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DNA Voortgangsrapportage 20 mei 2019 

 

0. Inleiding 

In deze voortgangsrapportage wordt dezelfde indeling gehanteerd als in het  Jaarplan 2019. 
Hieronder de voornemens en de stand van zaken op 20 mei 2019. 

 

1. Nieuwe manier van organiseren 

 

De voornemens op een rijtje: 
 

1. Uitbesteden van de commerciële kant van VM. 
 

We zijn bezig met het vinden van een partner die ons helpt bij de totstandkoming van ons vakblad 
VM. We zijn in het proces om een aanvraag op te stellen, om dan offertes uit te vragen. En daarna 
een bureau te kiezen. De ambitie is om dit traject dit jaar af te ronden, zodat we met ingang van 
2020 op een nieuwe manier kunnen gaan werken. Tot nu toe hebben we ons georiënteerd op wat 
we precies willen uitbesteden en wat niet en op hoe je dit proces goed vormgeeft. Hiervoor 
hebben we verschillende personen gesproken, die ervaring hebben met het uitbesteden en 
ervaring hebben met het maken van vakbladen. 
 

2. Het ontwikkelen van een concept voor de DNA academie inclusief voorstel voor de 
uitvoering van de academie. 
 

Er ligt inmiddels een voorstel  voor een andere opzet van de DNA academie die is goedgekeurd 
door het bestuur. In het kort komt het erop neer dat we een inhoudelijk model hebben gemaakt 
dat als basis dient om de academie te vullen.  Als basis zijn de door DNA ontwikkelde 
competentiemodellen gebruikt. Zie hieronder. 
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DNA opleidingsmodel 

  Manager  Vakspecialist Bureaumedw/secr. Beleidsmedew. Bestuurder 

Basiskennis/ 
Introductie 

 
 
 

    

Hier en nu/ 
Huidige werk 

Q-sessies 
Netwerken 
(zit in de 
contributie) 

Q-sessies 
Netwerken 
(zit in de 
contributie) 

Q-sessies 
Netwerken 
(zit in de 
contributie) 

Q-sessies 
Netwerken 
(zit in de 
contributie) 

Q-sessies 
Netwerken nog te 
ontwikkelen 
(zit in de 
contributie) 

Toekomst 
vereniging(s) en 
professional 

 
 
 

    

 

De invulling hiervan en de uitvoering moet handen en voeten krijgen middels een uitbesteding, 
omdat we op het bureau te weinig menskracht en kennis hebben, vooral ook voor de marketing. 
De Q sessies en de netwerken blijven in handen van het DNA bureau, omdat dit de core business 
van de vereniging vormt. Uiteraard moeten er goede afspraken worden gemaakt met de partij die 
de invulling en uitvoering eventueel op zich zal nemen. We zijn in gesprek met een persoon die 
zowel de inhoudelijke invulling en ontwikkeling als de marketing van de opleidingen op zich zou 
kunnen nemen. De ambitie is om met ingang van 1 januari 2020 de veranderingen te hebben 
doorgevoerd.    
  

3. Meer bij leden werken. 
 

Van het voornemen om meer bij leden te werken is nog niet veel terecht gekomen aangezien we 
toch wel comfortabel zitten in het BOVAG pand. Wel zijn we veel bij leden. De directeur heeft 
inmiddels meer dan 110 leden bezocht sinds maart vorig jaar. Verder proberen we onze 
bijeenkomsten zoveel mogelijk te laten plaatsvinden bij leden en partners.  
 

4. 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 
projectgroepen over bepaalde inhoudelijke thema’s. 
 

Er zijn twee  projectgroepen actief op een inhoudelijk thema. Verder is onderzoek gedaan naar het 
organiseren van een benchmark. En loopt het traject “de vereniging van de toekomst” door. 
 
