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Speerpunten 2023
Leden - Het bieden van toegevoegde waarde aan de leden
o Analyseren van de behoefte van de leden, analyseren van het 

‘marktaandeel’ om per doelgroep een propositie te definiëren. 
o (Bestuur/Bureau). 

Advocacy - Vergroten van de bekendheid van de IA functie

o Nog nadere te bepalen.

Vrijwilligers - Professionele inzet van gemotiveerde 

vrijwilligers

o Ontwikkelen vrijwilligers strategie (Bestuur).

IIA organisatie – Leden worden op professionele wijze 

ondersteund (procedures, data en technische infrastructuur, data)

o Onderzoeken mogelijkheden ter verbetering van de technische 
infrastructuur (Bestuur/Bureau).



Jaarplan 2023 - Doelen en activiteiten 2023
Inhoud Ambition model:
• Actualisatie van het model n.a.v. de samenwerking KIN, met name aanvullen good practices op level 4 en 5. 
• Modernisering van het topic data analytics -> hierbij verzoek voor extra capaciteit en expertise CPP.
• Uitrol nieuwe topic ESG -> hierbij samenwerking IIA werkgroep.
• Ontwikkelen korte publicatie/flyer over de actualisatie van het model. 

Tijdslijn: afsluitende werksessie KIN in januari 2023 kantoor IIA; 
goedkeuring aanpassingen in bestuur eind maart 2023;
actualisatie in tool in april gereed;
korte publicatie/flyer eind mei gereed.

Tooling:
• IIA bureau is in overleg met de provider over nieuwe prijsafspraken: van bijdrage per deelnemend land naar prijs per gebruiker. 
• Actualisatie ambition model Q1 2023 kost 1 dag en in 2024 nog 1 dag zodra vertaalslag is gemaakt met de herijkte IPPF.
• Afhankelijk van de response op het congres en de prijsafspraken in bestuursvergadering van september bespreken of we op verzoek ook het Excel ter beschikking 

stellen.

Congres 2023:
• Voorstel besproken hoe wij kunnen bijdragen aan promotie van IIA NL d.m.v. promotie van het ambition model.  Opties van workshops, presentatie of speeddates 

met een TV waar de animatie full continue wordt afgespeeld.  
• N.a.v. actualisatie model ontwikkelen flyer en ter promotie uitdelen op het congres.

Langere termijn teamsamenstelling:
• We hebben op korte termijn ondersteuning nodig bij de uitwerking topic data analytics. Feedback stakeholders is al opgehaald.
• Na het congres zal Marieta Vermulm stoppen i.v.m. worklife balans. Er zijn vrijwilligers nodig die echt tijd hebben om zaken uit te werken. Zeker op het moment 

waarop we het ambition model in lijn moeten brengen met de nieuwe IPPF. Ook de compliance mapping moet integraal worden gecheckt. 



Jaarplan 2023 - Gewenst budget / ondersteuning
Budget:
• kosten toolprovider;
• kosten voor het ontwikkelen van een korte publicatie - flyer + drukwerk ? (past dit i.h.k.v. duurzaamheid?);
• kosten etentje en cadeautje voor afscheid leden commissie;
• vergoeding uren voor het opzetten van een nieuw Excel.

Ondersteuning:
• prijsonderhandelingen met de providor door IIA bureau;
• ontwikkelen van de publicatie/flyer; 
• uitdragen van het herijken van het ambition model via nieuwsberichten;
• vacature opstellen voor werving nieuwe commissieleden.  


