Review en certificering
Evaluatie en plan voor
vervolg

Evaluatie review 2021
2019

2020

2021

Review gedaan

?

32

45

Totaal aantal leden

?

113

182

% review gedaan

?

28%

25%

Target

-

25%

50%

Acties 2020:
➢ Meer communicatie: bij jaar-event
en in nieuwsbrieven
➢ Oorkondes uitgedeeld: heeft geleid
tot exposure, meer reviews en
nieuwe leden

Aanvullende acties 2021:
➢ Nieuwe reviewmethode op basis van SDG
➢ 4 Inspiratiebijeenkomsten om HPP’ers op
gang te helpen, 35 deelnemers, leuke
gesprekken en connecties
➢ Aandacht voor review in onboarding
Maar leidt niet tot significant meer reviews

Evaluatie review 2021
Doel review &certificaat:
Positieve impact maken. De Sustainable development goals (SDG’s) als een kapstok voor de impact van
HPP’ers.
Behouden
• SDG’s als kapstok worden gewaardeerd
• Inspiratiesessies helpen mensen op gang. Eventueel uitbreiden naar HPP academy: Maak je persoonlijke
HPP Impactplan
• Kleine optimalisaties in methode
Behoefte aan
• Meer kennis over SDG’s en wat je daar zelf mee kunt
• SDG-inspiratiesessies : nov eerste pilot gedaan. In 2022 als onderdeel van de HPP Academy
• Uitwisseling kennis en inspiratie: wie doet wat : 2022 op website
• Mogelijkheid elkaar te kunnen vinden op SDG : 2022 op website
• Geautomatiseerd review-systeem
Uitdaging
• Na alle inspanningen komen we niet tot een hoger % reviews
• Gedrag van leden strookt niet met belofte

Evaluatie nieuwe review

Wat willen we wél
Vanuit een constructieve houding:
• HPP’ers inspireren voor review
• HPP’ers inspireren voor samenwerkingen op SDG-thema’s
• HPP’ers elkaar beter kunnen vinden op SDG-expertise
Wat willen we niet
• Leden uitsluiten als ze geen review doen
• Verplichtingen opleggen waar men zich niet aan houdt

Werkgroep 2022
Bredere scope:
HPP’ers helpen om duurzame impact te maken
Interactie
Netwerk verbinden en versterken

• HPP’ers kunnen elkaar vinden op
basis van expertise en affiniteit
met SDG’s
• Op website in profiel SDG’s
toevoegen + zoekfunctie
• Op website per SDG tips en
inspiratie wat andere HPP’ers
doen

Inspiratie

Instrumenten

Inspiratie-sessies SGD’s, MVO
Impactplan

• In Q1 sessies hulp bij je
persoonlijke MVO Impactplan
• Door het jaar: sessies kennis en
inspiratie over SDG’s: een
combinatie van inhoudelijke
kennis en leuke opdrachten om
zelf te ervaren hoe je de SDG’s in
jouw bedrijf een plek kunt geven
• Werkgroep organiseert sessies,
eventueel samen met andere
gastsprekers en gastbegeleiders

MVO Impactplan

•
•
•
•
•

Op basis van SDG’s
Gereviewd door andere HPP’er
Certificaat
Zelfde manier als review 2021
Werkgroep faciliteert het proces
en deelt certificaten uit

Werkgroep 2022
Bredere scope:
HPP’ers helpen om duurzame impact te maken

Werkgroep:

Werkgroep:

Review en
certificering

Duurzame Impact

2022: SDG’s op HPP website: elkaar vinden
Fictief voorbeeld

Wie werkt aan SDG 2?

Expertise in:

Affiniteit met:

2022: SDG’s op HPP website: elkaar inspireren

Per SDG een aantal tips van wat andere
HPP’ers doen op dat vlak

Ontsluiten voorbeelden van mogelijke acties per SDG
Wat doen andere HPP’ers op dit vlak?
-

Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
...
...

Maar wat moeten we dan met die belofte?

Wat we ook doen, we gaan niet omhoog met % reviews. Daarmee is doel niet
haalbaar en belofte dus niet kloppend

Nieuw voorstel voor de beloftes van HPP
1.
2.
3.

Ik zet ieder jaar stappen om duurzamer te ondernemen en draag dat uit
Ik inspireer en help anderen dit ook te doen
Ik draag bij aan het succes van HPP op een manier die bij mij past

De Werkgroep

?
Marco Rog

Elvira van Rijn

Anke Bergmans

Thom Stam

Wie komt ons
helpen?

Oproep

Vacature (structureel)

Grasduinen in inspiratie (eenmalig)

We zoeken 1 extra werkgroeplid voor o.a.:
• Communicatie over onze activiteiten
(nieuwsberichten schrijven, in
afstemming met werkgroep
communicatie)
• Plannen en organiseren (online sessies
en andere activiteiten plannen en
organiseren)
• Optimaliseren reviewproces en
communicatie hierover

We zoeken HPP’ers die willen helpen
bij:
• Doorspitten van reviews die al
gedaan zijn voor inspiratie
• Alle tips verzamelen om per SDG
op de website te plaatsen
• Deze tips herschrijven naar leuke
en nuttige content voor op de
website
• De reviews worden hiervoor
geanonimiseerd

Meld je bij:
Anke Bergmans

Meld je bij:
Anke Bergmans

Gastsprekers en gastbegeleiders (eenmalig of
af en toe)
We zoeken mensen die:

•

Expertise hebben op 1 of meer SDG’s en die
kennis willen delen in een sessie

•

Ervaring hebben met begeleiden van online
sessies a.d.h.v. systemisch werken en het
leuk vinden om een keer een SDG-sessie te
begeleiden

Meld je bij:
Marco Rog
Elvira van Rijn

Evaluatie nieuwe review
Samenvattend:
•
•

•
•

We gaan door met SDG’s als kapstok
De review wordt een onderdeel van de HPP Academy waarbij
we HPP’ers helpen met het opstellen van een persoonlijk MVO
Impactplan. We faciliteren dit met inspiratiesessies rondom
SDG’s en sessies om samen aan het plan te werken (zoals in
2021 gedaan)
We richten de website in met SDG’s op profiel
We gaan inspiratie per SDG delen op de website

•

De belofte is weinig waard als maar een kwart van de leden zich
eraan houdt. De review is een instrument om aan belofte 1 te
voldoen, maar het past niet bij iedereen

•

Daarom is ons voorstel:
• HPP’ers wél stimuleren en inspireren om persoonlijk HPP
Impactplan te maken
• Meer inzetten op SDG’s als verbindende factor voor
netwerk, expertise en inspiratie
• Belofte van peer-review laten vervallen
• Review is in de toekomst wel voorwaarde voor platform
inkopende partijen

Acties 2022:
Inspireren voor review:
• Inspiratiessessies
• SDG’s
• Samenwerken aan je plan
• HPP academy: Maak een persoonlijk MVO
Impactplan
SDG expertise en samenwerking:
• Profiel op website uitbreiden met SDG’s
• SDG zoekfilter
• Per SDG acties van andere HPP’ers ter
inspiratie
Proces automatiseren ( heeft nu minder
prioriteit. Is wel een wens, maar we stoppen
liever effort in de bovenstaande acties, als er
iemand is die hier aan wil bijdragen, dan graag)

