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Dit waren de hoofdvragen die wij  
ons en anderen stelden tijdens het 
onderzoek van de commissie ‘Toe
komstvisie KNGMG’, ingesteld door 
het hoofdbestuur. Een aantal maan
den zijn wij met zijn vieren druk 
geweest een toekomstscenario te 
schetsen voor ons genootschap, 
waarbij we continu beseft hebben 
geenszins volledig te kunnen zijn. 
Vele mensen hebben we informeel 
gesproken en een aantal intensief  
tijdens éénopéén gesprekken. Eén 
van de redenen van het hoofdbestuur 
om de commissie op te richten is de 
observatie dat een stijging van het 
ledenaantal uitblijft, terwijl zowel de 
studentenaantallen als de beroeps
groep gestaag is blijven groeien.  
Het idee bestaat dat er mogelijk een 
gebrek is aan zichtbaarheid bij vooral 
de jongere generatie, maar ook dat 
het functioneren van KNGMG niet 
meer aansluit bij de huidige vraag. 
Genoeg argumenten om ons, inmid
dels 103 jaar oude, genootschap fris 
onder de loep te nemen en met een 

aantal aanbevelingen te komen om 
nog zeker 97 jaar verder te kunnen! 

Belangenbehartiger  
en lidmaatschap
Al vrij snel kwamen we erachter dat 
het nut en noodzaak van een profes
sionele belangenvereniging breed 
wordt gedragen onder academici  
en professionals bij bedrijfsleven en 
(semi)overheid. Op het moment is 
voor de professionele accreditatie als 
geoloog een nationale geologische 
beroepsorganisatie zelfs onmisbaar. 
Ieder die we spraken, lid of geen lid, 
oud of jong, staat positief tegenover 
het KNGMG en haar huidige activiteiten. 
Als er zo positief wordt gereageerd 
op het nut en de huidige activiteiten 
van de belangenvereniging, waarom 
zijn velen dan geen lid van het 
KNGMG? Naast het bekende ant
woord dat ons genootschap weinig 
traditionele netwerkfunctie meer 
heeft, omdat mensen elkaar tegen
woordig vinden via het internet, 
klonken andere geluiden. Bijvoor

beeld dat het KNGMGlidmaatschap 
te vaak wordt gezien als een abon
nement op het Netherlands Journal 
of Geosciences. Bovendien wordt 
men continu herinnerd aan vele  
verenigingen waar men lid van kan 
worden, zoals de EGU, AGU, SPE, 
EAGE, AAPG. Men kiest dan voor  
lidmaatschap van een club waar wel 
het eigen specialistische blad wordt 
geleverd en/of korting wordt ver
kregen op het congres in de eigen 
discipline. 
Daarnaast kregen we het idee dat in 
het algemeen de contributie als te 
hoog wordt ervaren. Misschien is de 
contributie te hoog ten opzichte van 
vergelijkbare beroepsverenigingen. 
Het kan ook zijn dat het KNGMG niet 
voldoende weet te communiceren 
wat de tegenprestatie voor de contri
butie is. Ten slotte zou het kunnen 
dat het KNGMG niet voldoende 
tegenprestatie levert in de ogen van 
potentiële leden in een tijd waarin 
de traditionele netwerkfunctie heeft 
afgedaan. Ook vanuit studenten is de 
vraag te horen wat men er precies 
aan heeft. Iedereen moet selectief 
zijn en wordt bedolven onder een 
tsunami aan digitale informatie. Als 
aanbeveling past hier dat het KNGMG 
beter moet communiceren wat de 

meerwaarde is van een lidmaatschap 
en de activiteiten verder moet aan
passen aan de vraag, waarover  
hieronder meer. 

