Uitgewerkte notities
Balans
Belangrijk is om te zorgen voor continuïteit door een goede balans tussen het belang van het individu
(What’s in it for me ?) en het brede collectief tot stand te brengen. Zorg daarom dat de spanning
tussen de groepen wordt opgeheven en ontwikkel snelheid. Ook om op maatschappelijke situaties
te kunnen inspelen.
Overkoepelende visie
Ontwikkel een overkoepelende visie en missie en draag die uit. B.v. het organiseren van informatie
Onderwijs
Verbind je met het onderwijs en oefen daar invloed op uit. B.v door competenties te ijken en je
breed te manifesteren. Zoek contact met de instanties: Hbo raad, O@CW, VNO/NCW etc.
Lidmaatschap en leden
•
•
•
•
•
•

Zorg dat leden lid zijn en blijven om een duidelijke redenen dat ze bij de KNVI willen horen
omdat die ergens voor staat: passie, professionaliteit en positiviteit.
Belangenbehartiging is voor professionals een belangrijk aspect om als individu in de
samenleving en als onderdeel van een organisatie te kunnen functioneren.
Beantwoord steeds de vraag: wie zijn onze leden en kijk naar de opbouw in leeftijd, opleiding
en achtergrond.
Zorg dat leden gehoord worden en haal de expertise vraag op
Zorg Fun time en gezelligheid
Zorg voor ledenvoordeel en een ledenaanbod

Faciliteren
•
•
•
•

Faciliteer en stimuleer ontmoetingen, samenwerken of organiseer je eigen community.
Bevorder Kennisontwikkeling en kennisdeling
Daag leden uit tot innovatie
Creëer samen andere organisaties broedplaatsen

Lobbyen
•
•
•
•

Lobbyen voor de belangen van de KNVI en haar leden versterkt de band en verhoogt het
profiel.
Leden kunnen functioneren als platform met ambassadeurs voor het vak.
Mobiliseren de leden om het vak op alle niveaus uit te dragen.
Zoek partners om de lobby meer op te zetten (NVBA, VOBIT)

Organisatie
•

1

Activeer het bestuur en verbeter het contact met leden. Koppel de ALV aan het congres.

•
•
•
•

De KNVI is/wordt een overkoepelende organisatie met de juiste aandacht voor de
schaalgrootte
Gezien de diversiteit onder de leden en uiteenlopende thema’s lijkt een netwerkorganisatie
/ GRID organisatie een goede vorm om de leden erbij betrokken te houden.
Dat kan via een platte organisatie met projectgroepen die professionele ondersteuning
kunnen krijgen.
Thema’s kunnen worden ondergebracht in portefeuilles bij leden of groepen van leden.

Gehoord en gezien worden
•
•
•
•
•
•

Zorg voor awareness bij de leden van de importantie van het vak.
Positioneer het vak op politieke agenda’s.
Profilering van de vereniging als een Onafhankelijke en zelfstandige vereniging.
Lever gevraagd en ongevraagd advies
Werk aan je Image en de branding
Mandateer de secretaris op een aantal terreinen on slagvaardiger te worden.

Werving
•
•
•

2

Slechts 1 op de 3 is lid, dus stimuleer het aanbrengen van leden
Richt je ook op ZZP- ers
Betrek de jongeren onder je leden

