
http://www.denederlandseassociatie.nl/


 

 

Inhoud 

 

• Beoogde verbeteringen 

• Speerpunten 

• Bestuursvorm 

• Werkwijze 

• Bijlage 

- uitkomsten brainstorm 

- voorbereidende sheets voor brainstorm 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beoogde verbeteringen 

• Grotere betrokkenheid van leden door deelname aan netwerken van gelijkgestemden / vakexpertise. 
Bijvoorbeeld communicatiemensen, lobbyisten, hr professionals, beleidsmedewerkers, directeuren enz. 
Hierdoor legt DNA een diepere en steviger verbinding met de lidorganisaties.  

• DNA adopteert een meer agile ontwikkeling: een groep bestaande uit bestuursleden, directie / bureau start 
een nieuw initiatief (nieuw netwerk / werkgroep of programma’, zet dit in een sprint op, zorgt er voor dat de 
nieuwe club op eigen benen komt te staan, een heldere opdracht krijgt en gaat leveren, dan wordt een 
volgend netwerk of werkgroep opgestart. 

• Betere binding van de commissies, netwerken en werkgroepen met bestuur en vereniging door linking pin in 
bestuur en opdrachtformulering en –uitvoering. 

• Commissies en netwerken presenteren hun ideeën en resultaten op het congres, daardoor is er steeds een 
deadline en een verbinding tussen de netwerken en het congres 

• Van het bestuur wordt voorbeeldgedrag verlangd. Voorbeeldgedrag in aanwezigheid en actieve bijdrage. 

• Oprichting van een denktank die de trends en ontwikkelingen in verenigingsland volgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Speerpunten 

• Het tweedaagse congres (met feest avond), de Q-sessies, VM-magazine, de kennisbank en de trainingen zijn 
de belangrijkste assets van DNA en zijn naast een middel ook een doel op zich geworden. 

• DNA biedt praktische inzichten en informatie voor vandaag en morgen voor de diverse professionals in de 
aangesloten verenigingen. Daarvoor worden netwerken ontwikkeld van gelijkgestemden / gelijke functies, 
gekoppeld aan opdrachten voor de ontwikkeling van DNA en de aangesloten verenigingen. 

• DNA is de trendwatcher voor nieuwe ontwikkelingen en verrijkt daarmee zijn leden, DNA is de inspirator 
voor nieuwe ontwikkelingen, onder meer middels de denktank en het programma ‘Vereniging van de 
toekomst’. De denktank levert jaarlijks een rapportage over aspecten van het jaarthema. 

• DNA is een netwerk en een opleidingscentrum voor alle medewerkers van professional branche-, beroeps-, 
belangen- en leisureverenigingen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bestuursvorm:  

het model 
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Bestuursvorm: toelichting 

• Het verenigingscongres (de ALV), komt één tot twee keer per jaar bijeen om de koers van de vereniging te 
toetsen. 

• Het bestuur wordt gevormd door zeven mensen, die collegiaal besturen, maar elk een aandachtsgebied hebben, 
gekoppeld aan de speerpunten en belangrijkste assets van DNA. Van de zeven leden mag er een voortkomen uit 
de partners, een uit secretariaatsbureaus en vijf moeten werkzaam zijn in een vereniging, bij voorkeur in 
leidinggevende of verantwoordelijke functies, één daarvan als lid van jong DNA 

• Alle bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om eenmaal te verlengen 
in een andere bestuursfunctie, maar rouleren is zeer gewenst. Nader toetsen of voorzittersrol voor een of drie 
jaar 

• Het bestuur is opdrachtgever, bewaakt de belangrijkste assets van de vereniging, draagt zorg voor going concern 
en stimuleert de ontwikkeling van denktank en netwerken 

• De denktank houdt zich bezig met trendwatching: spreken over wat in verenigingsland verandert en wat nodig is 
om actueel te blijven en toegevoegde waarde te blijven leveren, voor DNA en voor de aangesloten verenigingen. 
Zij bepalen jaarlijks het jaarthema, inspireren daarmee DNA en de leden en adopteren daarom ook het 
programma ‘Vereniging van de toekomst’. De denktank bestaat uit deskundigen van binnen en buiten de 
verenigingswereld.  