Inhoudelijke projectgroepen 

a. Er is een projectgroep actief op het thema online community. Doel is een handleiding op te 
leveren over de do’s en don’ts van online communities.  

b. Er  is een groep gestart rond het thema de toekomst van de polder. Op 13 februari is de 
eerste sessie geweest om het onderwerp en de vraagstelling scherp te krijgen. In deze 
bijeenkomst zijn een aantal scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s gaan we verfijnen en 
terugbrengen tot 1 of 2 op 20 juni. Verder zal op het DNA jaarcongres een learning lab 
georganiseerd worden over de opbrengst tot dan toe, met als doel nog meer input op te 
halen. Uiteindelijk willen we artikelen laten schrijven over de verschillende elementen 
welke dan zullen leiden tot een VM special.  
 

Benchmark 
Op de benchmark is nog geen nadere actie ondernomen anders dan verzamelen wat sommige 
verenigingen doen aan benchmarking. Verder is ontdekt dat er ooit al een website is gemaakt voor 
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het doel van benchmarking, www.brench.nl. Met Wissenraet is overlegd om deze site in ieder 
geval voorlopig in de lucht te houden, zodat we hem kunnen reanimeren als we dat willen. 

 
Vereniging van de toekomst 
Het traject “de vereniging van de toekomst” heeft tot nu toe het volgende opgeleverd.  

 

a. Een PowerPoint presentatie opgeleverd waarin meerdere elementen voorkomen 
die van belang zijn voor verenigingen in de toekomst, december 2018.  

b. Presentatie op het Wereldcongres voor Verenigingen in Göteborg door Bart 
Willems (De Unie) en Lodewijk Klootwijk  (Vereniging van Golfaccommodaties), 
april 2019  

c. Een webinar over de opbrengst van het traject tot nu toe. Hieraan hebben 80 
personen deelgenomen,  17 mei 2019.  

 
Andere projectgroepen die lopen zijn: 
 

c. Er is een projectgroep die zich bezighoudt met de opzet en invulling van het DNA 
Jaarcongres. Deze groep is inmiddels meerdere malen bij elkaar geweest en hebben via de 
mail veel contact. 

d. Er is een projectgroep Partners die bijeen komen om elkaar en de verenigingswereld beter 
te leren kennen. Zij zijn in april bijeen geweest. 
 

 
5. Contributiemodel heroverwegen met als doel meer leden te werven. 

Het nieuwe contributievoorstel is ontwikkeld en goedgekeurd door het bestuur. Het voorstel ligt in 
deze ALV vergadering voor aan de leden van DNA.  

 

2. De nieuwe DNA governance 
 

 
 
 

De voornemens op een rijtje: 
 

1. Statuten wijzigen en werven nieuwe bestuursleden met het oog op een nieuw bestuur op 
26 september 2019 

 
De nieuwe concept statuten liggen in deze ALV vergadering voor, evenals het kandidaat bestuur 
dat is geselecteerd door de selectiecommissie.  
 

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

http://www.brench.nl/
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De groep die bezig is met de nieuwe polder heeft een Denktank achtig karakter, omdat het kijkt 
naar de trends in verenigingsland en probeert te inventariseren wat nodig is voor verenigingen om 
relevant te blijven in de polder.  Tevens zijn zowel verenigingen, wetenschap als bedrijfsleven 
betrokken. Mijn voorstel is om deze groep te labellen als de eerste Denktank. Met ingang van 2020 
zullen we dan een nieuw onderwerp kiezen, en een nieuwe/andere groep van mensen die zich 
inzet. 
 

3. Netwerken inrichten voor directeuren, HR professionals en marketing en communicatie 
professionals en andere netwerken inrichten 

 
Netwerken die inmiddels zijn opgericht en operationeel zijn: 
 
Verenigingssecretarissen 
Er zijn 16 verenigingssecretarissen die zich hebben aangesloten bij het netwerk tot nu toe. Ze zijn 
dit jaar in maart bijeen geweest. En de volgende bijeenkomst staat gepland op 16 juni. 
 
