
Beste leden, 

De wereld verandert, de markt verandert, de vraag verandert, de dienstverlening verandert…  

 

Is de naam HEAD voor onze vereniging, te midden van al deze veranderingen,  toekomstbestendig?  

Al langer horen we hierover als bestuur verschillende geluiden van leden en stakeholders. De laatste 

tijd nemen die geluiden toe. Uiteindelijk nam het algemeen bestuur  daarom  in november 2016 het 

besluit om het onderwerp ‘naamstelling van de vereniging’ goed te onderzoeken.  

Onderzoek naar de juiste vlag 

Een groep leden en medewerkers van het verenigingsbureau vormde een kerngroep en bewaakt 

sindsdien het proces. Deze kerngroep heeft het mandaat om onderzoek te plegen en in maart van 

2017 een gedegen voorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen. 

De opdracht: Onderzoek hoe toekomstbestendig de naamstelling HEAD is en formuleer  een voorstel 

voor de naam van de vereniging, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als duurzaamheid, 

herkenbaarheid, vernieuwing en mogelijke afbreukrisico’s. Zowel behoud van de  bestaande naam 

als de mogelijkheid om te kiezen voor een nieuwe naam zijn in deze opdracht meegenomen.  

Een zorgvuldig proces 

Van brainstorm tot onderzoek tot advies, continu houdt het kernteam de essentie voor ogen: Wat 

kunnen we goed, waar geloven we in, waar staan we voor? Wat zijn de uitgangspunten van onze 

strategienota?  

Gaandeweg blijkt dat bij de afweging op duurzaamheid, herkenbaarheid, vernieuwing en mogelijke 

afbreukrisico’s de weegschaal doorslaat naar de voorkeur voor een nieuwe naam. En in maart 2017 

levert dat een voorstel voor een nieuwe naam aan het algemeen bestuur op, dat goedkeuring krijgt. 

Richting de algemene ledenvergadering 

Wat heeft de kerngroep voorgesteld? Dat presenteren we tijdens de algemene ledenvergadering op 

8 juni a.s. Uiteindelijk valt daar dan de beslissing of we samen verder gaan onder een nieuwe naam.  

Ik hoop dat jij als lid ook aanwezig bent tijdens de algemene ledenvergadering en je stem deelt in 

deze belangrijke beslissing. 

Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

E. (Ellen) Kalkhoven, voorzitter  

 

 