• De denktank, de congrescommissie, de netwerken en het bureau werken in opdracht van het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Werkwijze 

• We werken met het thema in een jaarcyclus van Jaarcongres tot Jaarcongres. Op het jaarcongres laat elke 
werkgroep / netwerk zijn product zien. Op het jaarcongres wordt het nieuwe thema gelanceerd. Het thema 
helpt ons om gerichter bezig te zijn en ons te verdiepen in specifieke aspecten van ons vak. 

• De Q sessies, waarin leden hun goede voorbeelden laten zien zijn vooral bedoeld met de praktische zaken van 
vandaag en morgen en hoeven niets met het jaarthema te maken te hebben maar wel met de 
verenigingsthema’s. De q-sessies is in feite ‘gluren bij de buren’. Alle verenigingen worden gevraagd om een 
dergelijke sessie te organiseren. Als de netwerken zich ontwikkelen, dan worden ook Q-sessies per netwerk 
aangeboden. 

• We ontwikkelen netwerken van gelijkgestemden / gelijke functies om tot verdere uitwisseling te komen en om 
op deze wijze dieper in de aangesloten vereniging te komen, om betrokkenheid en loyaliteit te vergroten. 

• De andere dienstverlening, waaronder de betaalde workshops en trainingen blijven in stand, en wordt verder 
geprofessionaliseerd. We gaan bewuster om met het inzetten van ons merk en netwerk.  



 

 

Bijlagen 



Ronde 1: Toegevoegde waarde. Ronde 2: Werkwijze.  Ronde 3: Bestuursvorm? 

• DNA is de trendwatcher voor nieuwe 
ontwikkelingen en verrijkt daarmee zijn 
leden 
 

• DNA is de inspirator voor nieuwe 
ontwikkelingen 
 
 
 
 
 
 

• DNA biedt praktische inzichten en informatie 
voor vandaag en morgen voor de diverse 
professionals in de aangesloten verenigingen 

  
  
  
  
  
  
  

• DNA ontwikkelt een kennisbank en 
kennisnetwerken 
 
 

• DNA werkt met jaarthema’s die leidend zijn, 
waarbij er challenges zijn binnen het thema 
voor de betrokkenheid 
 
 
 
 
 

• DNA ontwikkelt op agile wijze nieuwe 
themagroepen, die het opstart, toewerkt 
naar een resultaat (bijeenkomst) en daarna 
de groep zichzelf verder laat ontwikkelen (en 
weer nieuwe opstart) 

• klein bestuur, met een grote denktank, met 
focus op vier thema’s, uitgevoerd door vier 
werkgroepen 
 

• Randvoorwaarden van een goed bestuur: 
focus op thema en focus op going concern. 
Congres hoogste orgaan (strategie) – DB 
voor going concern – AB voor toetsende rol 
en verantwoordelijk voor jaarthema’s. Voeg 
een deskundige aan het bestuur toe over het 
thema 
 

• Vanuit de levende vereniging komen 
thema’s en issues. De opdracht aan het 
bestuur is om going concern te verzorgen en 
om opdrachten te geven aan deelgroepen 
om de issues op te pakken. Vanuit bestuur 
volgt een opdrachtgever de uitwerking van 
de thema’s en issues 



 

 

Aandachtspunten 

• Tweedaags congres en de Q-sessies zijn de sterkhouders 

• Issues van onderaf, strategie en focus van bovenaf, opdracht gestuurd 

• Werk met denk- en doetanks 

• Hoe vind je gemotiveerde mensen: rol binnen DNA als opleidingsvorm 

• Splits going concern en innovatie 

• Waak voor elitevorming 

• Met een klein bureau is hulp bij uitvoering nodig! 

• Plan (denktank) do (doetanks) check (ALV) act (Bureau en hulp) 

• Termijn van twee jaar of langer? 

