
verenigen is een vak

Wie en wat is De Nederlandse Associatie?
De Nederlandse Associatie (DNA) verenigt Nederlandse  
branche-, beroeps- en belangen- organisaties,  
federaties, fondsen en bonden. 
DNA stimuleert en ondersteunt de professionalisering  
van verenigingen en verwante organisaties. Zij doet dit  
vanuit de overtuiging dat verenigingen onontbeerlijk  
zijn voor de verbinding in de samenleving. Zij dragen  
bij aan de welvaart en het welzijn in Nederland. 

DNA motiveert medewerkers van verenigingen  
hun passie voor het vak te delen en zich te blijven  
ontwikkelen.

DNA bundelt en ontsluit kennis  
over verenigen
•  DNA verbindt, inspireert en ontwikkelt  

verenigingen 
• Monitort de ontwikkelingen in verenigingsland 
• Verzamelt ervaringen en verhalen
• Brengt mensen bij elkaar op thema’s
• Co creëert het vak verenigen

Verenigingen leren van elkaar  
binnen DNA
• Hoe bind jij je leden?
•  Hoe werf je nieuwe leden?

•  Hoe zorgen jullie voor verjonging van je  
ledenbestand? 

•  Hoe wij ledenbetrokkenheid meten?
•  Wat kun je doen om de belangenbehartiging te 

focussen en versterken? 
•   Hoe zit jullie contributiemodel in elkaar? Gebruik je 

nog andere verdienmodellen?
•  Hoe wij tot een gedragen en heldere verenigings-

strategie zijn gekomen?
•  Waarom wij blij zijn met onze nieuwe structuur?
•   Hoe wij met onze leden communiceren en onze 

leden met ons?
•  Hoe ga jij om met diversiteit in je achterban?
•  Wat is jullie stap in de toekomst? 

Verenigingen: De verbinders van de Nederlandse samenleving

DNA: Verbinding - Inspiratie - Respect - Vertrouwen - Gelijkwaardigheid
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Bent u een vereniging?
Word dan lid van DNA!

Alle medewerkers van het verenigingsbureau  
krijgen daarvoor het volgende;
• Toegang tot 10 Q sessies per jaar
• Toegangskaart(en) voor het jaarcongres en feest
• Vier keer per jaar het vakblad VM
•  Wekelijks het belangrijkste nieuws voor en  

over verenigingen 
•  Maandelijks het nieuws van voor en door  

de leden van het DNA netwerk
•  Toegang tot een netwerk met verenigings-

professionals in hun functie
•  De mogelijkheid mee te werken aan de verdere  

professionalisering van verenigingen in Nederland
•  Toegang tot het Register Association Executives 

(RAE)
•  Korting op trainingen via de DNA Academie

Benieuwd wie er al lid zijn? Kijk op:
www.denederlandseassociatie.nl/ons-dna/leden

Bent u een dienstverlener?
Word dan partner van DNA!

En bouw samen met de leden van DNA verder aan 
sterke verenigingen en verenigingsprofessionals. 

Wat krijgt u als partner van DNA?
•  Toegang tot het netwerk van verenigingen en  

verenigingsprofessionals door deelname aan  
de voorjaar en najaarsbijeenkomst

•  Deelname aan het jaarcongres en de mogelijkheid 
tot promotionele acties op het jaarcongres

•  Advertentieruimte in de wekelijkse digitale  
nieuwsbrief, op de website en in het vakblad VM

•  Abonnement op VM
•  Deelname aan de ontwikkeling en verdere  

professionalisering van verenigingen en  
verenigingsprofessionals

Benieuwd wie er al partner zijn? Kijk op:
www.denederlandseassociatie.nl/ons-dna/partners

 Meer weten?
Meer weten of wilt u dat we een keer langskomen om  
meer te vertellen over DNA, neem dan contact op met: 
Annemiek Wissink, annemiek@denederlandseassocatie.nl
Esther Klos, esther@denederlandseassociatie.nl 
Miranda de Haan, miranda@denederlandseassociatie.nl 
of bel: 030- 2271677

DNA in cijfers
Opgericht op 16 juli 2015

Aantal leden: 150 
Aantal individuele leden: 25

Aantal partners: 27

Aansluiten bij DNA? 

-  Maandelijkse Q sessies, kennissessies  
om geleerde lessen met elkaar te delen

-  Het DNA Jaarcongres met feest, voor  
ontmoeting, inspiratie en samen leren 

-  DNA Academie, voor de ontwikkeling van  
de verenigings professional

-  Het Vakblad VM, vier keer per jaar  
interviews, kennis en inspiratie

 

-  Wekelijkse digitale nieuwsbrief, met  
nieuws over verenigingen en verenigen

  
-  Maandelijkse nieuwsbrief van voor en door 

leden, met nieuws en wetenswaardigheden

-  Netwerken voor verenigingsprofessionals, 
zoals directeuren, secretarissen,  
communicatie- en marketingprofessionals,  
hr professionals, juridische professionals  
en jonge verenigingsprofessionals.

-  Voorjaars en najaarsbijeenkomst

DNA verbindt verenigingen met:




