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Wie of wat is CompUsers?
Jan den Ouden

Een blik vooruit, een discussiebijdrage

Op 20 april 2013 vindt in De Bilt deAlgemene LedenVergadering (ALV) vande vereniging CompUsers plaats. Afge‐zien van het formeel regelen van aller‐lei praktische zaken, is dit altijd héttraditionele moment om als bestuur +leden stil te staan bij vragen als:• Wie zijn we?• Wat hebben we het afgelopen jaargedaan?• Hoe denken we het komend jaar (ja‐ren) op de bij de leden levende be‐hoeften in te kunnen spelen?In dit artikel wil ik (op persoonlijke titel)een voorzet geven voor een discussie overeen aantal vragen en ontwikkelingen.

Wie zijn we?
Het antwoord op de vraag wie we zijnwerd vorig jaar tijdens de Kaderdag nogeens kort en bondig geformuleerd:Een organisatie (vereniging) van serieuzeniet‐professionele computergebruikers,die leden in verenigingsverband onder‐steuning biedt bij het gebruik van com‐puters in de persoonlijke sfeer ennieuwe ontwikkelingen op dit gebied on‐derzoekt, met als doel om de opgedanekennis en ervaringen aan de andere le‐den ter beschikking te stellen.

Wie zijn onze leden?
Ook hierop bestaat een helder ant‐woord, dankzij de onlangs door onzepenningmeester Marco Steen gehoudenenquête. Elders in dit blad doet hij uit‐gebreid verslag hiervan, zodat op dezeplaats volstaan kan worden met een‘kort door de bocht’ samenvatting:Onze leden zijn voornamelijk mannelij‐ke, goed opgeleide, 50‐plus, gebruikers,die meerdere computers bezitten endaarop (volgens henzelf) behoorlijk ge‐compliceerde activiteiten verrichten envan CompUsers vooral informatieve on‐dersteuning verwachten.

50‐plus‐profiel dominant
Hieruit blijkt dat we allesbehalve eendwarsdoorsnede van de Nederlandsesamenleving vertegenwoordigen, nietwat betreft de samenstelling van hetledenbestand en evenmin voor het ge‐bruik van computers.Een open vraag is of dat bezwaarlijk isen of je als vereniging daarin veelkeuzes hebt.In ieder geval is er sprake van een hoog‘kip of ei’‐gehalte, want een vereniging isin essentie niet veel meer dan een weer‐spiegeling van de behoeften van de leden.Wanneer de vertaling van die behoeften‐ in de vorm van voor en door de ledengeorganiseerde activiteiten ‐ te veel af‐wijkt van hetgeen diezelfde leden ver‐wachten, zullen die (terecht) ‘waar voorhun geld willen’ en op een gegevenmoment op een democratische manier‘met hun voeten stemmen’ door massaalweg te blijven en hun lidmaatschap opte zeggen. Een bakker die geen broodverkoopt gaat snel failliet en bij eenvereniging is dat niet veel anders.
Een bestuur heeft hierin maar weinigspeelruimte, omdat andere activiteiteneen andere samenstelling van het le‐denbestand vereisen.Natuurlijk zou je een voorschot op eengewijzigd (jonger) ledenbestand kunnennemen. Maar dan loop je tegen hetprobleem aan dat de jonge generatie opeen heel andere manier met computersomgaat en daarin ook een ander ge‐dragspatroon vertoont. Waardoor hetzeker niet iets is wat even snel dooreen paar ‘grijskoppen’ georganiseerdzou kunnen worden en evenmin achte‐loos met andere activiteiten gemengdkan worden. Een typisch voorbeeld wa‐ren de hallen met jongerenactiviteitentijdens de HCC‐dagen van een paar jaargeleden, waar maar weinig 30‐plusserste vinden waren (en trouwens ook an‐dersom). Of met andere woorden: jebent dan iets aan het organiseren voorniet‐leden, waarvan twijfelachtig is ofdie dat zullen waarderen. Laat staanooit lid zullen worden.

Positief identificatie‐kenmerk
Een geheel andere benadering van ditgegeven is, wat de bezwaren tegen eendergelijk uitgesproken 50‐plusprofielzouden kunnen zijn en in hoeverre jedit niet beter als een positief identifi‐catie‐kenmerk zou kunnen gebruiken.