HR professionals 
Het HR netwerk bestaat momenteel uit 30 professionals. Ook zij zijn dit jaar al bijeen geweest. De 
volgende bijeenkomst staat gepland op 12 november.  
 
Juridische professionals 
Op de lijst met juridische professionals staan 51 namen. De juridisch professionals zijn dit jaar 
bijeen geweest. De volgende bijeenkomst vindt plaats in de eerste helft van september. 
 
Jonge verenigingsprofessionals 
De jonge verenigingsprofessionals zijn inmiddels met 30 personen. Ook zij zijn dit jaar al bijeen 
geweest, wat een vervolg krijgt op 21 juni. 
 
Communicatie professionals 
De communicatieprofessionals zijn met 28 leden in het netwerk. Zij komen op 28 mei voor de 
eerste keer bij elkaar. 
 
Managers ICT 
Er hebben zich tot nu toe 6 managers ICT gemeld voor het netwerk. Op 18 juni is de eerste 
bijeenkomst, waarvoor deze week een uitnodiging is vesr 
 
Directeuren beroepsverenigingen  
Op 19 juni organiseert DNA met Cito een bijeenkomst over vakbekwaamheid en kwaliteit voor 
beroepsverenigingen. Inmiddels hebben zich 9 directeuren aangemeld. Na de bijeenkomst gaan we 
een start maken met een netwerk. 
 
Netwerk medewerkers ledenservice 
Voor het netwerk medewerkers ledenservice hebben zich 10 professionals gemeld. Op 20 juni is 
hun eerste bijeenkomst. 
 
Verder is er interesse kenbaar gemaakt vanuit de leden om de volgende netwerken op te zetten. 
We gaan hiermee aan de slag. 

- Vrouwen bij verenigingen 
- Marketing en innovatie professionals 
- Kwaliteits professionals bij verenigingen 
- Netwerk voor verenigingen met verenigingsbureaus met maximaal 3 medewerkers 
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3. Lopende zaken 

 

De voornemens op een rijtje: 
 

1. Overzichtelijker website met meer inhoudelijke kennis 
 
We hebben de topics op de website inmiddels aangepast aan de onderwerpen die zijn opgehaald 
uit de ronde langs de leden. Op basis van deze topics zoeken we nu ook nieuwsberichten.  
 
Verder hebben we de homepage van de website aangepast, zodat agenda-items en 
nieuwsberichten beter te zien zijn.  
 

2. Q-sessies 
 
We hebben meer dan voldoende animo van verenigingen om een Q sessie te organiseren. De Q 
sessie van januari ging niet door omdat we dit in december niet meer georganiseerd kregen 
wegens capaciteitsgebrek op het bureau. De sessie in april ging niet door vanwege gebrek aan 
belangstelling. Feit is dat de deelname aan de Q sessie terugloopt. Ook de sessie van mei is niet 
doorgegaan. We proberen dit tij te keren door de sessies koppelen aan de inhoudelijke topics die 
we hebben gedefinieerd, en de communicatie rond de Q sessies te verbeteren door scherper aan 
te geven wat er besproken zal worden. 
 

3. Voorjaars en najaarsbijeenkomsten (en P sessies) 
 
Op 28 mei is de voorjaarsbijeenkomst, inclusief ALV gepland. Het inhoudelijke deel zal gevuld 
worden met het thema dat in de rondgang langs de leden het meeste voorbij komt, hoe bind je 
jongeren aan je vereniging. 
 

4. 2 tot 3 sessies voor partners en leden 
 

- Op 9 april heeft DNA met Gasseling Search een bijeenkomst georganiseerd voor 
voorzitters over de resultaten van het voorzittersonderzoek. Aantal deelnemers: 50. 

