te krijgen.
Het eerste deel van de brochure is voornamelijk informa-

tief.

·

Door de informatie wordt u hopelijk aangezet tot nadenken
over uw organisatie en de toekomst daarvan. Bepaalde
aanbevelingen zult u in uw afdeling of kring kunnen
gebruiken, andere zijn in uw situatie niet van toepassing
omdat er verschillen zijn per gewest, kring en afdeling.
Maar wellicht komt u door het nadenken hierover wel tot
nieuwe ideeën.
De aanbevelingen uit het eerste deel van de brochure
kunnen allemaal binnen het huidige beleid toegepast
worden. Anders ligt het met de aanbevelingen uit het
tweede deel van de brochure. Wanneer deze aanbevelingen
toegepast worden betekent dat een verandering van het
huidige beleid.

·

Deze veranderingen werken door op kring- en afdelingsnivo. Voordat het KPN-bestuur beslissingen gaat nemen
over deze belangrijke punten wil zij weten hoe daar in de
organisatie over gedacht wordt. Aan het eind van de
brochure zijn daarom een aantal discussievragen opgenomen
die betrekking hebben op de inhoud van het tweede deel
van de brochure, het inspraakdeel.
Het is de bedoeling dat deze vragen per kring beantwoord
worden op de kringbijeenkomsten. De reakties uit het hele
land worden vervolgens samengevat en deze dienen dan als
basis voor de uiteindelijke besluitvorming door het KPNbestuur.
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2.

INFORMATIEF GEDEELTE

2.1

Opzet van het onderzoek

De Wetenschapswinkel besloot de vraag van de KPN om een
onderzoek te accepteren en in samenwerking met de KPN
werd een onderzoeksvoorstel opgesteld.
Besloten werd het onderzoek in twee delen uit te voeren.
Het eerste deel betrof de zogenaamde probleemanalyse,
waarbij de omgeving van de KPN onderzocht werd op kansen
en bedreigingen en de KPN zelf beoordeeld werd op sterke
en zwakke punten.
Tijdens dit eerste deel zijn er gesprekken gevoerd met
beroepskrachten,

bestuursleden van verschillende

organisatielagen (landelijk, gewest en afdeling) en
gewone leden. Van ieder gewest zijn twee afdelingen
bezocht waar met acht leden groepsgesprekken gehouden
zijn,

·

van deze acht leden waren er steeds minimaal vier

jonger dan veertig jaar.
Verder is er veel gebruik gemaakt van schriftelijke
informatiebronnen.
In het tweede deel van het onderzoek is op basis van de
resultaten uit de probleemanalyse gezocht naar
verschillende oplossingsmogelijkheden.
Tijdens het hele onderzoek zijn de onderzoeksters
bijgestaan door een begeleidingsgroep vanuit de KPN. In
deze begeleidingsgroep waren alle gewesten en
verschillende organisatielagen vertegenwoordigd.
2.2

Samenstelling van het ledenbestand

De KPN wil graag een organisatie zijn voor zowel oudere
als jonge leden. Het aantal jongeren neemt echter af en
het bestuur zag dit als een mogelijk signaal dat de KPN
niet aantrekkelijk meer is voor jongeren. Wanneer we naar
de cijfers kijken dan zien we dat er inderdaad minder
jongeren komen binnen de KPN, maar nog opvallender is de
toename van het aantal zestig plussers:

6

·

1975

jonger dan 30 jaar:
ouder dan 60 jaar:

102
102

1990

62
202

De oorzaken voor deze vergrijzing zijn zowel te vinden in
maatschappelijke ontwikkelingen als binnen de KPN.
De belangrijkste oorzaken zijn:

·

- De bevolkingsveroudering in de samenleving. Het aantal
ouderen neemt toe (meer 65-plussers en een toenemende
levensduur) en het aantal jongeren neemt af
(ontgroening). Deze tendensen zetten zich de komende
twintig jaar voort.
Voor de KPN betekent dit dat er een verdere vergrijzing
van het ledenbestand op zal treden
- De individualisering. Individualisering is de term die
gebruikt wordt voor het steeds minder afhankelijk worden
van familie, kerk en maatschappelijke organisaties.
Vroeger werden vrouwen uit traditie lid van de KPN, het
huwelijk was veelal het moment om lid te worden. Deze
vanzelfsprekendheid bestaat niet meer, men wordt lid van
een organisatie op basis van hetgeen er geboden wordt.
Het lidmaatschap van de KPN is een bewuste keuze
geworden.

