
Muziek in Verenigingen
26 September vindt de vierde editie van het DNA  
Jaar congres plaats. Dit jaar ontmoeten we elkaar in de 
Philharmonie in Haarlem, onder het motto “Verenigingen; 
daar zit muziek in!” En zo is het! Onze leden weten dat we 
samen sterker staan, meer geluid maken, beter klinken, 
het hoogste lied kunnen zingen.

De vereniging is de beste vorm om samen te werken  
aan doelen die je met elkaar deelt. De leden en de  
medewerkers zijn met elkaar het orkest en het koor  
waarmee de vereniging een mooie speellijst com poneert, 
met gouwe ouwe en vooral nieuwe hits.

We delen met elkaar hoe mooi het is om de ambities van 
leden waar te kunnen maken. We laten ons inspireren en 
misschien zelfs in vervoering brengen 
of ontroeren, door de verenigings
muziek. We wisselen met elkaar uit  
 en met stakeholders, bedrijfsleven  
en wetenschap  hoe we die nog  
beter en sterker kunnen laten klinken. 

Graag tot in de Philharmonie!

Hanny van den Berg,  
voorzitter De Nederlandse Associatie

Annemiek Wissink,  
directeur De Nederlandse Associatie

DNA Jaarcongres 

Laat je inspireren
Inspirerende verhalen binnen en buiten de vereni
gingswereld ophalen, ervaringen uitwisselen, leren 
van elkaars experimenten en cases, kennis delen, 
praktische tips vinden en trots op het vak en de kracht 
van verenigingen vieren. Kom op 26 september naar 
het DNA Jaarcongres in de Philharmonie in Haarlem. 
Netwerk op het uitgebreide netwerkplein. En laat je 
inspireren tijdens het gevarieerde programma van de 
learning labs. 

Kortom, mis het niet!!

Herman Pleij    
key note spreker

The voice of Holland
Herman Pleij houdt zich graag en veel bezig met wat Nederlanders  
onderscheidt, verdeelt en verbindt. Hij betreurt het enorm dat we niet  
meer geïnteresseerd zijn in onze eigen taal, universiteiten sluiten studies  
Nederlands, maar hij ziet ook dat nieuwkomers verrassende en creatieve  
toevoegingen doen aan de taal, die we allemaal overnemen. We blijven het  
land van het verenigen waaraan iedereen mee mag doen, zelfs moet doen;  
van het met elkaar concurreren op gespeelde, gemeende en vooral goed  
georganiseerde manieren; waar je een mening hebt, die je ook laat horen  
en waar we gelukkig nog steeds tot overeenstemmingen komen. 

Learning labs
Het DNA Jaarcongres zit boordevol learning labs.  
Vakgenoten en experts van buiten het vak laten  
ons zien hoe nieuwe vormen van communicatie, 
organisatie, technologie en netwerken ons kunnen 
helpen naar de toekomst. Zo worden we uitgedaagd 
om kennis te delen! Elkaar versterken staat centraal.
Kennis delen is ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen.  
Je vereniging ontwikkelen. Je vak ontwikkelen.  
Professionaliseren.

Op deze pagina een greep uit de learning labs.  
Vind het complete programma op  
www.denederlandseassociatie.nl

Hoe ziet “De Polder” er over 20 jaar uit?
We zien veel kleine en grotere popup belangen
behartigers die zich melden in de media en bij de 
politiek. Dat roept vragen op voor diegenen die nu  
in verenigingen aan de slag zijn om de belangen te 
vertegenwoordigen van hun achterban – die vaak 
kleiner wordt en vergrijst.

Een groep geïnteresseerden heeft zich de afgelopen 
tijd gebogen over de volgende vragen: Als we moeten 
anticiperen op een andere dynamiek in de polder,  
hoe ziet die polder er dan uit? Welke factoren beïn
vloeden de polder? Wat zijn interessante assen voor 
een scenario, hoe zien we de polder zich in een  
dergelijk scenario denken ontwikkelen. 
Graag denken we met jou verder! Hoe zie jij de polder 
over 20 jaar? 

De leden lobbyen zelf en organiseren  
zich bottom-up 
Burgers verenigen zich en richten hun acties op jou. 
Of een groep binnen jouw vereniging lobbyt zelf, 
buiten jou om. De opkomst van de burgerlobby en de 
beroepsgroeplobby past in een trend: de eindgebrui
ker krijgt meer macht. Hoe reageer je als gevestigde 
vereniging of brancheorganisatie? Hoe organiseer je 
de lobby bottom-up?

In deze workshop voorbeelden van lobby’s door  
burgers en beroepsgroepen met verrassend veel  
mogelijke reacties hierop.

Europa café
Veel beleid wordt in Brussel bepaald en het aan de 
Europese koepel overlaten om het belang van je 
leden te dienen, is niet altijd de beste optie. Waar 
kun je beginnen om zelf invloed uit te oefenen en hoe 
behaal je het beste resultaat? Wanneer is het beste 
moment om input te leveren bij de Europese Commis
sie? Welke Europarlementariërs moet je benaderen 
en hoe smeed je zo effectief mogelijke coalities met 
andere stakeholders?

In het learning lab Europa Café kan je aan de hand  
van voorbeelden uit de praktijk het wetgevingsproces 
in Brussel proberen te doorgronden.
In drie rondes doorloop je samen met de andere  
deelnemers enkele facetten van het Brusselse wet-
gevingsproces. Door ervaringen en tips te delen leer 
je wat effectieve interventies zijn in de Europese 
belangenbehartiging.

