
 
 

Juryrapport DNA Awards 2021 

Met de Awards wil DNA inspirerende vernieuwing in verenigingen vieren, delen en een podium 

geven. Er is een DNA Award voor een vereniging en een voor een verenigingstalent. 

De jury heeft voor 2021 de volgende uitvraag gedaan: DNA zoekt bestendige versnellers met impact. 

 

Genomineerde verenigingen   

 Vakcentrum 

 KVNR Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 

 NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

 

Eervolle vermelding 

De jury wil CLC-Vecta een eervolle vermelding geven. De  vereniging en haar leden in de 

evenementenbranche hebben  zich in de coronatijd enorm creatief en ondernemend laten zich, 

onder meer door het ontwikkelen van en investeren in de fieldlabs, terwijl het een van de hardst 

getroffen sectoren is. 

 

Uitvraag 2021 

Uitvraag van de jury 2021: DNA zoekt bestendige versnellers met impact 

In de afgelopen periode hebben we onder druk van de coronacrisis enorm kunnen experimenteren 

en sneller, anders kunnen werken. Nu gaan we verder met het nieuwe normaal. Is dat een stap 

vooruit voor jouw vereniging en leden? Zijn jullie een bestendige versneller, met impact?  

Waar kijkt de jury naar:  

- Hoe heb je de vereniging bestendig kunnen versnellen? 

- Hoe houd je daarbij de juiste koers, wat doe je om de strategie te herijken, te bepalen en bij 

te stellen? Wat doe je daarin anders? 

- Heb je wellicht veranderingen in de structuur aangebracht?  

- Hoe neem je elkaar mee: als vereniging en leden? 

- Hoe trek je samen (sneller) op met stakeholders? 

- Kun je ook al resultaten benoemen? 

Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te geven. Het belangrijkste is dat wij snappen waar jullie – 

en jullie leden - die grote smile van krijgen, en hopelijk de jury dus ook. 

 

 

 



 
 

Juryrapport verenigingen 

Vakcentrum met de Meerwaarde campagne 

Het Vakcentrum is de vereniging voor zelfstandig winkeliers en franchisenemers.  
Het Vakcentrum vertegenwoordigt zo’n 2.800 winkels. Omdat de leden vaak met een formule 

werken (franchise) wordt niet voor alle stakeholders duidelijk wat hun rol is in de lokale 

gemeenschappen. De Meerwaarde campagne vat alle activiteiten samen die het Vakcentrum heeft 

ondernomen om deze meerwaarde zichtbaar te maken. 

De jury krijgt hier een smile van. Niet alleen omdat creatief de aandacht wordt gezocht en gevonden 

maar ook omdat leden en klanten van leden echt meedoen; de campagne is multimediaal; in de 

coronaperiode zijn de verenigingsprofessionals slim ingezet en heeft het team zich wendbaar 

aangepast. De strategie achter de campagne is heel goed doordacht en breed, zodat niet alleen de 

lokale stakeholders worden bereikt maar ook de stakeholders in Brussel. 

KVNR – sterk in coronatijd en intussen ‘op stoom’ met duurzaamheid 

KVNR heeft in de coronaperiode sterke staaltjes laten zien van organiserend en oplossend vermogen 
om specifieke problemen op te lossen voor de leden – thuisbrengen van zeevarenden die anders 
noodgedwongen op zee moesten blijven en het regelen van de vaccinaties voor 
scheepsbemanningen. Maar intussen ook een zeer ambitieus programma ontwikkeld,  het Maritiem 
Masterplan om de energietransitie van de sector te versnellen richting een emissieloze scheepvaart. 
Ook de erkenning dat de sector hierin niet vooroploopt en wat heeft waar te maken, laat een 
transparante houding zien. Ze gaan een spannend proces in. 

KVNR toont leiderschap, is outcoming en toont lef. Het is mooi om te zien dat de sector zichtbaar 

wordt gemaakt en echt op weg is naar een duurzame toekomst. Mooi dat de directeur is uitgeroepen 

tot havenvrouw, maar vooral mooi dat leden worden aangetrokken en meebewegen. Interessant dat 

zelfs reders uit het buitenland zich aansluiten. 

NHG met thuisarts.nl 

Met thuisarts.nl geeft het NHG niet alleen de juiste informatie aan patiënten over ziekte en 

gezondheid maar krijgen zij ook meer regie. Intussen wordt voor thuisarts.nl steeds breder 

samengewerkt, zoals met specialisten.  

De jury vindt de aanpak van thuisarts.nl een heel mooi voorbeeld van een vereniging die inspeelt op 

belangrijke ontwikkelingen rondom leden, terwijl leden nog niet kunnen of willen overzien dat dat op 

deze manier kan en misschien moet. Vernieuwend en dapper. Een vereniging moet zeker naar leden 

luisteren maar ook het voortouw durven nemen. Op de korte termijn is het een project waarvan 

leden zich afvroegen of dit wel uit de middelen van NHG moest komen en dat hun verdienmodel zou 

kunnen bedreigen. 