·

- De onbekendheid van jongeren met de KPN. Om de keuze
voor het lidmaatschap van de KPN te kunnen maken zullen
mogelijk toekomstige leden wel moeten weten wat de KPN te
bieden heeft. Er zijn tegenwoordig erg veel mogelijkheden
tot vrijetijdsbesteding en de KPN moet daarmee
concurreren. De KPN is niet meer de enige mogelijkheid
tot vrijetijdsbesteding op het platteland. De KPN moet
daarom bekendheid geven aan activiteiten die (vooral
plaatselijk) georganiseerd worden. Mogelijkheden hiertoe
zijn plaatselijke bladen, verenigingspresentaties, een
gemeentegids etc.

De KPN moet zich meer dan vroeger naar buiten toe
presenteren.
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beeld
- Het imago van de KPN. De KPN heeft nog steeds het
zich
waar
vrouwen
organisatie
duffe
van een wat
bezighouden met onbenullige activiteiten. Bovendien
hebben velen nog het idee dat de organisatie alleen
toegankelijk is voor agrarische vrouwen, dit terwijl de
organisatie al vanaf begin jaren zestig toegankelijk is
voor alle vrouwen die in plattelandsgebieden wonen.
Het imago van de KPN vormt (vooral voor jongeren) een
belemmering om lid te worden.
De KPN moet werken aan een beeld van de organisatie dat
overeenkomt met de werkelijkheid.
Samengevat zal de KPN dus moeten werken aan een beeld van
een actieve organisatie die toegankelijk is voor alle
vrouwen die in plattelandsgebieden wonen. Het aantal
oudere leden zal in de toekomst waarschijnlijk verder
toenemen. Om al te sterke vergrijzing te voorkomen zullen
er op jongeren gerichte ledenwervingsactiviteiten opgezet
moeten worden. Het is niet raadzaam de aandacht te
richten op vrouwen jonger dan dertig jaar. De KPN blijkt
vooral aantrekkelijk voor wat meer ’gesettelde’ vrouwen.
2.3

·

Activiteitenaanbod

De KPN heeft een zeer breed en gevarieerd
activiteitenaanbod. Op verschillende terreinen worden
activiteiten georganiseerd (recreatie, scholing, vorming,
kadervorming en belangenbehartiging).
De leden waarderen dit gevarieerde aanbod erg. Voor de
toekomst is het dan ook erg belangrijk dat dit behouden
blijft. Uit onderzoek blijkt nl. dat de consument van nu
graag veel verschillende activiteiten wil ondernemen in
de schaarse vrije tijd. De KPN biedt deze mogelijkheid.
Bovendien bereikt de KPN door dit gevarieerde aanbod
vrouwen die door het reguliere scholings- en
vormingsaanbod niet bereikt worden. Doordat de KPN
ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden aanbiedt,
wordt de drempel naar scholings- en vormingsactiviteiten
verlaagd.
Het gevarieerde aanbod mag dan hét sterke punt van de KPN
zijn, het maakt het besturen van de organisatie erg
moeilijk. De besturen moeten van alle markten thuis zijn
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·

en de aandacht raakt erg versnipperd. Om de organisatie
bestuurbaar te houden is het noodzakelijk dat er keuzes
gemaakt worden.

Verder is uitwisseling van ideeën en ervaringen erg
belangrijk. Ieder jaar moeten de afdelingen met een nieuw
programma komen. Hierbij kan heel goed gebruik gemaakt
worden van activiteiten die in andere afdelingen gedaan
zijn. Nu gebeurt de uitwisseling van ideeën vaak
informeel. Deze uitwisseling kan echter ook georganiseerd
worden op bijv. kringnivo. De besturen komen dan eens per
jaar voor het samenstellen van het jaarprogramma bijeen
om ideeën, ervaringen, adressen, telefoonnummers etc. uit
te wisselen. Op die dag kan ook samenwerking gezocht
worden met geïnteresseerde afdelingen voor activiteiten
die te grootschalig zijn voor één afdeling.
·

De KPN kan meer dan nu gebruik maken van bestaande
activiteiten, zodat zij niet zelf alles hoeft te
organiseren. De KPN kan gebruik maken van haar
drempelverlagende functie door de opgave via de KPN te
laten verlopen of voor voldoende deelnemers te zorgen
voor een bestaande cursus.
2.4

Informatievoorziening

De KPN kent veel knelpunten in de informatievoorziening.
Het betreft dan zowel informatie die binnen de KPN
verspreid wordt, als informatie die voor de buitenwereld
bestemd is.

