
   
DNA Secretarissennetwerk 

Daar waar DNA Q-sessies organiseert op thematisch vlak, zijn de netwerken bedoeld om 

vakgenoten bijeen te brengen. De doelstelling van een netwerk is onderlinge 

deskundigheidsbevordering door middel van het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen. 

Dit netwerk is bedoeld voor verenigings-, bestuurs, of directiesecretarissen/ adviseurs, maar is ook 

interessant voor andere verenigingsprofessionals. Criteria zijn dat je werkt in of voor de directie 

en/ of bestuur van je vereniging en dat je bezig bent met onderwerpen als: 

- Besluitvorming en de structuur van de vereniging (MT-bestuur-leden, zoals ALV/congres en  
andere vormen) 

- Organiseren van de P&C cyclus; begroting, jaarverslag, planning en agendering van 

vergaderingen 
- Governance van de vereniging (statuten, reglementen, lidmaatschapseisen, commissies 

contributie etc.) 
- Regie/ adviesfunctie op bovenstaande onderwerpen naar leden, bestuur, MT en collega’s 

 
Wat biedt het DNA Secretarissennetwerk 

Het netwerk staat open voor professionals die geheel of gedeeltelijk belast zijn met deze taak 

binnen de eigen vereniging. Voorop staat de wil en het vermogen van elk lid om kennis te halen én 

te brengen. Voor de invulling van het programma van de netwerkbijeenkomsten kunnen 

deelnemers zelf onderwerpen voorstellen. Te denken valt aan inhoudelijke onderwerpen als; hoe 

organiseer ik meer betrokkenheid van leden bij de besluitvorming in de vereniging en hoe zorg ik 

voor meer verbondenheid tussen de leden en het bestuur en de rol van de werkorganisatie hierin. 

Maar ook onderwerpen gericht op persoonlijke ontwikkeling; hoe zet je de rol van secretaris binnen 

een organisatie neer en het organiseren van meer draagvlak voor voorstellen en 

loyaliteitsdilemma’s. Ook kunnen (een aantal) leden besluiten om samen gedeelde vraagstukken 

op te pakken zoals position papers, voorbeeldreglementen of formats voor contributiemodellen, 

bestuursmodellen/ reglementen, verenigingsstructuur etc. Daarnaast faciliteren we uitwisselingen 

tussen professionals. 

Naar gelang het onderwerp wordt een gastspreker uitgenodigd. Dit kunnen experts zijn maar ook 

directeuren of voorzitters van verenigingen. Het netwerk organiseert twee of drie vaste 

bijeenkomsten per jaar op een centraal gelegen locatie in het land. Daarnaast treffen de leden 

elkaar ook op het DNA-congres.  

Tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen leden leren van elkaars ervaringen en inzichten. Verder 

wordt gebruik gemaakt van een besloten LinkedIn groep. Via dit virtuele netwerk kunnen vragen 

worden gesteld aan de andere leden en zijn bijvoorbeeld interessante artikelen en documenten te 

delen. 

Aanmelden 

Hebt je belangstelling voor dit netwerk? Je kunt je opgeven voor het netwerk via Esther Tierie, 
Verenigingsprofessional van DNA via 030-2271677 of 06-155 45 40, of per mail 
Esther@denederlandseassociatie.nl 
 
Voor inhoudelijke vragen kunt je terecht bij Marc van Rosmalen, bestuurslid DNA en 
Verenigingssecretaris bij Aedes via mvrosmalen@hotmail.com of per telefoon 06 1097 5825, of 

Henriette Neuteboom, directieadviseur bij Actiz via h.neuteboom@actiz.nl  
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