Kringen en voertaal
Een andere reden waarom veel 
potentiële leden zouden kunnen 
afhaken is de onduidelijke band van 
KNGMG met zijn Kringen. Sommige 
Kringleden denken zelfs dat ze auto
matisch lid zijn van het KNGMG bij 
een Kringlidmaatschap. De Kringen 
herbergen ruimschoots de meeste 
activiteiten van professionele geolo
gen in Nederland. Deze leden kunnen 
dus eigenlijk gezien worden als de 
actieve leden van het KNGMG, behal
ve dat lidmaatschap van de moeder
organisatie niet vanzelfsprekend is 
bij lidmaatschap van een Kring. De 
Kringen brengen de aardwetenschap
pers met elkaar in contact door het 
organiseren van symposia, excursies 
en borrels. De moderne aardweten
schapper krijgt ook steeds minder 
tijd om op veldwerk te gaan en de 
Kringen voorzien in deze behoefte.
De toekomstvisiecommissie beveelt 
aan dat het KNGMG boven alles de 
Kringen koestert wegens de prachtige 
activiteiten. Maar de commissie 
observeert ook dat er iets zou moeten 
veranderen in de relatie tussen de 
moederorganisatie en haar Kringen. 
Eén aanbeveling is dat er duidelijker 
gecommuniceerd moet worden wat 
de band van de Kringen en het 
KNGMG precies is, zowel door de 
moederorganisatie als hopelijk ook 
door de Kringen. Daarnaast zouden 
de banden met de Kringen verder 
aangehaald moeten worden door het 
aantrekkelijker te maken om onder
deel te zijn van het KNGMG. Dit zou 
kunnen zijn door een gezamenlijke 
communicatie via digitale media, 
financiële ondersteuning aan de 
meer armlastigen der Kringen en 

De tweede eeuw van het KNGMG
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administratieve ondersteuning.  
Uiteindelijk zou er ook nagedacht 
kunnen worden over het aanbieden 
van een gecombineerd lidmaatschap, 
waarbij korting wordt verkregen op 
het KNGMGlidmaatschap in geval 
van een Kringlidmaatschap of vice 
versa.
Eén aspect dat hierbij een grote rol 
speelt is de voertaal. Vele professionals 
in de industrie maar ook academie 
beheersen het Nederlands niet, ter
wijl het KNGMG voornamelijk in het 
Nederlands communiceert in tegen
stelling tot sommige Kringen. De 
commissie voorziet dat er over enke
le decennia waarschijnlijk enkel 
Engels gesproken wordt als het gaat 
om het vakgebied. Tot die tijd, zou 
het goed zijn alle communicatie in 
zowel Engels als Nederlands aan te 
bieden en slechts Engels aan te bie
den als het simpele zaken betreft  
of disciplines met een sterke buiten
landse component. Voor achtergrond 
verhalen in de Geo.Brief wordt 
Nederlands erg gewaardeerd. Een 
optie zou kunnen zijn hier toch ook 
een vertaling van aan te bieden op 
internet, wat natuurlijk wel extra 
werk met zich meebrengt.

De digitale tweede eeuw
Het KNGMG staat voor haar tweede 
eeuw voor de mooie taak mee te 
bewegen met de vraag van haar leden, 
net als vele andere verenigingen en 
belangenbehartigers dit moeten 
doen. Het informatiebombardement 
via internet en email maken dat een 
papieren club niet meer vanzelfspre
kend in het centrum van de aandacht 
staat. Langzaamaan heeft ook het 
maatschappelijk denken plaatsge
maakt voor de meer individualisti
sche gedachte: “Wat is er voor mij  
te halen?”
Het aardwetenschappelijke veld in 
Nederland lijkt welhaast een eilan
denrijk aan verschillende clubjes die 
al dan niet zicht op elkaar hebben 
vanaf de hoogste berg dat het eigen 
eiland rijk is. De commissie obser
veert dat er geen orgaan bestaat in 
het professionele aardwetenschappe
lijke veld dat deze eilandjes voldoen
de met elkaar verbindt, van industrie 
en kennisinstelling tot overheid en 
academie, maar ook binnen eilan
dengroepen waarin onder dezelfde 

noemer gewerkt wordt. Daardoor is 
er ook geen gezamenlijke agenda of 
boodschap, die naar overheid, pers 
en maatschappij wordt uitgedragen, 
en mist het aan bundeling van krach
ten waar dat wel kan. Het KNGMG is 
opgericht om het veld te bundelen 
en moet deze rol ook in het digitale 
tijdperk weer volledig op zich nemen. 
Een manier kan zijn een website op 
te richten waarin al het aardweten
schappelijk nieuws en de gehele 
agenda in Nederland wordt gebundeld. 
De verschillende eilandjes zijn dan 
niet meer afhankelijk van wie er uit
zicht heeft vanaf de hoogste berg, 
maar de dwarsverbanden worden 
met één druk op de knop duidelijk 
voor alle inwoners.
Vanzelfsprekend zou zo’n initiatief 
niet enkel bij het KNGMG liggen en 
nauwe samenwerking met zuster
verenigingen als het KIVI (Koninklijk 
Instituut voor Ingenieurs), de VVFG  
(Vakvereniging Fysische Geografie) 
en het KNAG (Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap) ligt 
voor de hand, als ook banden met 
overheid en industrie, die allen 
belang hebben bij meer binding  
van het Nederlandse aardweten
schappelijke landschap. NWOALW  
en TNOGDN zijn om deze reden al 
jaren met raad en daad en financieel 

betrokken bij de publicatie van de 
Geo.Brief en NJG. Bij zovele discipli
nes die meedoen aan gezamenlijke 
communicatie zal er ook gekeken 
moeten worden naar mogelijkheden 
om de informatie aangepast aan het 
individu te leveren. Dit kan bijvoor
beeld door een app te ontwikkelen 
waarin voorkeuren en alerts worden 
ingesteld wat betreft het eigen inte
ressegebied en voertaal alsmede via 
de website waar via één druk op de 
knop de website omgetoverd wordt 
naar eigen smaak. Het informatie
bombardement zal namelijk voort
duren en gebruikers gebruiken het 
alleen als er voldoende dichtheid aan 
nuttige informatie in zit. De commis
sie ziet voor de Geo.Brief een rol in 
het samenstellen van achtergrond
verhalen, waarvoor in verkorte vorm  
reclame op de website en app 
gemaakt wordt.

Centrale en maatschappelijke rol
Via betere communicatie, onder 
andere via de website en een regel
matige digitale nieuwsbrief, maar 
ook door het benadrukken van de 
boodschap waar het KNGMG voor 
staat en hoe het is ingericht, kan  
het KNGMG weer zijn momentum 
terugpakken als actieve en reactieve 
belangenvereniging van de aardwe

tenschappen en aardwetenschappers 
in Nederland. Uiteindelijk zou het 
KNGMG ook maatschappelijk een 
bron van kennis en opinie kunnen 
zijn voor pers en publiek. Het her
nieuwde momentum kan ervoor  
zorgen dat leden het KNGMG weer 
zullen zien als het centrale verbin
dende instituut waaraan zij graag 
hun naam verbinden of, in geval van 
politiek meer gevoelige informatie, 
hun kennis en opinie. Het KNGMG zal 
dan wel regels moeten opstellen 
omtrent de verspreiding van kennis 
en opinie onder zijn naam en deze 
duidelijk moeten communiceren naar 
pers en publiek en eigen leden, aan
gezien leden en sponsors niet allen 
dezelfde mening zullen zijn toege
daan of mogelijk niet elke mening 
op prijs stellen.

Wij roepen u van harte op om actief 
en kritisch mee te denken over een 
frisse blik op de tweede eeuw van 
het KNGMG, bijvoorbeeld op de 
komende jaarvergadering of via 
kngmg@kngmg.nl! 
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