• Opdracht is: Thema – doetank – vorm netwerk - koppeling aan q-sessies en congres 
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Voorlopige analyse (deels uit bestuursvergadering 30 november): 
Positief: 
- DNA groeit 
- Congres en Q-sessies staan 
- Nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen zich (DNA-Academie) 

 
Negatief 
- Niet alle taskforces komen uit de verf 
- Deelname aan grote bestuursmodel is wisselend, qua opkomst en inbreng 
- Is het onderscheid presidium en bestuur nog wel wenselijk? 
- De taken en verantwoordelijkheden van presidium en bestuur zijn niet altijd helder 
- Soms lijkt de flow / energie verdwenen te zijn 
- Na eerste begin, stellen leden nu vragen over de meerwaarde  
- Niet alle type medewerkers van aangesloten leden kunnen we bereiken 

 



Kernvragen 
 

1. Hebben we wel voldoende in beeld wat onze leden willen en verwachten? 
2. Hoe houden we de energie / flow vast in DNA (of hoe versterken we die?) 
3. Welke structuur / werkwijze helpt ons het beste om onze doelen te bereiken? 

 



Plan van aanpak 
 

1. Annemiek heeft diverse (bestuurs)leden en andere betrokkenen gesproken en een eerste aanzet 
gemaakt voor meer koers en focus van DNA. Tevens hebben jullie de voortgangsrapportage van 
DNA ontvangen. Dit is input voor de brainstorm van vandaag. 

2. Ledenonderzoek: alle leden worden bezocht / benaderd en hen wordt gevraagd wat zij 
verwachten / wensen (Loopt tot eind oktober - actie Annemiek)  

3. Brainstorm vandaag met leden en bestuursleden over kernvragen 2 en 3 
 

De brainstorm van vandaag moet drie mogelijke werkwijzen/bestuursvormen opleveren met 
daaraan gekoppelde actieplannen.  
 
4. Op 28 juni a.s. (volgende reguliere bestuursvergadering) wordt een eerste voorstel voor 

aanpassing structuur en werkwijze voorgelegd en besproken 



Vraag 
 
Ronde 1  
Wat is onze toegevoegde waarde voor de leden? 
 
Ronde 2 
Welke energiegevende werkwijze helpt ons het beste de toegevoegde waarde te leveren? 

 
Ronde 3 
Wat is de ideale bestuursvorm voor DNA? 



 

 

Werkvorm 

We hebben vier rondes van elk een half uur. Met daar tussen een pauze van 10 minuten. De deelnemers worden verdeeld in zes 
groepen, die in wisselende samenstelling aan drie tafels werken. 

Het idee is dat de drie rondes op elkaar aansluiten: In elke ronde wordt voortborduurt op wat de vorige groep heeft gedaan. Je 
werkt dus als deelgroep (je blijft drie rondes als deelgroep bij elkaar), aan drie verschillende onderwerpen, in drie verschillende 
stadia. 

Aan het eind presenteer je hetgeen is uitgewerkt en kijken we welke ideeën we het beste vinden 

Ronde 1: Wat is onze toegevoegde waarde voor onze leden (in de toekomst? 

Bedenk eerst individueel je ideeën (10 min), bespreek deze met elkaar (10 min), verrijk elkaar en cluster de ideeën op het vel (10 
min) 

Ronde 2: Welke energiegevende werkwijze helpt ons het beste de toegevoegde waarde te leveren? 

Baseer dit op de ideeën uit de eerste ronde, welke ideeën voor werkwijze heb je? Brainstorm met elkaar (15 min) en werk dit 
samen uit (15 min) 

Ronde 3: Wat is de ideale bestuursvorm voor DNA? 

Schrijf je ideeën op een stickie (10 min), brainstorm met elkaar, kom tot consensus (10 min) en werk dit samen uit (10 min) 

Ronde 4: elke groep presenteert de bestuursvorm, suggesties voor een energiegevende werkwijze en de toegevoegde waarde 

 



 

 

Werkwijze: de theorie 

• Als er sprake is van gedeelde ethiek en open communicatie, zal er groter vertrouwen in DNA zijn en dat leidt tot 
meer betrokkenheid, vandaar het voorstel tot introductie van de denktank en de netwerken 

• Door het vergroten van de betrokkenheid en het verleiden tot actief lidmaatschap, wordt gezamenlijke innovatie 
gestimuleerd en is er een voortdurende toetsing van de koers van de vereniging. Grotere leden en meer 
vooruitstrevende leden worden daarom actief uitgenodigd de organisatie te leiden 

 

 

 

 

 

 

 

 


