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Voorwoord

HAPPY PLANET PROFESSIONALS 

BESTUUR

Hans Snel – voorzitter  
M: hans.snel@nectar-marketing.nl
T: 06-15014732

Nico Verzijden – penningmeester 
M: nico@financieel-duurzaam.nl
T: 06-57333336

Anne Claire van der Lugt - lid
M: anneclaire@elefunds.nl
T: 06-25007958

Marco Rog – secretaris a.i.
M: marco@circularclarity.org
T: 06-12530219

Hester Pronk - lid
M: info@hesterpronk.nl 
T: 06-24815777

Beste leden,

Op 28 oktober hebben wij ons 200e lid mogen 
verwelkomen. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd was 
2022 een minder succesvol jaar als we kijken naar de 
ontwikkeling van het aantal opzeggingen, het aantal 
nieuwe leden, het bezoek aan evenementen en het aantal 
actieve en betrokken leden. 

Daarom willen wij in 2023 de focus leggen op de 
verhoging van de waarde van de vereniging voor de 
huidige leden. Via een onderzoek onder de leden willen we 
achterhalen hoe wij voor deze groep het lidmaatschap 
aantrekkelijker kunnen maken. Tegelijkertijd gaan we 
nieuwe leden nog warmer verwelkomen, ontlasten we de 
werkzaamheden van actieve leden door de opvulling van 
vacatures, het automatiseren van processen en betrekken 
van meer leden bij diverse activiteiten. Wil jij je ook meer 
inzetten voor HPP in 2023? Neem dan met één van ons 
contact op.

8 december 2022
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Doel Realisatie 
2021

verwachting
2022

doel
2023

Aantal nieuwe leden 72 30 (nu 29) 50

Aantal opzeggingen 23 30 (nu 28) 20

Bezoekers evenementen (3 in 2023) 234 93 110

% Structureel actief/incidenteel actief/
% betrokken/passief

15/7/
40/38

8/2/
22/68

15/10/
40/35

Aantal leden met actueel certificaat 41 25 50

Aantal HPP Academy sessies (en deelnemers) - 2 (7) 10 (80)

1. Doelstellingen 2023



2. Speerpunten 2023 

Situatie anno 2022:
o Aantal nieuwe leden is afgenomen en aantal opzeggingen is gegroeid
o Lager evenementenbezoek dan vorig jaar
o Minder structureel actieve, incidenteel actieve en betrokken leden
o Minder certificaten dan in 2021
o HPP Academy gelanceerd, eerste sessies positief, meer PR in brede groep nodig
Speerpunten 2022:
1. Opvullen vacatures bestuur en werkgroepen
2. Focus op ledenbinding en activatie (door middel van een aantrekkelijk aanbod) en dus niet op ledenwerving
3. Onderzoek onder leden naar behoeften
4. Automatisering welkomstmails, ledenadministratie en incasso
5. HPP Academy: doorontwikkeling Do-It-Yourself concept en evaluatie in najaar
6. Actievere rol leden bij voor- en najaarsevenement
7. Verbeteringen van de website
8. Verhuizing van MailChimp naar LaPosta
9. Verhoging frequentie nieuwsbrieven, met nieuwe redactionele formule



3. Ledenwerving 

Doelstelling 2023: 50 nieuwe leden
Werkgroepleden: Wilma Kaptein, Hans Snel ( linking pin naar bestuur)
Vacature: 1 lid

Hoe gaan we dit bereiken? 
● Elk jaar probeert elk actief lid minimaal één nieuw lid aan te dragen
● Bij elk event nodigt elk lid één relatie  binnen zijn eigen netwerk uit. 