·

Dit blijkt bijv. uit:
- de onbekendheid van de leden met de activiteiten van
het gewest en de landelijke KPN;
- de geringe naamsbekendheid van de KPN bij de leden;
- het beeld dat de KPN in de maatschappij heeft;
- de geringe kennis die de KPN over haar leden heeft.
De KPN heeft al langer met deze problematiek te maken en
heeft er de laatste jaren dan ook regelmatig aandacht aan
geschonken. In 1990 is door een studente van de academie
voor journalistiek een PR-plan voor de KPN opgesteld.
Haar conclusies komen sterk overeen met de conclusies uit
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dit onderzoek, in het rapport wordt daarom regelmatig
naar het PR-plan verwezen.
Een belangrijk punt uit het PR-plan is dat er eerst
binnen de organisatie overeenstemming moet bestaan over
de doelstellingen en de koers van de organisatie. Pas dan
kan er sterk naar buiten toe getreden worden. Bij
publiciteit is herhaling van de boodschap erg belangrijk,
intern zal er daarom overeenstemming moeten zijn over de
inhoud van die boodschap.
2.4.1

Informatie naar de leden toe

Het is belangrijk dat de leden hun organisatie kennen,
omdat:
- de leden dan weten wat de organisatie aan mogelijkheden
biedt;

- de leden dan weten waaraan zij contributie afdragen;
- de leden hun organisatie dan wellicht meer gaan
waarderen en dit ook naar buiten toe uitdragen;

·

De leden in de afdelingen weten weinig van wat er in de
kring, het gewest en de landelijke KPN gebeurt.
Het belangrijkste inrormatiemiddel van de KPN naar de
leden toe is het ledenblad. Dit blijkt echter weinig
gelezen te worden. Zowel de vormgeving als de inhoud
spreekt de leden niet aan. Bestuursleden lezen het blad
wel, maar dat is niet de doelgroep van het blad.De
informatie in het blad sluit niet aan op de leefwereld
van de leden. De leden willen informatie waar zij
rechtstreeks wat aan hebben in hun afdeling of hun
dagelijkse leven. De ledenbladen worden door de vier
gewesten afzonderlijk onder de eigen naam uitgegeven,
leden brengen daardoor informatie over de KPN niet snel
in verband met de eigen organisatie.
De landelijke KPN heeft wekelijks een pagina in het blad
Oogst, deze pagina blijkt wel gewaardeerd te worden. Door
de wekelijkse verschijning kan actuele informatie gegeven
worden en bovendien heeft Oogst een aantrekkelijk
uiterlijk. Dit is belangrijk omdat er veel schriftelijke
informatie op de leden afkomt en het ledenblad ook moet
concurreren met bladen als Libelle en Margriet.
10

•

Het voordeel van deze pagina in Oogst is dat de
naamsbekendheid van de KPN vergroot wordt, een nadeel is
dat alleen de agrarische leden het blad Oogst ontvangen.
Leden worden verder over de organisatie geïnformeerd door
vergaderingen, jaarprogramma’s etc. Besturen blijken het
echter moeilijk te vinden deze informatie goed over te
brengen. In de kadervorming zal hier dan ook aandacht aan
besteed moeten worden.
2.4.2

Informatie over de leden

De concurrentie op het gebied van vrijetijdsbesteding is
groot. Om een aantrekkelijke organisatie te blijven
moeten de activiteiten aansluiten op de kenmerken en
wensen van de leden.
·