Waardevol dat thuisarts.nl zich richt op de gebruiker en vanuit de gebruiker is opgezet. Het heeft een 

positief maatschappelijk effect. En het draagt bij aan kwaliteit van de zorg doordat de richtlijnen van 

de verschillende specialisten meer overeenstemmen, waar dat nodig is. Het grote bereik laat zien dat 

de NHG een grote impact heeft. 

 

De passie en het eigenaarschap die van de voordracht afspat zorgt nog eens voor een extra smile. 



 
 
 

 

Genomineerde talenten 

 Gonny Eussen, ANKO 

 Elke Verbaarschot, Lejeune Association Management 

 Eline Penders, Aedes 

 

Uitvraag 2021 

De uitvraag van de jury 2021 

Hebben jullie in het team iemand die telkens weer een sleutelrol heeft als het gaat om 

experimenteren, sneller leren en het enthousiast meenemen van leden, juist in de hybride wereld 

van online en offline ledencontact? Iemand die niet alleen telkens opnieuw met een nieuw plan 

komt, maar die ook in staat is om plannen tot resultaat te brengen en die ziet wat de leden en de 

vereniging verder brengt en wat niet? Stel deze kanjer aan ons voor. 

Hoewel de uitvraag heel generiek is geformuleerd, kijkt de jury vooral naar: 

- Wat is de rol van het talent in een concreet en recent project? 

- Blijkt enthousiasme in de aanbeveling? 

- Zien we ontwikkeling van het talent? 

 

Juryrapport talenten 

Gonny Eussen, manager marketing, communicatie en customer relations koninklijke ANKO  

 

ANKO heeft in de afgelopen tijd de aanpak van de lobby drastisch veranderd. Een van de 

veranderingen is dat iedereen vanuit haar of zijn rol daaraan bijdraagt. Gonny Eussen heeft het team 

aangemoedigd en uitgedaagd om de verandering die hiervoor nodig is door te maken: taken en 

kennis delen met anderen en ook taken op je nemen en gevoeligheid ontwikkelen, die je daarvoor 

niet had. Ook heeft zij leden hierin meegenomen en enthousiast gemaakt. De jury vindt het een 

bijzondere prestatie dat het is gelukt om iedereen gevoelig te maken voor PA en het effect hebben 

we afgelopen tijd zeker gezien. 

Elke Verbaarschot, relatiemanager vereniging bij Lejeune Association Management 

Elke is sterk betrokken bij de transitie naar de digitale vereniging en het toekomstbestendig maken 

van verenigingen door het integreren van de nieuwe generatie in verenigingsactiviteiten en vooral 

door haar vernieuwende manieren om te laten zien hoe abstracte technologie van betekenis is voor 

een veelheid aan toepassingen. Het combineren van digitaal verenigingen in coronatijd met 

vernieuwing en ontwikkeling van verenigingen spreekt de jury aan. En toch ook de aanprijzing dat zij 

er een ster in is om er achter de schermen aan te werken dat de bestuurs- en beleidssterren aan de 

voorzijde kunnen shinen. En tja, de jury was ook een beetje betoverd door het gloedvolle betoog in 

de voordracht. 



 
 
Eline Penders, senior belangenbehartiger AEDES 

Eline is onder andere projectleider van de Actieagenda Wonen. Een belangrijke aanjager van 

vernieuwing in verenigingen is het aangaan van samenwerkingen en allianties. Maar daar zit ook een 

ingewikkelde achterkant aan. Eline heeft een inspirerende rol gespeeld in het smeden van de alliantie 

en vervolgens met succes alle partijen bij elkaar houden. Bovendien is deze alliantie zelf ook een 

inspirerend voorbeeld.  

 

Samenstelling van de jury 

Frank Bluiminck, voorzitter, directeur van VGN en bestuurslid van DNA 

Rosetta Kooistra, directeur Wissenraet Van Spaendonck 

Sonja Cats, Adfiz, zij won vorig jaar de talentaward 

Mathieu Daalder, directeur Versterking 

Matthijs Akkenaar, directeur Skills Town Connect 

Roel de Krijger, Manager Ledenservice, KWBN 

Jeanne Hoogers, DNA 

Aanbeveling voor 2022 

De jury beveelt DNA aan om het thema en de criteria voor de Awards eerder in het jaar bekend te 

maken. Het is bijzonder om te zien hoe deskundig, en met hoeveel passie en inzet er in de 

verenigingen wordt gewerkt en dit verdient zeker de aandacht en een podium. Het levert veel 

verhalen op die we met elkaar kunnen delen.  

 