Na de bijeenkomst nodigt het lid de introducé uit om lid te worden

Activiteiten regulier
● Actieve leden via oproepen en tips stimuleren om relaties uit te nodigen voor evenementen en om lid te worden
● Verder beperkt: nadruk ligt in 2023 op ledenbinding en ledenbehoud en minder op nieuwe instroom

Activiteiten extra
● Opvullen vacature



4. Activatie 

Doelstellingen 2023: 
- Daling aantal opzeggingen van 30 in 2022 naar 20 in 2023
- Stijging van het percentage structureel actieve leden van 8 in 2022 naar 15 in 2023
- Stijging van het percentage betrokken leden van 22 in 2022 naar 40 in 2023

Werkgroepleden
Elvira van Rijn, drie vacatures, Hans Snel (linking pin bestuur)

Activiteiten regulier
• Onboarding van nieuwe leden (3 welkomstmails)
• Online welkomstborrels (1 per kwartaal)
• Matchen van vraag en aanbod (gericht leden benaderen voor het invullen van vacatures)

Activiteiten extra
• Werving nieuwe werkgroepleden
• Automatisering onboarding mails
• Activatieplan opstellen



5. HPP Academy

Werkgroepleden
HPP Academy light werkgroep (Corrie Pasman, Elvira van Rijn, Hans Snel, Hester Pronk, Madeleine Boerma) 
Bestuur linking pin Hester Pronk 
Nauwe lijntjes met WG communicatie en WG Evenementen

Doelstellingen
• 10 sessies HPP Academy
• Leden geactiveerd om deel te nemen en bijdrage te leveren 
• Gebruiksvriendelijke infrastructuur HPP Academy
• Evaluatie Q3-23

Activiteiten 2023
• Verder doorontwikkelen van DIY principe voor de HPP Academy (ontwerpen, PR, terugkoppeling)
• Support vanuit werkgroep: 

○ promotie HPP Academy Kalender 
○ aanmoedigen van min.10 events

• Q3-23 evaluatie uitvoeren en evt wijzigingen tbv plan 2024 opstellen 



6. Werkgroep evenementen 

Werkgroepleden
Doortje ‘t Hart, Erica Goedhart, Marianne van Lubek en Anne Claire van der Lugt  (linking pin bestuur)

Doelstellingen (kwalitatief)
• 1 evenement georganiseerd door werkgroep

middag (programma) en avond (eten + netwerken) in het midden van het land (Utrecht/Amersfoort) 
• 2 evenementen georganiseerd door leden
• Doelen van de evenementen: informeren, inspireren, interactie (verbinden).
• Financiële ondersteuning uit kas voor locatiehuur en eventueel spreker (werkgroep evenement)
• Bijdrage van leden voor catering.
• Goede afstemming met andere activiteiten zoals review sessies.
• Ondersteuning en samenwerking werkgroepen communicatie en ledenwerving.

Activiteiten regulier (data 2023)
• Maart - voorjaarsevenement door lid  (live)
• 9 of 16 juni - jaarevenement door werkgroep (live)
• Oktober/november - najaarsevenement door lid (live)

Vacatures
● Leden voor organisatie voorjaars- en najaarsevenement.
● Vacatures voor organisatie evenementen. Doortje en Erica zullen afscheid nemen in 2023.

6. Werkgroep evenementen 6. Evenementen



7. Duurzame Impact

Werkgroepleden
Anke Bergmans, Marco Rog (linking pin bestuur)
Doelstelling 2023: 50 certificaten

Doelstellingen:
• Leden stimuleren en ondersteunen in het verhogen van de duurzame impact van hun bedrijf op de omgeving

Reguliere activiteiten: 
• Organiseren van online inspiratiesessies om HPP-leden op weg te helpen met het opstellen van hun HPP Impact 

Plan (nieuwe naam voor MVO Impact Plan)
• Regisseren jaarlijkse reviewronde, verstrekken van jaarcertificaten en oorkondes aan leden met certificaat

Nieuw in 2023:
• Q1: Drie nieuwe leden voor de werkgroep werven
• Organiseren van kennissessies over de SDG’s en hoe je daar met je bedrijf aan kunt bijdragen
• Interactie tussen HPP-leden bevorderen door op de website zichtbaar te maken aan welke SDG’s leden werken
• Per SDG inspiratie over wat je op die SDG als zelfstandig ondernemer zou kunnen doen, met input vanuit de 

reviews van leden 
• Meten hoeveel leden wel een HPP Impact Plan maken, maar certificering niet nodig vinden. 

Op basis hiervan voor 2024 doel formuleren. 



8. Communicatie 

Werkgroepleden (nieuwe werkgroep in oprichting)
Redactieteam: Caja Heikens, Claire Dekkers, Jurjen de Jong, Hans Snel (linking pin naar bestuur)
Content team: Michael Doove, Wilma Kaptein, Olivier Rijcken, e.a.

Doelstellingen (nieuw)
• Leden optimaal informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging
• Bijdragen aan de naambekendheid, het imago en de positionering van HPP naar externe doelgroepen

Activiteiten regulier
• Eindredactie nieuwsbrief 10x per jaar
• Verzorgen uitnodigingen voor evenementen
• Onderhoud content website
• Publiceren berichten op LinkedIn
• Adviseren bestuur en werkgroepen over communicatie

Prioriteiten in 2023
• Uitbreiden redactieteam en contentteam
• Herinrichting/update van de website (inhoud, functionaliteit en vormgeving) (lopend)
• Verhuizing van MailChimp naar LaPosta
• LinkedIn strategie



9. Externe contacten en samenwerkingen

Werkgroepleden: Hans Snel & Marco Rog

Doelstellingen
• Zichtbaarheid van HPP vergroten en merk HPP versterken, ten behoeve van:

• Groei ledenaantal
• HPP als platform voor inkopende partijen

• Kennisuitwisseling tbv SDG-support leden

Activiteiten regulier
• Oriënterende gesprekken met diverse (inkopende) partijen op gebied duurzaamheid
• Uitvoeren afspraken met MVO Nederland

Nieuw in 2023
• Concretiseren afspraken met MVI Platform
• Opfrissen afspraken met SDG Nederland
• Verkenning samenwerking met United Economy
• Samenwerkingsbeleid en -richtlijnen opstellen



10. Financiën, ledenadministratie en kascommissie

Status financiële en ledenadministratie 2022
● Financiële administratie door kantoor van Nico pro bono
● Ledenadministratie door kantoor van Nico tegen onkostenvergoeding (12,50 euro per lid)
● Ledenadministratie grotendeels handmatig

Reguliere werkzaamheden financiële administratie
● Inkomsten en uitgaven boeken
● Betalingen doen
● Jaarrekening opstellen

Reguliere werkzaamheden ledenadministratie
● Registratie nieuwe leden
● Facturering en incasso
● Administratieve verwerking contributies
● Uitschrijven opzeggingen
● Correspondentie met leden over de contributie

Acties 2023
● Uitvoering nieuw contributiebeleid (mits goedgekeurd op de ALV van 8-12-22)
● Uitvoering nieuw incassobeleid
● Automatisering ledenadministratie
● Werving nieuw lid kascommissie per 2023
● Werving nieuwe penningmeester



11. Vacatures HPP

Bestuur:

• Secretaris (per heden)

• Penningmeester (per voorjaar 2023)

Werkgroep Evenementen:

• Eén nieuw lid ter vervanging van Doortje

• Eén nieuw lid ter vervanging van Erica

Werkgroep Communicatie:

• Twee leden voor kernteam

Werkgroep Activatie: 

• Drie leden

Werkgroep Ledenwerving:

• Eén lid

Werkgroep Duurzame Impact:

• Drie extra leden

Kas Controle Commissie:

• Een nieuw lid met financiële kennis



12. Begroting 2023

Wordt teruggebracht 

naar 2 evenementen

Wordt teruggebracht 

naar 2 evenementen