- Op 18 juni organiseert DNA samen met Procurios een bijeenkomst over hoe ICT je 
vereniging kan ontzorgen 

- Op 19 juni organiseert DNA samen met Cito een bijeenkomst voor 
beroepsverenigingen over vakbekwaamheid en kwaliteit 

- Op 21 juni organiseert DNA samen met ABN AMRO een ontbijtsessie over duurzaam 
beleggen. 

 
5. De ledennieuwsbrief, de algemene nieuwsbrief en VM 
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Geen bijzonderheden. Elke week verschijnt de nieuwsbrief, elke maand de ledennieuwsbrief en 
VM verschijnt 4 keer per jaar. Leuk is dat voor de ledennieuwsbrief steeds meer leden zelf 
berichten aanleveren. We hebben de digitale nieuwsbrief wat kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo 
hebben we een rubriek verenigingszaken DNA toegevoegd. En bij de topics vermelden we alleen 
inhoudelijke berichten (en zonder commercieel tintje). Voor VM hebben we een uitvraag gedaan 
voor een digitaal panel dat kan meedoen bij het aanleveren van suggesties of berichtgeving.  
 

6. De DNA Studiereis naar Columbus, VS 
 
Dit jaar organiseert DNA zelf, zonder tussenkomst van een partner, en in nauwe samenwerking 
met ASAE de studiereis. De uitnodiging voor het ASAE congres in Columbus is inmiddels de deur 
uit. Er zijn inmiddels ook al een aantal (5) aanmeldingen binnen. 
 

7. DNA Jaarcongres op 26 september 
 
Via de methode Event Canvas is een groep leden bezig met het bedenken van het concept voor het 
jaarcongres en de concrete invulling daarvan. Inmiddels zijn er 5 bijeenkomsten geweest en het 
concept heeft inmiddels vorm gekregen. We zijn nu bezig met de uitvoering. Het programma staat 
al geheel en al in de steigers. Bij de komende VM wordt de flyer bijgesloten. 
 

8. Symposium over de resultaten van het voorzittersonderzoek  
 
De resultaten van het voorzittersonderzoek zijn op 9 april gepresenteerd in de Malietoren. Jacco 
Vonhof heeft de bijeenkomst geopend. Verder spraken o.a. Han Busker, vz van de FNV, evenals 
Arthur van Dijk (nu commissaris van de koning, voormalig vz TLN) en Hans Spigt (Jeugdzorg NL). Er 
waren zo’n 50 deelnemers. En er is een brochure geproduceerd voor met de resultaten van het 
onderzoek. 
 

9. Intervisie groep voor deelnemers masterclasses Innovatieve vereniging 2018 
 
De intervisiegroep is op 24 januari bijeen geweest. En er zal een vervolg komen. 
 

4. Tenslotte, de cijfers 

 

Opzeggingen in 2019 tot nu toe 

OVN           

MPI    

VCMB/VVCM   
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Nieuwe leden in 2019 tot nu toe 

Dutch Venue Association      

FFP (Vereniging Gecertificeerd Financieel Planners)       

Gemeentelijk netwerk voor mobiliteit en infrastructuur   

Kuperus en Co (met additionele inkoop van advertenties)  

Brancheorganisatie Kinderopvang  

NVBMHV (Nederlandse Vereniging van Bachelor Medisch Hulpverleners)  

RB (Register Belastingadviseurs) 

 

Nieuwe partners in 2019 tot nu toe 

ABCS-service  (secretariële ondersteuning) 

Comm (museum voor Communicatie Den Haag) 

CommGress (congress en evenementen bureau) 

Thijsse Advies 

New Babylon (event locatie) 

Company Webcast (per 2020, en doen in 2019 een aantal zaken gratis voor ons) 

 

Opzegging partners 

Panteia 

 

5. En verder 

 

1. We hebben een nieuwe tarievenkaart laten maken om hiermee nieuwe partners op 
professionele wijze te kunnen informeren  

2. We hebben een Evenementenkalender laten maken  


