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Concept Jaarplan DNA 2020 
 

 

Verdieping en verbreding van DNA. En het eerste lustrum! 
 

 

0. Het platform van verenigingen 

Met DNA zijn we het afgelopen jaar een nieuwe fase ingegaan. Er is een nieuw bestuur. En er is 
nieuwe dienstverlening ontwikkeld (netwerken en de denktank). Bestaande dienstverlening is in 
een nieuw jasje gestoken (jaarcongres). Of er zijn stappen gezet om bestaande dienstverlening 
verder te professionaliseren (het vakblad VM). Alle leden zijn persoonlijk bezocht. Dit alles is een 
goed fundament om DNA verder uit te bouwen. Met in het achterhoofd de oorsprong van DNA en 
waarom we bestaan. 
 

1. Waarom DNA 
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DNA heeft de volgende doelen en ambities. 

 

1. Als DNA zijn we de spin in het web als het gaat om kennis en contacten in het 

verenigingsveld. 

2. We staan voor de professionalisering van mensen (bestuurders en bureaumedewerkers) die 

voor verenigingen werken; 

3. We willen laten zien dat verenigingen maatschappelijke meerwaarde hebben; 

4. We geloven in het verenigingsmodel en geloven ook dat dit aangepast moet worden aan de 

huidige (en toekomstige) tijd; 

 

Vanuit deze basis richten we ons in 2020 op verdere verdieping van de bestaande dienstverlening en 
op de verdieping van de nieuwe dienstverlening die in 2019 is toegevoegd. Verder zetten we stappen 
die DNA verbreden, als het gaat om onze achterban, en om de dienstverlening. 
 
 

2. Verdieping  

Afgelopen jaar is DNA gestart met het opzetten van verschillende netwerken. Er zijn netwerken voor 
verenigingsdirecteuren, verenigingssecretarissen, jonge verenigingsprofessionals, hr professionals, 
event managers, juridische professionals, communicatie professionals en managers ICT. De 
netwerken hebben als doel verenigingsprofessionals met een zelfde rol en taak op het 
verenigingsbureau met elkaar in contact te brengen. Het is daarna aan het netwerk op welke thema´s 
of onderdelen van hun werk zij met elkaar willen uitwisselen. De netwerken worden gerund door de 
leden zelf en gefaciliteerd (en opgestart) door het DNA bureau. Verder vervullen de netwerken voor 
het DNA bureau een aanspreekpunt bij het beantwoorden van vragen. Komt er bijvoorbeeld een 
juridische vraag binnen, dan gebruikt het DNA bureau onder andere het netwerk van juristen  voor 
de beantwoording daarvan. Zo draagt DNA bij aan de professionalisering van verenigingen en kunnen 
we onze spin in het web functie vervullen. Komend jaar gaan we kijken hoe de netwerken zich 
ontwikkelen en bezien of het nodig is hier vanuit het bureau nog nadere uitgangspunten voor vast te 
stellen.  
 
Met de komst van de netwerken waarin een veelheid van verenigingsthema’s worden besproken zijn 
de maandelijkse Q sessies (kennisdeling sessies) in een ander daglicht komen te staan. Onderwerpen 
die in netwerken besproken worden, moeten niet herhaald worden in de Q sessies. Hoe we de Q 
sessies opnieuw gaan insteken  is onderwerp van gesprek in 2020. Mogelijkheden zijn om de Q sessie 
te richten op bepaalde type verenigingen (personenverenigingen, brancheverenigingen, 
beroepsverenigingen e.d.) of thema’s te kiezen die algemeen de strategie van een vereniging 
betreffen. Het doel is in ieder geval een herkenbare formule op te zetten voor zowel de netwerken 
als de Q sessies. 
 
Als het gaat om het jaarcongres zal worden voort geborduurd op de lijn die afgelopen jaar is ingezet. 
Het jaarcongres zal in het teken staan dat leden met elkaar kennis maken. Het jaarcongres zal verder 
nog meer het karakter krijgen van, voor en door verenigingen, zodat deelnemers met nog meer 
concrete tips en tricks naar huis gaan. Tevens besteden we tijdens het jaarcongres aandacht aan ons 
eerste lustrum. 
 
In 2019 is de DNA academie geëvalueerd. En in 2020 zal gekozen worden voor een andere opzet 
waarbij een belangrijke verandering zal  zijn dat de academie in plaats van aanbod gericht 
vraaggericht zal worden. Ook zullen de opleidingen zich specifiek richten op verenigingsthematiek. 
En is de ambitie een nauwe verbinding te creëren met de andere dienstverlening van DNA. Deze 3 V’s 
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zullen centraal staan (vraaggericht, vereniging specifiek en verbinding). Tot er besloten is hoe de 
nieuwe opzet er precies uit gaat zien, gaan we door met de opleidingen die nu al aan de drie V’s 
voldoen. En richten we een raad op van DNA medewerkers en verenigingsprofessionals die 
gemandateerd worden te besluiten welke opleidingen wel en niet in de academie thuishoren. Verder 
dienen de opleidingen goedkoop en met een korting van DNA leden worden aangeboden. Gekoppeld 
aan een nieuwe opzet van de DNA academie nemen we de vraag mee hoe we verder omgaan met 
het Register Association Executives (RAE), die als zelfstandige stichting aan DNA is gelieerd. 
 
