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1. Algemeen
HvA United is opgericht in 2015. Het netwerk valt organisatorisch onder verantwoordelijkheid
van de beleidsafdeling Human Resources (HR). Op 31 december 2020 bedroeg het ledenaantal
315. Het ledenaantal op 31 december 2021 was 340. Een groei van ongeveer 9 %. Het is een
verslag van een bijzonder jaar waarin geen live contact is geweest met de leden. En een jaar
waarin HvA United haar eerste webinar heeft georganiseerd, waarover later in dit verslag meer.
Ook HvA-brede activiteiten zoals bijv. de Kennisparade en de Opening Hogeschooljaar die de
HvA organiseerde en toegankelijk voor de leden van HvA United, werden online georganiseerd.
De leden hebben voor deze bijeenkomsten een uitnodiging ontvangen.
2. Doelstellingen
HvA United organiseert jaarlijks een aantal activiteiten o.a. lezingen, voor zowel oud-collega’s
als medewerkers en studenten. De lezingen hebben een maatschappelijk en actueel onderwerp
dat inhoudelijk aansluit bij de verschillende faculteiten. HvA United wil hiermee een bijdrage
leveren aan de kennisontwikkeling van eenieder gecombineerd met informele ontmoetingen,
van mensen die het netwerk ondersteunen.
Daarnaast wil de HvA gepensioneerde HvA medewerkers in de gelegenheid stellen HvA brede
bijeenkomsten bij te wonen. Dit wordt zeer gewaardeerd door de leden en voedt hen in hun rol
van ambassadeurs van de HvA.
3. Organisatie
• Team HvA United
Het team HvA United startte in 2021 met zeven leden en streeft naar regelmatige ‘verjonging’
van het team. Met ‘verjonging’ wordt bedoeld oud-collega’s die tot voor kort deelgenomen
hebben aan het arbeidsproces en dus beschikken over een meer actueel netwerk. Per 1 januari
2021 trad Hans Mackaaij als nieuw lid toe. Helaas heeft Hans halverwege het jaar zijn
lidmaatschap van het team om persoonlijke redenen opgezegd.
De keuze van sprekers voor de lezingen, de invulling van themabijeenkomsten en het
activiteitenplan zijn de belangrijkste onderwerpen van de vergaderingen. Ook de borging van
HvA United in de organisatie van de HvA is een belangrijk gespreksonderwerp. Ieder teamlid
neemt zijn/haar verantwoordelijkheid in de organisatie van HvA United activiteiten.
In 2021 heeft het team HvA United in totaal 4x keer vergaderd, waarvan 3 x online via TEAMS
en een keer live vlak voor het uitbreken van de 3de golf van het virus in het najaar.
Het kernteam, bestaand uit Saskia Simon-Themans en Afien Nap, coördineert in samenspraak
met de teamleden alle HvA United activiteiten. Het kernteam is gemiddeld acht uur per week (2
personen) bezig met de organisatie van de activiteiten, het onderhouden van contacten binnen
en buiten de HvA en de reguliere overleggen.
• Beleidsafdeling en Dienst
Er vindt jaarlijks afstemming plaats met de HvA directeur HR, Cees Endhoven. Helaas heeft
het overleg dit jaar niet plaats kunnen vinden i.v.m. afwezigheid van de heer Endhoven. In
plaats daarvan heeft het kernteam in december 2021 mailcontact gehad met mevrouw Renee
Heeren, plaatsvervangend directeur HR, aangezien het Activiteitenplan 2022 en de Begroting
2022 door haar geaccordeerd moesten worden.
Het kernteam heeft het mailcontact met de plaatsvervangend directeur voorbereid met
Christine te Roller, programma-assistent Continu Verbeteren. Zij fungeert als linking-pin

tussen HvA United en de beleidsafdeling HR, de Personeels- en Salarisadministratie (PSA) en
overige beleidsafdelingen. De onderwerpen uit het Activiteitenplan 2021 en de Begroting waren
o.a. leidraad voor deze overleggen. Het kernteam heeft dit verslagjaar totaal vier keer met de
linking-pin vergaderd, waarvan een drietal bijeenkomsten online via TEAMS.
Ter ondersteuning en bevordering van haar activiteiten voerde het kernteam via TEAMS
regelmatig overleg met de beleidsafdeling Communicatie en de dienst Facility-services.
4. Lezingen, bijeenkomsten en een webinar
• Webinar
In 2021 heeft HvA United geen live lezingen kunnen organiseren vanwege de Coronarestricties
in de HvA. De live lezing met Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda moest helaas
worden geannuleerd. Aangezien HvA United het contact met haar leden hoog in het vaandel
heeft staan en al 2x de lezing heeft moeten annuleren, (voorjaar 2020 en najaar 2020) heeft zij
besloten de geplande live lezing met Marjan Minnesma en collega’s van de stafafdeling Facility
Services voor het eerst in haar geschiedenis als webinar te organiseren.
Tijdens het webinar liet Marjan Minnesma, directeur
Urgenda, ons de urgentie zien van de huidige
klimaatcrisis en de landelijk te nemen maatregelen. Ze
vertelde wat noodzakelijk is om uiterlijk 2030 in ons land
een volledig duurzame energievoorziening te realiseren.
De vraag was of deze voorgenomen maatregelen effectief
zullen zijn en of de HvA met haar eigen
duurzaamheidsdoelstellingen in de pas loopt met de
plannen van Urgenda.

Twee sleutelpersonen van HvA Facility Services op het
gebied van duurzaamheid Rowan Boeters,
programmamanager Duurzaamheid en Joep de
Hoog, projectmanager Waste Management
presenteerden hun duurzaamheidsplannen om de CO2
uitstoot van HvA gebouwen terug te dringen en HvA
haar afvalstromen circulair te maken. Zij vroegen
Marjan welke zij als realistisch en uitvoerbaar achtte.

De organisatie van een webinar vraagt andere vaardigheden dan het organiseren van een
live lezing. Het kernteam is veel dank verschuldigd aan Jeroen Jongsma, projectleider
evenemententeam bij de beleidsafdeling Communicatie. Dankzij zijn inzet, netwerk,
kennis en ervaring is ons 1ste webinar een succes geworden. De webinar werd op vakkundige
wijze geleid door Daniel Rommens, hoofdredacteur-directeur a.i. van HvanA. De opname vond
plaats in Pakhuis de Zwijger (Link webinar).

•

Live lezing
Voor de najaarslezing in november had HvA United
Marleen Stikker, Professor of Practice HvA en
directeur van Waag uitgenodigd om n.a.v. haar boek
‘Het internet is stuk’ ons mee te nemen in de wereld
van de techreuzen zoals Google, Facebook e.a..
Internetpioniers als Marleen Stikker hielpen het medium
publiek toegankelijk te maken en vorm te geven vanuit
democratische waarden. Maar de techreuzen wisten
onze digitale omgeving volledig over te nemen en
daarmee zelfs onze democratie en onze identiteit aan
te tasten.

Helaas kon dit HvA United evenement i.v.m. de Corona-maatregelen niet live doorgaan.
De lezing is verschoven naar voorjaar 2022.
5. Communicatie
HvA United werft o.a. nieuwe leden via de slogan ‘Hoort zegt het voort’ en door het aanboren
van persoonlijke netwerken. Potentiële leden worden ook geworven via een link in de informatie
van HR/AC, die de medewerkers ontvangen, die met pensioen gaan. Het team HvA United
benadert haar leden vooral persoonlijk. Deze persoonlijke benadering is een van de USP’s van
HvA United.
Onze contactpersoon bij de beleidsafdeling Communicatie Ellen Vegter-Schnitker,
communicatiemedewerker heeft in overleg met HvA United en met toestemming van de HvA
privacyfunctionaris dit jaar voor het eerst een specifieke groep medewerkers via een mail actief
benaderd om het bestaan en de activiteiten van HvA United onder de aandacht te brengen. Het
betrof die medewerkers die binnen een ½ jaar met pensioen gingen.
Dit jaar is driemaal een Nieuwsbrief met berichten over activiteiten van HvA United, de HvA in
zijn algemeenheid en van samenwerkingspartners verzonden.
De frequentie van het verschijnen van de Nieuwsbrieven is iets verhoogd i.v.m. de wens van
HvA United om op deze wijze in contact te blijven met de leden.
6. Relatiemanagement
HvA United onderhoudt verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. FLOOR, cultureel
platform HvA , RE-SET en de Stichting Urgenda. Een van onze leden is linking-pin tussen
Urgenda en HvA United. Zij informeert HvA United over de ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid en haar contact met het netwerk ‘Grootouders voor het klimaat’.
7. CRM-systeem HvA-breed
In verband met gesprekken die plaatsvinden over een nieuw licentiecontract voor het CRMsysteem heeft het kernteam van HvA United dit najaar overlegd met Masja Secherling-van
Santen, programmamanager alumnibeleid en -beheer.
De HvA gebruikt voor haar Alumnirelaties de software van Salesforce. HvA United is van
mening dat haar ledenbestand professioneel geborgd moet worden nu het ledenaantal boven

de 300 is gestegen. Het kernteam is zich aan het oriënteren op licentiekosten en de
meerwaarde van dit systeem voor HvA United, dit ook in relatie tot de software die gebruikt
wordt voor aanmelding lidmaatschap, uitnodigingen en nieuwsbrieven (Canopy Deploy/Clang).
Dit project loopt door in 2022/2023.
8. Financiën
HvA United werkt zoals op de HvA gebruikelijk, met een begroting en realisatie van de
begroting gekoppeld aan haar Activiteitenplan. Voor 2021 heeft de HvA/HR een budget van €
8.500, - beschikbaar gesteld. Het Activiteitenplan 2021 en de bijbehorende Begroting1 zijn
officieel vastgesteld door de directeur HR. Voor de realisatie van de begroting 2021 wordt
verwezen naar ‘Realisatie HvA United 2021’ (zie bijlage 1).
9. Tot slot
HvA United is in zeven jaar tijd uitgegroeid tot een stabiel netwerk met enthousiaste leden. Oudmedewerkers stellen het zeer op prijs dat de HvA de mogelijkheid biedt contact te blijven
houden met hun vorige werkgever. Zij waarderen de betrokkenheid van de HvA bij haar oudmedewerkers en blijven op deze wijze ambassadeur van de HvA.
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Belangstellenden kunnen het Activiteitenplan en de bijbehorende Begroting 2021 opvragen bij HvA United. Mail
naar: hvaunited@hva.nl