De gewesten hebben allen een ledenadministratie met
gegevens over leeftijd en het al dan niet agrarisch zijn
van de leden. Deze gegevens kunnen (anoniem) gebruikt
worden bij de vaststelling van het beleid.
In de afdelingen is een regelmatige behoeftenpeiling
noodzakelijk. De besturen krijgen daardoor richtlijnen
voor de wensen t.a.v. het jaarprogramma. Men weet dan ook
dat de te organiseren activiteiten waarschijnlijk
succesvol zullen zijn.
In veel afdelingen hebben de leden nu de mogelijkheid
suggesties voor activiteiten kenbaar te maken op
opgaveformulieren of in een ideeënbus. Van deze
mogelijkheid wordt echter weinig gebruik gemaakt. Het
verdient daarom aanbeveling gebruik te maken van
voorbedrukte formulieren waarop leden hun voorkeur aan
kunnen geven.

·

Wanneer de afdelingen niet in de wensen van de leden
kunnen voorzien, kunnen deze doorgegeven worden naar de
kring en zonodig naar het gewest of de landelijke KPN.
Het gezamenlijk jaarthema kan gebruikt worden om de
meningen te peilen ten aanzien van de belangenbehartiging. Enerzijds heeft zo’n thema een vormende functie,

ll

anderzijds kan uit de resultaten van de discussie een
goed beeld verkregen worden van de ideeën van de leden.
2.4.3

Publiciteit naar buiten toe

Een goede presentatie van de KPN naar buiten toe is
belangrijk t.a.v.:
- belangenbehartiging bij overheid en andere instanties;
- de overheid als subsidieverlener;

- de maatschappelijke waardering van de KPN;
- mogelijke toekomstige leden;
- de eigen leden.
Zoals eerder al gezegd komt het beeld dat de KPN in de
maatschappij heeft niet overeen met de werkelijkheid en
wordt informatie over de landelijke KPN niet direct in
verband gebracht met de gewestelijke organisaties doordat
ze allemaal een eigen naam voeren.
Bij publiciteit is
belangrijk. De KPN
presenteren als er
koers en de doelen
2.5

·

herhaling en continuiteit erg
kan zich pas goed naar buiten toe
intern overeenstemming is over de
van de organisatie.

Kadervorming en kaderfuncties

De KPN is een leden-vrijwilligersorganisatie, dat wil
zeggen dat het overgrote deel van het werk in de
organisatie wordt gedaan door vrijwilligers. Om hun taken
goed te kunnen vervullen, moeten de kaderleden goed
toegerust zijn. Vooral in afdelingen en kringen, waar
geen directe personele ondersteuning is, wordt het
functioneren van de afdeling bepaald door de kwaliteit
van de kaderleden.
Het is daarom belangrijk dat de KPN veel aandacht schenkt
aan kadervorming. De kadervorming binnen de KPN is zowel
gericht op functies en taken als op thema's
(inhoudelijk). Kadervorming moet steeds aangepast worden
aan de eisen van de tijd.
De huidige tijd vraagt om meer aandacht binnen de
kadervorming voor de presentatie van de activiteiten.
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De leden gaan nl. niet meer vanzelfsprekend naar een
activiteit, op basis van de aankondiging besluiten zij al
dan niet naar een bijeenkomst te gaan. De aankondiging
moet daarom wervend zijn en een goed beeld geven van wat
de leden van de activiteit kunnen verwachten.
Ook buiten de KPN moet aandacht gegeven worden aan
activiteiten, zodat er bekendheid komt met wat binnen de
KPN allemaal mogelijk is.

•

Kaderleden die zelf een activiteit verzorgen moeten leren
informatie goed over te brengen op de leden,
bestuursleden geven aan dit erg moeilijk te vinden. Dit
pleit er ook voor om functionele en inhoudelijke
kadervorming los te koppelen. Nu geven bestuursleden ook
leiding aan cursussen, thema-avonden etc. Hierbij wordt
weer een beroep gedaan op hele andere vaardigheden dan
voor het bestuurswerk nodig zijn.
Bestuursleden klagen over de grote hoeveelheid tijd die
het bestuurswerk in beslag neemt. Bestuursleden zouden
zich daarom meer moeten beperken tot beleidsmatige taken.
De uitvoerende taken kunnen grotendeels door anderen
gedaan worden. Hierbij kan zowel aan oud-kaderleden als
aan gewone leden gedacht worden. Met het toenemen van het
aantal ouderen in de organisatie moet overwogen worden of
zij in de besturen vertegenwoordigd moeten zijn (bij
sommige gewesten geldt een leeftijdsgrens van 65 jaar).
Voor oud-kaderleden valt na het vervullen van een
bestuursfunctie veel weg, terwijl bij hen juist een schat
aan ervaring en kennis aanwezig is. Hier kan binnen de
organisatie nog gebruik van gemaakt worden door ze
functies aan te bieden als PR-verantwoordelijke,
cursusleidster, voorzitster van een werkgroep etc.

