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Concept Jaarplan DNA 2019 
 

Meer verbinding met leden en partners 

 
0. Inleiding 

We gaan als DNA in 2019 een nieuwe fase in, waarin het hart van de dienstverlening en de missie 
en visie van DNA rechtovereind blijft staan. DNA heeft een solide basis, van waaruit we in 2019 
verdere stappen gaan zetten om de vereniging te professionaliseren en uit te bouwen. Er staan een 
aantal ingrijpende wijzigingen voor de deur. Deze wijzigen betreffen de manier waarop we als DNA 
onze dienstverlening organiseren en de manier waarop onze governance vorm krijgt. Ook zijn we 
bezig met een aantal nieuwe producten en diensten. Een belangrijk gegeven voor 2019 is dat de 
financiële situatie van DNA voor de laatste keer krap is. Vanaf 2020 zit DNA een stuk ruimer in het 
jasje en zullen de in 2019 doorgevoerde wijzigingen leiden tot een impuls om de vereniging te laten 
groeien in ledenaantal en in aangeboden dienstverlening. Hieronder staan de “investeringen” die 
we in 2019 in DNA gaan doen. 
 
 
 
 
 

 
Een van de belangrijkste doelen van DNA is om verenigingen en verenigingsprofessionals maximaal in 
staat te stellen van elkaar te leren. Dit kunnen we niet realiseren door als medewerkers van DNA 
achter ons bureau te blijven zitten en onze tijd en aandacht te verdelen tussen de veelheid en 
verscheidenheid aan taken die DNA uitvoert. We zullen als DNA organisatie focus moeten 
aanbrengen. De verbinding van de achterban heeft prioriteit. Als DNA medewerkers moeten we dan 
ook tijd creëren om de verbinding met de achterban te vergroten, te weten wat er speelt in de bij de 
leden en partners, het leden- en partnerbestand verder uit te breiden en meer energie te zetten op 
het verbinden van de leden met elkaar en met de partners.  
 
We gaan de verbinding met de leden en partners vergroten door bepaalde taken en dienstverlening 
samen te gaan doen met partners en in het geval van VM tot een uitbesteding van de commerciële 
kant van het blad te komen. Voor een aantal taken en dienstverlening beschikken wij als 
medewerkers niet over de juiste expertise. De samenwerking met partners moet ons tijd opleveren. 
Tijd waarin wij ons kunnen richten op het versterken van het netwerk met en voor de leden en 
partners. Het scheelt niet alleen tijd maar maakt ook dat leden en partners professioneler bediend 
zullen worden.  Een van de voornemens is om ons wekelijkse  werkoverleg  te doen bij onze leden en 
partners. We zouden elke week een lid/partner  kunnen bezoeken met ons drieën, met daaraan 
gekoppeld ons eigen werkoverleg. Tegelijkertijd blijft de BOVAG onze thuisbasis en onze terugval 
basis. Hier kunnen we (groepen) leden ontvangen en maken we gebruik van de ondersteuning van 
BOVAG medewerkers voor onze bedrijfsvoering. 
 

“Een bureau is een gevaarlijke plek om naar de wereld te kijken. 

John le Carré 
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Naast de verbinding met de leden en de partners te vergroten, zal in 2019 het nieuwe bestuursmodel 
geïmplementeerd worden. Dit nieuwe model brengt onder andere twee nieuwe fenomenen met zich 
mee, namelijk het oprichten van een Denktank, en de oprichting van netwerken van 
verenigingsprofessionals.  

 
1. Een nieuwe manier van organiseren op het DNA bureau 

DNA kan bepaalde taken en dienstverlening beter in handen geven van andere partijen omdat de 
drie medewerkers van DNA hiervoor niet over de juiste expertise beschikken. Gedacht moet dan 
worden aan de marketing van het vakblad  VM. Verder gaan we aan de slag met leden en partners 
om een concept te ontwikkelen voor de DNA Academie (opleidingen), waarna we bezien hoe we de 
uitvoering het beste kunnen inrichten. Mogelijk kunnen we dit samen met een partner oppakken. 
We gaan verkennen of we de congresorganisatie van het DNA jaarcongres kunnen uitbesteden, 
waarbij we als DNA wel zelf de regie houden op de inhoud. In 2019 gaan we aan de slag deze 
voornemens. In eerste instantie richten we ons op VM en de DNA academie. In een later stadium 
zullen we onderzoeken of het DNA congres en de verkoop van bepaalde producten zich ook leent 
voor uitbesteding of samenwerking. Tevens gaan we kijken of we bepaalde administratieve taken 
kunnen uitbesteden.  
 
Door deze verdere professionalisering zal het netwerk van DNA beter en sneller bediend kunnen 
worden en blijft er voor ons als medewerkers  meer tijd over die we kunnen besteden aan onze leden 
en partners. Een aantal zaken krijgen hierbij extra aandacht zoals samen met leden en partners 
dienstverlening ontwikkelen. Zo bestaat het voornemen om in 2019 te bezien of we met een groep 
leden en partners kunnen komen tot een benchmark voor verenigingen. Ook gaan we werkgroepen 
inrichten over inhoudelijke verenigingsontwikkelingsthema’s. De eerste stappen worden gezet tot 
een oprichting van een werkgroep over de rol van verenigingen in de polder, en er is een 
projectgroep aan de slag met als doel een handleiding te schrijven over hoe verenigingen het beste 
een online community kunnen inrichten. 
 