DNA gaat aan de slag met een evaluatie van de partnership pakketten. Momenteel hanteert DNA vier 
verschillende soorten partnership pakketten, die allen een verschillende waarde vertegenwoordigen. 
In de praktijk knellen de in 2015 opgestelde pakketten steeds meer. Ook gezien de veranderingen in 
de dienstverlening. Het doel is in ieder geval meer flexibiliteit in het partnership te gaan bieden en 
meer maatwerk. Eind 2020 moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe opzet zodat deze per 2021 kan 
ingaan. 
 
Last but not least zullen we onze communicatie naar leden en de buitenwereld onder de loep nemen 
om te bezien hoe we nog meer zichtbaar kunnen maken wat we doen. De uitbesteding van VM zal 
met zich meebrengen dat onze communicatie middelen en de relatie daartussen bekeken zal 
worden. De ambitie is om te komen tot meer synergie tussen de communicatie via onze digitale 
nieuwsbrief, social media, de website en VM.  
 
 

3. Verbreding 

 
 
De verbreding wil DNA in 2020 halen uit het vergroten van het aantal leden. Dit sluit aan bij de in de 
eerste paragraaf genoemde ambitie  te staan voor de professionalisering van verenigingen. Hoe meer 
leden hoe meer verenigingen elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Ook gaan we 
gericht kijken hoe we sommige geledingen van onze achterban kunnen vergroten. Het gaat dan 
vooral om het vergroten van het aantal personen verenigingen, beroepsverenigingen, sportbonden 
en verenigingen die zich richten op kennisverspreiding.  
 
Als het gaat om dienstverlening moet DNA ervoor zorgen dat er onderzoeken gedaan worden naar 
de verenigingswereld. Hiermee kunnen we het in de eerste paragraaf genoemde doel, de 
meerwaarde van verenigingen laten zien, handen en voeten geven. In 2020 gaan we aan de slag om 
te onderzoeken hoe we, samen met partners van binnen en buiten de verenigingswereld, deze 
ambitie vorm kunnen geven.  
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4. En verder 

In 2020 gaat de DNA studiereis naar Las Vegas, van 8-11 augustus. Hier houdt ASAE (de Amerikaanse 
vereniging van verenigingen) haar jaarcongres en viert haar 100 jarig bestaan.  
 
De Denktank die momenteel bezig is met een verkenning van de polder zal in 2020 haar resultaten 
presenteren.  
 
Het vakblad VM zal uiteraard weer vier keer verschijnen in 2020. VM zal verschijnen in een nieuwe 
look en feel en het drukken, vormgeven en distribueren zal gaan via een uitgeefpartner. Verder zal 
2020 besteed worden aan het beter op elkaar afstemmen van de communicatie middelen van DNA, 
waar het blad onderdeel van uitmaakt. 
 
 

5. En de langere termijn 

Gekoppeld aan het  5-jarig bestaan van DNA is het vanzelfsprekend verder naar de toekomst te 
kijken. Het bestuur van DNA zal hiervoor een voorzet doen, die gedeeld zal worden in het voorjaar 
van 2020. Vragen die centraal staan zijn: willen we dat DNA groeit? Zo ja, in ledenaantallen, in 
partneraantallen. In allebei? Is er een grens? Hoe zou de verhouding tussen leden en partners 
moeten zijn getalsmatig, of anderszins? Willen we dat DNA groeit qua inkomsten?  In inkomsten uit 
commerciële dienstverlening? Welke rol speelt de uitgeverij hierin? Inkomsten uit meer leden en 
partners? Of beide. Wat is een ideale verhouding? Willen we de dienstverlening van DNA uitbreiden. 
Met wat? Een visie op de toekomst van verenigingen in Nederland? Als verzamelaar van data over 
verenigingen. Met benchmarks? Met initiatieven om innovatie bij verenigingen te vergroten, met een 
groot opleidingsaanbod? Met het laten doen van onderzoeken? Met belangenbehartiging voor 
verenigingen? Welke dienstverlening moet DNA idealiter bieden aan verenigingen? Hoe kijken we 
aan tegen de personele bezetting op het bureau? Willen we uitgroeien naar een bureau waar veel 
mensen werken? Of juist niet? En hoe verhoudt zich de inspanning die de medewerkers op het 
bureau leveren ten aan zien van de diensten die de vereniging levert  die commercieel zijn. Hoe groot 
zou het DNA bureau idealiter moeten zijn? Willen we de leden laten “meewerken”? Of medewerkers 
van leden op het DNA laten meedoen? Stagiairs?  
 
Kortom heel veel vragen, waarover we graag met jullie, de leden, DNA, in gesprek gaan. En om af te 
sluiten met een wijsheid van een van Nederlands beste voetballers: 
 

 

 
 

 

 

 

Het goeie doel is niet je eigen doel... 

Johan Cruijff    (Nederlands voetballer) 

Nederlands voetballerFundament is gelegd 

Pietje Puk 

 