Dagvoorzitters:  

Rob en Emiel
Verrassend en Energiek!

Rob en Emiel verweven magie, cabaret,  
verwondering en humor in feel good  
performance-acts voor hun eigen 
theatershows en evenementen. 
Tijdens ons DNA Jaarcongres laten 
ze zien dat leren, inspireren en 
entertainment samen kunnen gaan.
Daarnaast verzorgen zij een learning lab  
op het gebied van “Bedrijfsblindheid”.

Voor wie  

Het DNA Jaarcongres is bestemd voor alle professionals 

die verenigingen, branche- en beroepsorganisaties, 

sportbonden en goededoelenorganisaties een warm 

hart toedragen! Directeuren, secretarissen, beleids 

medewerkers, branchemanagers, verenigingsmanagers, 

marketing- en communicatie managers, hr-managers, 

ict-managers en financial managers die hun vak  

professioneel willen uitoefenen, zijn van harte welkom. 

Vanzelfsprekend is het congres ook interessant voor  

de bestuurders van verenigingen en haar adviseurs. 

Learning Labs - Learning Labs - Learning Labs - Learning Labs - Learning Labs
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Björn Kuipers    
key note spreker

Leiderschap voor topresultaten en  
momenten die we nooit vergeten 
Topvoetbalscheidsrechter en succesvol ondernemer 
Björn Kuipers over leiderschap en de kunst om snel 
te beslissen, te blijven zorgen voor communicatie, 
jezelf te trainen en topfit te houden en perfect 
samen te werken, dat alles in dienst van een mooi 
spel voor spelers en fans. We zoeken naar nieuwe 
vormen van leiderschap om recht te doen aan  
de realiteit dat we steeds in wisselende coalities  
samenwerken. Dit doen we telkens met weer  
andere doorsneden uit de achterban, andere  
stakeholders en partners. We zijn tegelijkertijd  

aan het werk voor het project van dat moment  
en aan doelen die breed en langdurig inspireren  
en verbinden. De kunst is om te regelen dat er  
topresultaten tot stand komen in memorabele  
momenten en geen kostbare tijd verloren gaat  
aan procedures en gedoe. 

Het voordragen van kandidaten voor de DNA AWARDS 
2019 is vanaf nu geopend. Ken je een vereniging, die 
echt laat zien hoe je op een nieuwe manier samen met  
je achterban tot nieuwe resultaten komt? 

Geef door waarom zij een AWARD verdienen. En, ook 
belangrijk heb jij een talent in huis, jonger dan 35, die 
een bijzonder project heeft getrokken of door haar  
of zijn aanpak anderen enorm weet te inspireren?  
Schrijf kort op waarom dit talent het podium verdient  
en geef het door. 

Ook dit jaar zijn de DNA AWARDS open voor alle  
verenigingen en verenigingsprofessionals. Je zelf  
aanmelden mag ook. De jury onderzoekt de meest 
aansprekende voordrachten en stelt een top 3 samen. 
Tijdens het DNA Jaarcongres kiezen de deelnemers  
de uiteindelijke winnaar.  

Aanmelden kan met een mail naar  
jeanne@denederlandseassociatie.nl.  
 

Festival
Verhalen delen, ervaringen uitwisselen en elkaar  

ontmoeten kan bij uitstek op het netwerkplein dat  

we samen met onze partners hebben omgetoverd  

tot een festival.

Je kunt hier terecht voor een hapje en een drankje, even 
ontspannen, je laten verrassen door acties en presentaties 
van partners en als je daar weer aan toe bent, nog een 
stapje verder gaan in je gesprek over het vak met de  
sprekers, de partners en vakgenoten.
Kortom, een bijzondere beleving en een onvergetelijke 
ervaring.

Vanzelfsprekend zijn de partners van DNA aanwezig op het 
congres. Zij nodigen je uit voor korte inhoudelijke sessies 
tijdens de lunch, gaan je verrassen met bijzondere acties 
en willen graag met jou bouwen aan de toekomst van 
verenigingen.

DNA-PARTNERS 

Bevlogen: STB
Passie: Atriumgroep, Beurs van Berlage, CCI Groep,  
Netwerkapp, Pylades, Stichting AVG, Company Webcast
Enthousiast: ABCS-Services, Comm, K+V, Kamer van  
Koophandel, Mazars, ABN AMRO, Rotterdam AHOY,  
AON, BDO, Bind, Cegeka, Cito, Commgress, Easydus,  
Elma Media, KPMG Crimsonwing, New Babylon, One15, 
Postillion, Procurios, TimeStar Media, Versterking,  
WebinarTV, Windex, Wissenraet Van Spaendonck,  
Woudschoten, Yard Internet, Bureau HTM, Bundeling
Inspirerend: Thijsse advies
Trots: Gasseling Search en Polderbanen

Ticketprijzen
•  DNA-leden ontvangen als onderdeel van de contributie 

één of meerdere tickets gratis

•  Ben je geen lid van DNA of wil je als DNA lid extra  
kaarten kopen ga dan naar de site voor de ticketprijzen.

•  Lever je producten en/of diensten aan de verenigings
markt en je bent geen partner van DNA, dan ben je  
welkom voor een speciaal tarief.

Ga naar www.denederlandseassociatie.nl en boek  
vandaag nog je ticket. 

Datum 26 september 2019
Locatie Philharmonie, Haarlem
Tijd 08.30 - 19.00 uur

Succes vieren
verenigen is een vak

DNA Jaarcongres 2019

Verenigingen,  
daar zit muziek in

26 september, 
Philharmonie, Haarlem
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