·

De gewone leden geven aan zich wel voor de organisatie in
te willen zetten, als dit niet al te veel tijd vraagt.
Gebrek aan tijd is vaak ook de reden om een
bestuursfunctie te weigeren.
Door leden voor kleine taken in te zetten:
- wordt hun betrokkenheid met de organisatie vergroot;
- worden de bestuursleden ontlast;

- krijgt bestuurlijk talent de kans zich te etaleren.
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3.

INSEWUAAKGEINEELTE

3.1

Ondersteuning door het gewest en de landelijke KPN

Een klacht die in het onderzoek vaak naar voren kwam,

betreft de afdracht van contributie aan het gewest. In de
meeste afdelingen bedraagt deze afdracht ongeveer de
helft van de totale contributie. Veel leden en
bestuursleden vinden deze afdracht in verhouding te
groot,

er staat naar hun mening te weinig tegenover.

Deze klacht is deels terug te voeren op onbekendheid met
hetgeen er op gewestelijk en landelijk nivo allemaal
gebeurd. Door een goede informatievoorziening kan deze
onbekendheid grotendeels worden opgeheven.

•

Anderzijds is de klacht over de hoge afdracht gegrond.
Veel activiteiten bereiken nl. de leden niet of te
weinig, terwijl dit wel de bedoeling is.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door een slechte afstemming
van de verschillende organisatielagen op elkaar
(afdeling-gewest, gewest-landelijke KPN), maar ook
doordat kaderleden hetgeen zij geleerd hebben op een
studiedag niet overbrengen op de leden.
Een goed voorbeeld van een activiteit die uiteindelijk
slechts een klein deel van de leden bereikt is het
jaarthema van de KPN. De uitwerking hiervan komt niet uit
de verf, omdat de gewesten zelf met eigen thema's werken.
De gewestelijke activiteiten krijgen dan vaak voorrang
boven die van de landelijke KPN.
Om tot een betere afstemming van de organisatielagen te
komen is het nodig dat er duidelijke doelstellingen
geformuleerd worden. Pas wanneer hier overeenstemming
over is kan er gezamenlijk aan het bereiken van de
doelstellingen gewerkt worden. De huidige doelstellingen
zijn te vaag, waardoor ze weinig richtlijnen geven voor
het te voeren beleid. Iedere organisatielaag moet
duidelijk afgebakende taken en bevoegdheden krijgen;
zodat het duidelijk is wat er van de verschillende
organisatielagen verwacht kan worden.
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•

Alle gewesten voeren nu een zelfstandig beleid. Op
landelijk nivo worden de krachten gebundeld ten behoeve
van de belangenbehartiging, vindt overleg plaats tussen
de besturen en consulentes en sinds een paar jaar wordt
er een gezamenlijk KPN-thema ontwikkeld.
De huidige samenwerkingsvorm blijkt niet goed te
functioneren doordat de gewesten zich zelfstandig
opstellen. De energie die nu in samenwerking geïnvesteerd
wordt levert onvoldoende resultaat op. Nu zal dan ook de
keuze gemaakt moeten worden of de samenwerking versterkt
wordt of juist afgebouwd.

