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Polderprojecten: verenigingen delen professionals

• Een samenwerking tussen DNA (De Nederlandse Associatie) en PolderBanen

• Een vereniging met een tijdelijke behoefte aan specialistische kennis wordt door PolderBanen 

geholpen met een projectbeschrijving en daarna gematcht met een geschikte kandidaat

• Polderprojecten zijn tijdelijk en parttime – de kandidaat wordt gedetacheerd aan een andere 

vereniging en blijft parttime werkzaam bij zijn/haar eigen vereniging



Polderprojecten is een samenwerking van:

Hét wervingsbureau voor professionals die willen werken bij 

belangenorganisaties. Dit zijn bijvoorbeeld brancheverenigingen, 

beroepsverenigingen, en daaraan verbonden arbeidsmarktfondsen.

Een vereniging van, voor en door verenigingen. DNA verenigt 

brancheverenigingen, beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, 

fondsen en ledenorganisaties. DNA inspireert en zet zich in voor de 

ontwikkeling van verenigingen en verenigingsprofessionals.
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Verenigingen kunnen meer van elkaar leren

• Verenigingen opereren in een vergelijkbare omgeving en kunnen daar naar onze mening meer 

gebruik van maken. 

• Zo kan een professional met specialistische kennis, werkzaam bij vereniging X, zeer waardevol zijn 

voor een andere vereniging (Y). 

Deze verenigingen zijn zich hier vaak niet van bewust, omdat zij in hun dagelijkse werkzaamheden 

niet met elkaar in aanraking komen.

• PolderBanen zet zich in om door middel van Polderprojecten verenigingen met elkaar te verbinden
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Voorwaarden Polderprojecten

• De behoefte van vereniging X moet passen in een projectvorm met een duur van maximaal 6 

maanden

• De professional moet werkzaam zijn bij een andere vereniging (zijn/haar werkgever gaat akkoord 

met detachering)

• De professional wordt parttime ingezet bij vereniging X, maar blijft parttime werkzaam bij 

vereniging Y
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Voorbeelden Polderprojecten

• Haalbaarheidsstudie ontwikkeling keurmerk

• Opzetten ledendiensten

• Opzetten ledentevredenheidsonderzoek

• Selectie van een nieuw CRM/ledenadministratiepakket

• Uitwerken programma werving nieuwe leden

• Professionaliseren issue kalender voor lobby

• Analyse mogelijkheden voor aansluiting in Brussel

• Uitwerken routeplan commercialisering dienstverlening

• Inventariseren mogelijkheden inzet social media

• Ontwikkelen plan van aanpak regionale belangenbehartiging/regionale vertegenwoordiging

• Onderzoeken mogelijkheden back office samenwerking 2 verenigingen

• Opzetten functiegebouw



Werkwijze Polderprojecten

1. Vereniging X heeft een project en meldt zich  

2. PolderBanen gaat in gesprek met vereniging X – dit leidt tot projectbeschrijving

3. PolderBanen zet project uit via eigen kanalen en via DNA (nieuwsbrief, website, social media)

4. Potentiële kandidaten melden zich bij PolderBanen

5. PolderBanen gaat in gesprek met kandidaten en schakelt met werkgever kandidaat (vereniging Y) 

over mogelijkheden detachering

6. PolderBanen introduceert een of meerdere kandidaten bij vereniging X

7. PolderBanen begeleidt vereniging X en Y tot detacheringscontract is getekend

8. Evaluatie met alle partijen na afloop project
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Uitgangspunten inlener, professional en uitlener

Inlener (vereniging X)

• Tijdelijke behoefte aan kennis, maar geen mogelijkheden voor vaste baan, consultant etc.

• Wil leren van een andere vereniging

Professional:

• Werken in een nieuwe omgeving, nieuwe uitdaging

• Ontwikkelen van project-specifieke skills

• Verbreden netwerk

• Vergroten eigen mobiliteit

Uitlener (vereniging Y):

• Vergroten netwerk en referentiekader professional = vergroten netwerk eigen vereniging

• Vergroten mobiliteit medewerkers

• Collegialiteit, bijdragen aan algemene samenwerking verenigingen & van andere verenigingen leren

• Kostenbesparing (delen salariskosten)



Kosten

• Vereniging X (inlener) betaalt € 2.000,-

€ 500,- administratiekosten

€ 1.500,- plaatsingskosten

• Vereniging Y (uitlener) betaalt € 500,- administratiekosten 

Korting via DNA voor inlener 

• Lid van DNA? U krijgt 50% korting op de plaatsingskosten

• Geen lid van DNA? Word lid en krijg meteen 50% korting op de plaatsingskosten