Zo in de trant van:’we zijn geen spelletjesclub voor pubers,maar een vereniging van ervaren com‐putergebruikers, waar u als wat oudereop een voor u plezierige manier terechtkunt voor informatie over computerge‐bruik’.
Toegegeven, niet hemelbestormend.Maar een dergelijke benadering sluitzowel aan op de behoeften van de le‐den, als op die van de 50‐plusgroepbinnen de Nederlandse samenleving.Een groepering, die binnen enkele jarende helft van de Nederlandse bevolkingzal omvatten. Zodat je daarmee in ie‐der geval aansluit op een maat‐schappelijk breed aanwezige doelgroep.

Zo’n benadering verschilt in wezen nietvan die van een biljartclub, in de zindat je maar in een beperkt spectrumvan behoeften voorziet en probeertdaarin zo goed mogelijk te zijn.
Het sluit bovendien een uitgroei naareen breder profiel niet uit. Integen‐deel, want maar weinigen zullen be‐strijden dat het een goede zaak zouzijn wanneer ook wat minder ervarencomputergebruikers zich bij onze ver‐eniging zouden thuisvoelen en ook hetaantal dames zou best wel omhoogmogen.Verder blijven de 50‐minners uiteraard(net als nu) van harte welkom en wezullen zeker niet aan hen vragen omhun haar grijs te verven. Ook voor henzullen, wanneer de vraag zich voordoet,specifiek op hen gerichte activiteitengeorganiseerd blijven worden.
Maar dat neemt niet weg, dat op ditmoment binnen het ledenbestand het50‐plusprofiel dominant is, dat daar desterkste behoeften liggen en dat bij eenafkalvend ledenbestand daar voor dekorte termijn de meeste winst quaaanwas van leden valt te behalen.
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Hoe spelen we daar op in?
Voor de korte termijn biedt eendergelijk profiel uitstekende mogelijk‐heden voor het uitbouwen en ver‐sterken van reeds aanwezigeactiviteiten, die goed aansluiten bij albestaande behoeften.Bij degenen die de enquête invulden be‐stond ‐ wat CompUsers betreft ‐ weinigbehoefte aan typische verenigingsactivi‐teiten (elkaar ontmoeten, gezelligheid).Mogelijk ook omdat hierin al door deHCC op lokaal niveau wordt voorzien.Eveneens relatief laag scoorden zgn.‘koopjesmarkten’. Dit sluit aan op eenlandelijke trend, waarin snuffelmarktenop computergebied vrijwel zijn verdwe‐nen en zijn overgenomen door het in‐ternet.

Daarentegen bleek uit de enquête eenuitgesproken behoefte aan adequate in‐formatie omtrent specifieke behoeftenvan de leden op computergebied. Daar‐bij werden een aantal door CompUsersin de afgelopen jaren ontwikkelde‘kroonjuwelen’ hooglijk gewaardeerd,met name:• de SoftwareBus• de CompUfairs• de lezingen, workshops en webinars• de Platforms.Ondanks deze uitgesproken waarderingkon echter tevens worden geconsta‐teerd, dat deze ‘kroonjuwelen’ maar inbeperkte mate op de behoeften van deleden aansloten.Zo bleek bijvoorbeeld een duidelijkebehoefte aan informatie en onder‐steuning op het gebied van Office‐pakketten, het maken en onderhoudenvan websites en het digitaliseren vanmuziek, waarbij wij wat het eerste be‐treft letterlijk niets te bieden hebben,voor het tweede nauwelijks iets en voorhet derde een (overigens heel actief)eenmans‐platform.Met andere woorden: de vormgeving enkwaliteit van de deze activiteiten wordtgewaardeerd, maar de aard van het aan‐bod schiet te kort. Dit lijkt me een be‐langrijk gegeven bij de opzet van nieuweactiviteiten in de komende jaren.

Website
Niet genoemd werden de website vande vereniging. Terecht, want de ont‐wikkeling daarvan staan al enkele jarenop een laag pitje. Niet zozeer in tech‐nische zin, want het afgelopen jaarhebben daar door een enthousiastnieuw (technisch) webteam diverse

materiële vernieuwingen plaatsgevon‐den, zoals het in gebruik nemen vaneen nieuwe server.Daarentegen is, wat de bestuurlijke aan‐sturing van de ict‐organisatie als geheelbetreft, bij de presentatie naar de ledenen het vullen van de website met voorhen interessante inhoud, sprake van eenal enige jaren durende stilstand.In zijn algemeenheid kan worden ge‐constateerd dat bij het bestuur daar‐omtrent ook geen concrete visiebestaat en dat de website niet of nau‐welijks functioneert als communicatie‐middel van, naar en door de leden, endat deze functie is overgenomen doorde eMailings via de HCC‐server.

Uitgangspunten aanpak
Zowel wat betreft de uitbouw van nieu‐we activiteiten, zoals de communicatievan/naar de leden, liggen duidelijkeaanknopingspunten voor verbeteringenen hoeven we zeker niet alles opnieuwuit te vinden.Gedacht kan worden aan een web‐redactie die ‐ net als de redactie vande SoftwareBus ‐ vanuit een zelfstandi‐ge verantwoordelijkheid in de behoeftevan leden aan informatie voorziet.Daarvoor heb je geen geschoolde ict‐ersnodig, omdat het gebruikte Content‐ManagementSysteem (CMS) Drupal uit‐gaat van een strikte scheiding tussen‘techniek’ en ‘inhoud’ en iedereenhiermee na enkele uren inwerken aande slag kan.Daarbij houdt het bestuur natuurlijkhaar eigen toegang tot de rubriek ‘Ver‐enigingsnieuws’, maar overigens dientzij afstand te houden van zo’n redactie.Iets soortgelijks geldt voor nieuwe ac‐tiviteiten die aansluiten op duidelijkaanwezige behoeften. Ook hier kun jezelf het wiel gaan uitvinden, of probe‐ren aansluiting te vinden op reeds be‐staande initiatieven, zoals de Libre‐Office‐groep en de SeniorenAcademie.

Wie gaan dit doen?
Waar we van af moeten, is de idee dathet bestuur altijd alles moet doen. Eenbestuur is er om te besturen, initia‐tieven te nemen, zonodig bij te sturenen te ondersteunen, maar dient debetrokken vrijwilligers waar mogelijkde ruimte te geven hun eigen ver‐antwoordelijkheid te nemen.Iedere organisatie bestaat uit tweesoorten leden ‐ actieve en passieve ‐waarbij de passieve leden het geld bin‐

nen brengen en in ruil daarvoor gebruikkunnen maken van de kennis en erva‐ring van de actieve leden.De actieve leden kunnen weer onder‐verdeeld worden in drie categorieën:de denkers, de doeners en de praters.De ‘denkers’ zijn degenen die zo’n ab‐stract begrip als ‘informatie‐behoefte’kunnen vertalen in concrete vraagstel‐lingen. Dat is een typische taak van hetbestuur en de coördinatoren.De ‘doeners’ zijn degenen die aan dievraagstellingen handen en voeten gevenin de vorm van praktische activiteiten.Dat is een typische taak voor de Plat‐forms.Waarna de ‘praters’ de resultatendaarvan naar de leden kunnen com‐municeren (inclusief website, Softwa‐reBus, CompUfairs, etc.) en ook kunnenbijdragen aan de terugkoppeling (bij‐gestelde behoeften) naar de ‘denkers’en de ‘doeners’.Wanneer dit goed werkt, heb je eenzichzelf instandhoudend systeem,waarin het bestuur beleidsinitiatievenneemt, die uitgewerkt worden door de‘techneuten’ en vervolgens naar de le‐den worden uitgedragen. Die vervolgensreageren, enz.

Een systeem waarin de rol van het be‐stuur vooral die van ‘denktank’ is, hetbedenken en organisatorisch aansturenvan nieuwe invullingen van activiteitenen de verantwoordelijkheid voor de con‐crete uitvoering zoveel mogelijk bij dedirect‐betrokkenen (de Platforms) ligt.
Een dergelijke aanpak is zeker niethemelbestormend, maar dat hoeft ookniet. We hoeven geen man op de maante zetten. Uiteindelijk praten we overeen heel simpele organisatie met eenpaar uiterst eenvoudige doelstellingen:hoe ga ik met computers om en wat kanik daarbij van anderen leren.En als we dat goed doen, blijven weeen bloeiende vereniging waar iedereengraag komt.

Jan den Ouden




