
HPP werkgroep 
Certificering & Review

De review in een nieuw SDG-jasje



Waarom een review?

Doel HPP 2022: 80% van de leden doet review

Formeel voor HPP label

• Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid HPP label 

• Geen greenwashing 

Inspiratie en actie

• Motiveert je om na te denken over jouw bijdrage

• Doelen opstellen helpt om in actie te komen

• Motiverend om te zien wat je al doet en bereikt

• Je inspireert elkaar



Review draagt bij aan:



Wat vinden onze leden 

Goed dat we een review doen want: 

• Het maakt jezelf weer bewust van wat je kunt doen = inspirerend

• Het maakt je bewust van wat je al doet = goed gevoel 

• Het maakt het lidmaatschap serieus, ook naar de buitenwereld 

• Het voorkomt dat mensen alleen lid worden voor greenwashing 

• Het reviewen door een ander lid zorgt voor inspiratie onderling 

• Het reviewgesprek zorgt voor extra verdieping 

• Het reviewgesprek zorgt ervoor dat leden elkaar leren kennen 



Review in een nieuw jasje

Behouden Aanpakken 

• Review als instrument 

• Interactie: het gesprek met elkaar

• Brede scope: alles kan en mag 

• Proces grotendeels gelijk

• Oorkonde

• Inhoud review met SDG als kapstok

• Herkenbaar ook naar buiten

• Inspirerender

• Vorm

• Relevanter

• Inzichtelijk maken van alle acties

• Aciverender

• Meer aandacht voor de impact van de 

verschillende losse acties

• Hulp bij op gang komen

• Voor nieuwe leden een andere manier om op weg

te helpen



Elvira van Rijn Ilonka SpeksnijderMarco Rog Thom Stam Anke Bergmans 

De Werkgroep



Hoe doe je een review? 

Vul in Bespreek 

review
Review wordt 

goedgekeurd

Ontvang je 

certificaat

Voer een 

inspiratiegesprek 

(optioneel)





Sustainable development goals als kapstok

Werken jullie al met de SDG’s? 



Sustainable development goals als kapstok

Waarom deze kapstok? 

- Herkenbaar framework 

- Ambitieus en inspirerend

- Bijdragen aan het grote geheel

- Veel gebruikt

- Handig in communicatie



De toekomst

• We maken inzichtelijk wat elk 

lid doet

• We maken inzichtelijk wat we 

collectief doen

• Elkaar kunnen vinden op de 

website via SDG’s  

• Externe partijen kunnen ons

vinden op SDG’s

• Dus nu nog op papier, 

volgend jaar online! 



Review in een nieuw jasje



Review in een nieuw jasje



Review in een nieuw jasje



Review in een nieuw jasje



Aan de slag met je review!

1. Ga naar de website om de documenten te downloaden en te lezen over het proces  
https://www.happyplanetprofessionals.nl/hoe-werkt-het-reviewen/

2. Kom naar een van de inspiratiesessies 
• Vrijdag 26 februari 15.00 – 16.30 met Marco Rog en Elvira van Rijn

• Dinsdag 9 maart van 20.00 – 21.30 met Anke Bergmans en Marco Rog

• Vrijdag 26 maart van 15.00 – 16.30 met Anke Bergmans en Marco Rog met aansluitend vrijdagmiddagborrel

3. Zoek een reviewer
Let op: je mag niet elkaar reviewen en ook niet iemand met wie je in het verleden al hebt gereviewd

4. Maak alvast een afspraak om de review te bespreken 

5. Neem de tijd om je eigen review in te vullen en doorloop de stappen 
Maar zorg dat het hele proces uiterlijk 1 mei is afgerond!

6.     Deel je certificaat met trots! 

https://www.happyplanetprofessionals.nl/hoe-werkt-het-reviewen/


Vragen, ideeën, suggesties



Hulp gezocht 

We zoeken nog hulp voor de werkgroep review: 

Review

- Automatiseren proces 

Inspiratie en actie 

- Ontsluiten alle inspiratie tot nu toe 

- Middagje grasduinen 

Meld je bij Anke