·

·

Meer samenwerking heeft een groot aantal voordelen.
- Landelijk kunnen de grote beleidslijnen uitgezet
worden, terwijl de gewesten zich met organisatorische
zaken bezighouden. Het gewest kan zich dan meer richten
op directe ondersteuning aan de kringen en/of
afdelingen.
- Landelijk kan thema- en cursusmateriaal aangemaakt
worden dat in het hele land wordt gebruikt.
- Het verdient sterk aanbeveling met één ledenblad te
gaan werken. Het blad kan daardoor kwalitatief
verbeterd worden en er is ook financieel voordeel van
te verwachten. In het blad moet wel ruimte blijven voor
regionale informatie.
Een
andere belangrijke kwestie bij de discussie over
meer samenwerking is de naam. Nu hebben de gewesten
allen een eigen naam en is er een aparte naam voor het
samenwerkingsverband. De naamsbekendheid van de
landelijke KPN is gering. Met één naam kan de
organisatie zich veel beter éénduidig naar buiten toe
presenteren en de leden zullen zich eerder met de hele
organisatie identificeren.
Wanneer de gewesten sterk hechten aan hun zelfstandigheid
en daarom niet kiezen voor een verdere samenwerking in de
KPN, kan de huidige samenwerking beter afgebouwd worden.
De energie die in samenwerking geïnvesteerd wordt levert
onvoldoende resultaat op.
De situatie wordt dan:
- De KPN krijgt voornamelijk een functie als
overlegplatform, de gewesten zijn echter volledig
verantwoordelijk voor het eigen beleid.
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- De eigenheid van de gewesten blijft bewaard, evenals de
eenmaal gevestigde namen.
- De plaats waar het beleid gemaakt wordt staat dichter
bij de leden dan wanneer het landelijk georganiseerd
wordt.
3.2

Belangenbehartiging

De landelijke KPN probeert bij de overheid en andere
instanties de beleidsvorming te beïnvloeden bij
beslissingen over zaken die de leden van de KPN aangaan
(belangenbehartiging). Voorbeelden van zaken waar de KPN
zich de laatste jaren over uitgesproken heeft zijn de
(verplichte) OV- jaarkaart voor studenten, het opnemen
van het vak verzorging in het onderwijspakket,
biotechnologie etc.
Vroeger betrof een groot deel van de belangenbehartiging
agrarische vrouwen, nu betreft het meer en meer algemene
vrouwenproblematiek. Vanaf begin jaren tachtig kunnen
agrarische vrouwen nl. lid worden van de standsorganisatie. En hoewel de animo om lid te worden nu nog niet zo
groot is, is het op de langere termijn de bedoeling dat
de belangenbehartiging voor agrarische vrouwen geheel
binnen de standsorganisatie plaatsvindt. Nu is er een
overgangsproces gaande. De taak van de KPN daarin is te
zorgen dat er goede voorwaarden gecreeërd worden bij de
standsorganisaties, zodat een goede belangenbehartiging
van de agrarische vrouwen gewaarborgd is.

·

Na afloop van het overgangsproces kan de de KPN zich
helemaal wijden aan de belangenbehartiging van algemene
vrouwenzaken.

Dit is

echter een erg breed aandachtsveld,

de KPN kan onmogelijk aan alle in aanmerking komende
zaken aandacht besteden. Het maken van keuzes voor
bepaalde aandachtsvelden is dan ook onvermijdelijk.
De KPN kan er voor kiezen om steeds een keuze te maken

voor een aantal thema's waar de KPN zich in de komende
periode op gaat richten. Een andere mogelijkheid isi
vooraf een beperking aan te brengen in het aantal
aandachtsgebieden. Een goede mogelijkheid is dat de KPN
zich beperkt tot zaken die voortkomen uit het karakter
van de organisatie als plattelandsvrouwenorganisatie.
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·

De KPN gaat zich dan richten op de belangenbehartiging
van vrouwen in landelijke gebieden. De verslechterende
leefbaarheid van het platteland treft vooral vrouwen. Zij
doen veelal het huishouden (winkels), zijn meer dan
mannen aangewezen op het openbaar vervoer (overdag geen
auto beschikbaar), brengen de kinderen naar school etc.
Zonder politiek gebonden te zijn kan de KPN een belangrijke functie vervullen t.a.v. deze plattelandsproblematiek.
Wanneer de KPN zich bezig gaat houden met plattelandszaken, is hier meer resultaat van te verwachten dan op
het terrein van algemene vrouwenproblematiek waar al
zoveel organisaties actief zijn.
Zoals al opgemerkt vindt de (politieke) belangenbehartiging binnen de KPN vooral landelijk plaats.
De belangenbehartiging heeft zoals die nu plaatsvindt een
gering draagvlak binnen de KPN. Heel veel leden zijn niet
eens op de hoogte van deze functie van de KPN. De landelijke KPN kan alleen maar denken dat zij namens haar
leden spreekt, zij weet het niet.

