IHE Ambassador
Inleiding
Een van de doelstellingen van IHE Nederland is het gedachtengoed van IHE te promoten
en verder te verspreiden. Daar is zij tot op heden ten dele in geslaagd. Er is een groot
aantal mensen dat inmiddels weet wat IHE is, hoe het gebruikt kan worden en wat het
voordeel ervan is. Echter, IHE Nederland kan extra ondersteuning gebruiken om IHE
verder vooruit te helpen.

De IHE Ambassador
Om IHE meer bekendheid te geven heeft IHE Nederland hulp nodig. Hulp in de vorm van
mensen of organisaties, die IHE een warm hart toedragen en bereid zijn om via
bijvoorbeeld een aantal presentaties of artikelen IHE uit te dragen. Mensen die dus als een
ambassadeur namens IHE Nederland willen en kunnen optreden.

Voorwaarden
IHE Nederland verwacht van een IHE Ambassador dat hij/zij IHE minstens 3 keer per jaar
ten overstaan van minstens 10 mensen aantoonbaar aan de orde laat komen.
De IHE Ambassador wordt na aanmelding en bij gebleken geschiktheid benoemd door het
Bestuur. De benoeming is voor onbepaalde tijd. De IHE Ambassador werkt op vrijwillige
basis en wordt niet voor zijn of haar inspanningen bezoldigd.

Rapportage
De IHE Ambassador dient informatie over zijn/haar inspanningen per e-mail, vergezeld
van bewijsmateriaal in de vorm van een aankondiging, foto, website e.d., naar het
secretariaat te sturen (secretariaat@ihe-nl.org).

Certificaat
Na drie (3) promotionele activiteiten mag de persoon in kwestie het predicaat “IHE
Ambassador” voeren en krijgt ter onderscheiding een certificaat uit naam van IHE
Nederland, ondertekend door het Bestuur.
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Ondersteuning
IHE Nederland stelt een basispresentatie (met het internationale IHE-template) ter
beschikking, evenals brochures en success stories. Het is toegestaan om e.e.a. naar eigen
inzicht aan te vullen of te gebruiken. Ook staat het een IHE Ambassador vrij een eigen
manier van kennisoverdracht erop na te houden, zolang er maar vier vragen worden
beantwoord: Wat is IHE? Welke problemen lost IHE op? Hoe gebeurt dit? Wat zijn de
voordelen van IHE?
IHE biedt indien nodig de mogelijkheid om met een van de Subject Matter Experts
(Technical Manager, IHE Academy) door de IHE-presentatie heen te lopen, dan wel meer
informatie te geven.
IHE Nederland voorziet ook in eventuele vergaderfaciliteiten zowel in fysieke ruimte (Hotel
Postillon te Bunnik) als conference call mogelijkheden via GoToMeeting. Een en ander
dient altijd via het IHE Nederland secretariaat te worden gereserveerd of aangevraagd.
Voorts kan er via het secretariaat een beroep gedaan worden op de Werkgroep Public
Relations om ruchtbaarheid te geven aan door de IHE Ambassador, c.q. opgeleverde
materialen of activiteiten via de IHE Nederland website, LinkedIn groep, Twitter, pers en
indien van toepassing het YouTube IHE Nederland Channel.
Het secretariaat kan worden aangesproken voor mededelingen via e-mail en
administratieve en coördinerende taken, welke nodig zijn om de IHE Ambassador te
ondersteunen.
Voor verdere vragen of hulp kunt u zich te allen tijde wenden tot het Bestuur
Evert Sanders, gebruikersvoorzitter
Nicky Hekster, leveranciersvoorzitter
Hans Hagoort, penningmeester
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of het Secretariaat
Marie-José van Dijk-Havenith
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