Verder gaan we aan de slag met het uitbreiden van ons ledenbestand en. In dit kader zullen we in 
2019 het contributie model heroverwegen. Mogelijk kan meer differentiatie in contributie leiden tot 
meer deelname van vooral kleinere verenigingen aan DNA. Ook gaan we onderzoeken of en hoe we 
individuele leden zouden kunnen toelaten.  
 
De voornemens op een rijtje: 
 

- Uitbesteden van de commerciële kant van VM en het ontwikkelen van een concept voor de 

DNA academie inclusief voorstel voor de uitvoering van de academie.  

- Meer bij leden werken 
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- Dienstverlening ontwikkelen samen met leden. We richten onze pijlen in eerste instantie 

op de benchmark voor verenigingen. Tevens gaan we aan de slag met het inrichten van 

werkgroepen over bepaalde inhoudelijke thema’s. 

- Contributiemodel heroverwegen met als doel meer leden te werven.

 

 
 

2. De nieuwe DNA governance 

Het nieuwe bestuursmodel brengt een aantal door te voeren wijzigingen in de DNA structuur met 
zich mee. Ten eerste gaan we aan de slag met het wijzigen van de statuten en met de werving van 
nieuwe bestuursleden. De ambitie is om bij het jaarcongres 2019, op 26 september, het nieuwe 
bestuur te kunnen installeren.  
 
Verder kent het bestuursmodel twee nieuwe fenomenen, de Denktank en de inrichting van 
netwerken voor verenigingsprofessionals. De Denktank heeft als taak trends en ontwikkelingen in 
verenigingsland in kaart te brengen, en maakt jaarlijks een rapport. Voordat de Denktank aan het 
werk kan, dient zorg gedragen te worden voor de bemensing ervan. Hiervoor moet een plan gemaakt 
worden dat daarna wordt uitgevoerd. Als het gaat om de netwerken kent DNA momenteel 4 
netwerken, voor verenigingssecretarissen, voor juridische professionals, voor hr-professionals en 
voor jonge verenigingsprofessionals. Dit aantal gaan we uitbreiden met netwerken voor directeuren 
(voor branche –en beroepsverenigingen), voor marketing en communicatie professionals en voor 
financials. En mogelijk nog andere netwerken. 
 
De voornemens op een rijtje: 
 

- Statuten wijzigen en werven nieuwe bestuursleden met het oog op een nieuw bestuur op 

26 september 2019 

- Plan maken voor het werkend krijgen van de Denktank en het plan uitvoeren 

- Netwerken inrichten voor directeuren, HR professionals en marketing en communicatie 

professionals en andere netwerken inrichten 
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3. De lopende zaken 

De dienstverlening van DNA zal in 2019 op de hierboven genoemde initiatieven niet veel verschillen 
van 2018. De financiële situatie van DNA laat dit ook niet toe. We zullen wel inzetten op verdere 
verbetering van onze dienstverlening. Het gaat dan om het komen tot een overzichtelijker website 
met meer inhoudelijke kennis. We zullen veel aandacht besteden aan de organisatie van de Q-sessies 
die het hart vormen van DNA. De Q-sessies blijven alleen toegankelijk voor leden. Om ook de 
partners tegemoet te komen in hun wens vaker leden te ontmoeten zijn we voornemens om 2 tot 3 
sessies te organiseren voor zowel leden als partners over aansprekende onderwerpen. We zijn nog 
op zoek naar een leuke naam hiervoor. Verder blijven de voorjaars en najaar bijeenkomsten 
georganiseerd worden waarin partners en leden elkaar treffen, en zullen er en marge van deze 
bijeenkomsten ook partnersessies zijn. 
 
We blijven doorgaan met de maandelijkse ledennieuwsbrief alleen voor leden, en de wekelijkse 
nieuwsbrief voor iedereen die geïnteresseerd is in verenigingsaangelegenheden. Ook blijft VM vier 
keer per jaar verschijnen. De studiereis staat net als vorig jaar op het programma voor augustus 2019 
(en gaat naar Columbus). En het DNA jaarcongres zal komend jaar op 26 september plaatsvinden en 
1 dag beslaan. 
 
In 2019 worden de uitkomsten van het voorzittersonderzoek bekend dat Gasseling Search heeft 
uitgevoerd en zullen we de resultaten presenteren tijdens een symposium. Verder blijft het register 
voor verenigingsprofessionals een aandachtspunt en zullen we waar mogelijk het register onder de 
aandacht brengen. Het vergroten van het aantal ingeschreven leden is vooral een taak van het 
bestuur van de stichting RAE. Wij houden met hen contact over de plannen die zij daarvoor maken 
en helpen waar dat kan. 
 
Nieuw is dat we in 2019 een begin maken met een intervisiegroep. De meeste deelnemers aan de 
masterclasses de Innovatieve Vereniging die in 2018 zijn gehouden, hadden behoefte aan intervisie. 
In januari zal de eerste bijeenkomst zijn. Ook zullen we, als we een aansprekende sprekers vinden, 
een betaalde bijeenkomst organiseren. 
 
De voornemens op een rijtje: 
 

- Overzichtelijker website met meer inhoudelijke kennis 

- Q-sessies 

- Voorjaars en najaarsbijeenkomsten (en P sessies) 

- 2 tot 3 sessies voor partners en leden 

- De ledennieuwsbrief, de algemene nieuwsbrief en VM 

- De DNA Studiereis naar Columbus, VS 

- DNA Jaarcongres op 26 september 

- Symposium over de resultaten van het voorzittersonderzoek  

- Intervisie groep voor deelnemers masterclasses Innovatieve vereniging 2018 