·

Als de KPN een belangenbehartigende functie wil blijven
vervullen, zal deze verbeterd moeten worden:
- er moet meer informatie komen over de belangenbehartiging en de behaalde resultaten;
- ook op andere organisatienivo's (gewest, plaatselijk)
zal aan belangenbehartiging gedaan moeten worden. Veel
van het ruimtelijk ordeningsbeleid wordt provinciaal en
gemeentelijk bepaald, dit zijn dus goede plaatsen voor
belangenbehartiging. De landelijke KPN krijgt vanuit de
regio’s signalen over wat belangrijk gevonden wordt.
de
discussiethema’s kunnen gebruikt worden om de
meningen van de leden over verschillende zaken te
peilen.
- vrouwen kunnen hun bij de KPN opgedane kennis en
vaardigheden door belangenbehartiging in de praktijk
brengen.
- het belang van een KPN-afdeling kan in een plaats waar
allerlei voorzieningen verdwijnen toenemen.
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3.3

Andere invulling kringnivo

Momenteel kennen drie van de vier gewesten het kringnivo.
In de kringen worden activiteiten georganiseerd waarvoor
plaatselijk niet voldoende belangstelling bestaat.
Bovendien wordt in de kring de kadervorming van de
afdelingsbesturen uitgevoerd.
De leden nemen vooral deel aan activiteiten die door de
afdeling georganiseerd zijn. Dit is daarom het
belangrijkste organisatienivo van de KPN en de rest van
de organisatie moet dan ook ten dienste staan van het
afdelingsnivo. De kring kan echter een belangrijkere
functie in de organisatiestructuur gaan vervullen dan zij
nu doet.
De concurrentie op het gebied van vrijetijdsactiviteiten
is groot. Activiteiten moeten goed aansluiten op de
kenmerken en wensen van de ’consument’, dat vraagt om een
zogenaamd ’doelgroepenbeleid'. Voor de KPN is dat moeilijk, zij heeft nl. te maken met een erg brede doelgroep.

·

Plaatselijk blijkt een speciaal doelgroepenbeleid niet
wenselijk, de leden geven aan te vrezen voor groepjes
binnen de groep. Bovendien is het aantal leden van een
afdeling vaak te gering waardoor de groepen te klein
worden voor een activiteit.
Op kringnivo kan echter wel een doelgroepenbeleid
gerealiseerd worden:
- men kan voldoende mensen bijeen krijgen voor een
activiteit;

- de plaatselijke afdeling blijft intact;
- voor sommige leden kan het van belang zijn dat de
sociale controle op kringnivo minder is dan
plaatselijk.
·
Voor het voeren van een doelgroepenbeleid is het
noodzakelijk te weten welke wensen er bij de leden leven
t.a.v. activiteiten. Deze behoeftenpeiling kan in de
afdelingen opgezet worden, zodat de afdelingen richtlijnen krijgen voor het te organiseren jaarprogramma.
Onderwerpen waar plaatselijk te weinig belangstelling
voor is kunnen doorverwezen worden naar de kring.
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De organisatie van doelgroepgerichte activiteiten hoeft
niet noodzakelijk door bestuursleden te gebeuren. Hier
kunnen mensen uit de doelgroep voor benaderd worden. Voor
de organisatie en uitvoering kan gewerkt worden met een
permanente werkgroep of een tijdelijke projectgroep.

·

Er kan op nog andere manieren samenwerking gezocht worden
in de kring (of ander regionaal samenwerkingsverband).
Voor de afdelingen is het moeilijk steeds een nieuw
aanbod te presenteren aan de leden. Uitwisseling van
ideeën en ervaringen en praktische informatie als
adressen en telefoonnummers kan hierbij een grote hulp
zijn. Een jaarlijkse evaluatiedag in kringverband biedt
goede mogelijkheden voor een dergelijke uitwisseling. Op
die dag kan dan ook samenwerking gezocht worden voor de
organisatie van activiteiten die voor één afdeling te
grootschalig zijn. Geïnteresseerde afdelingen zoeken
elkaar op en nemen de verdere organisatie zelfstandig ter
hand (los van de kring).
In gebieden waar de KPN minder sterk vertegenwoordigd is,
beslaan de kringen een erg groot gebied. De afstand
tussen de afdelingen is dan te groot om de kring de
hierboven beschreven functie te laten vervullen. In deze
gebieden kan getracht worden op een zelfde basis
samenwerking te zoeken met andere (vrouwen)organisaties.

O
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4.

1.

a)

DISCUSSIEVRAGEN OVER INSPRAAKGEDEELTE

Afdelingen klagen over de contributie-afdracht die
zij aan het gewest moeten doen. Zij vinden dat hier
te weinig tegenover staat. (zie par. 3.1)

- Wat krijgt u nu terug voor uw afdracht 7

- Wat zou u er voor terug willen hebben 7

b)

n.a.v. antwoord op la):
- Van welke door u genoemde punten bij 1a) vindt u
het belangrijk dat ze op gewestelijk of provinciaal
nivo plaatsvinden (relatief dicht bij de afdelingen
en kringen) en van welke vindt u dat ze ook op

landelijk nivo plaats kunnen vinden 7

·
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2.

Uit het onderzoek blijkt dat de afstemming tussen de
gewesten en de landelijke KPN niet goed is. Hierdoor
komen activiteiten en informatie vaak niet aan waar
ze aan moeten komen en vindt er veel dubbel werk
plaats. Deze situatie vraagt om verbetering: de
energie die nu in samenwerking wordt gestoken levert
onvoldoende resultaat op. (zie par. 3.1)
Er zijn twee mogelijkheden: meer samenwerking of
juist afbouwen van de samenwerking.

-

of

Bent u voor:

(omcirkel uw antwoord)

a) meer samenwerking tussen de gewesten en de KPN 7

b) verzelfstandiging van de gewesten 7

·

Indien a),

*

bent u voor:

een gezamenlijk ledenblad 7
ja / nee

*

één naam voor de hele organisatie 7
ja / nee

*

/ weet niet

/ weet niet

een gezamenlijk beleidsplan 7
ja / nee / weet niet

*

één thema waar alle gewesten aan werken 7
ja / nee / weet niet

- Waar denkt u nog meer aan 7
·

Indien b):
-

Welke taken ziet u nog weggelegd voor het landelijke
nivo 7
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3.

-

De KPN probeert overheden en andere instanties te
beïnvloeden bij de beleidsbepaling voor onderwerpen
die de leden van de KPN aangaan (belangenbehartiging). Het ontbreekt de KPN echter aan tijd,
vrouwkracht en middelen om aan alle zaken aandacht te
besteden. Een beperking van het aantal aandachtsgebieden is dan ook noodzakelijk. (zie 3.2)

Vindt u het belangrijk dat uw organisatie aan
belangenbehartiging doet 7
ja / nee
waarom 7
·

-

Vindt u dat de belangenbehartiging ook plaatselijk en
regionaal invulling moet krijgen 7
ja / nee
waarom 7

-

Bent u het eens met de suggestie de belangenbehartiging te beperken tot plattelandszaken (bekeken

vanuit het katholiek vrouw-zijn) 7
ja / nee

·

waarom 7
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4.

In het rapport wordt er voor gepleit op kringnivo een
doelgroepenbeleid op te starten. Op die manier kan
tegemoet gekomen worden aan de specifieke wensen en
interessen van de leden. Een doelgroepenbeleid op
plaatselijk nivo is minder wenselijk omdat men dan
met erg kleine groepjes te maken krijgt. (zie 3.3 )

-

Wat vindt u van een doelgroepenbeleid op kringnivo 7

5.

In het rapport wordt aanbevolen meer samenwerking te
zoeken met andere afdelingen (binnen de kring of
ander regionaal samenwerkingsverband) voor
de uitwisseling van informatie en de organisatie van
activiteiten. In gebieden waar de KPN minder vertegenwoordigd is kan samenwerking gezocht worden met
andere (vrouwen)organisaties. (zie 3.3)

-

Wat denkt u van deze vormen van samenwerking 7

-

Ziet u in uw regio mogelijkheden in deze vorm van
samenwerken 7
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