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I AM OFTEN ASKED
WHAT CAN PEOPLE DO

TO BECOME A GOOD
GLOBAL CITIZEN. I

REPLY THAT IT BEGINS
IN YOUR OWN
COMMUNITY

KOFI ANNAN



Promoten, faciliteren en stimuleren van projecten en

activiteiten van onze Kamers, zowel intern als extern om onze

zichtbaarheid te vergroten;

Doorpakken van de ingezette ambities om ledengroei te

realiseren;

Verbeteren en uitbreiden van het verenigings-fundament op

digitaal en secretarieel vlak, zodat Kamers en leden beter extern

en intern kunnen communiceren, samenwerken en creëren.

Benutten van de voordelen van de landelijke partnerships voor

onze leden en partners, zodat de waarde van het lidmaatschap

van JCI Nederland en de partnerships groeit.

We kijken terug op een jaar waarin het Covid-19 virus de wereld

volledig op zijn kop heeft gezet en individualisme steeds meer

zichtbaar wordt. Veel plannen konden daardoor in de prullenbak.

Tegelijk ontstonden heel veel mooie nieuwe ideeën en plannen. We

hebben ons aangepast aan de nieuwe wereld om ons heen, zowel

op privé-, zakelijk- als JCI vlak. De leden van JCI toonden zich

veerkrachtig; de wereld om ons heen veranderde en wij ook. 

Met deze veerkracht kijken we vol enthousiasme uit naar 2021. Een

bijzonder jaar waar we met elkaar aan de slag mogen gaan om JCI

Nederland weer een volgende stap in de toekomst te brengen. Juist

nu, in een wereld die steeds meer aan het individualiseren is, is het

belangrijk om de verbinding tussen mensen te stimuleren. En samen

impact te maken. Dit doen we met het thema CHANGE (Y)OUR

WORLD. Een kleine knipoog naar de veranderende wereld om ons

heen. Maar nog belangrijker met dit thema vestigen we de aandacht

op wat JCI voor ons als leden betekent en wat wij als leden

(kunnen) betekenen voor de wereld om ons heen. Want voor velen

heeft JCI echt ons leven veranderd en dragen wij bij aan het

veranderen van de levens van minstens zoveel mensen. 

We stimuleren verbinding met elkaar. Daarbij is iedere vorm van

impact belangrijk. Een gezin dat een mooi cadeau kan kopen

doordat wij geld hebben opgehaald voor de LINDA.foundation. Een

gehandicapt kind die nu meer kan deelnemen aan de samenleving

door het Samenspeelakkoord. Of de organisatie van een 'Beste

Ondernemersvisie' event waarbij we elkaar en andere inspireren. En

zo zijn er nog veel meer impactvolle voorbeelden te noemen. 

Als Federatiebestuur hebben we voor 2021 vier kerndoelen

opgesteld:

CHANGE (Y)OUR WORLD
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"JCI will focus the power of

young people to advance

sustainable impact"

IMPACT
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Wij willen het verschil maken en leden uitdagen hun grenzen te

verleggen. JCI-ers zijn mensen die met beide benen in de

maatschappij staan en bij willen dragen aan een positieve

verandering in hun eigen omgeving. Dit doen we door het

bedrijfsleven, de lokale gemeenschap en (lokale)

maatschappelijke goede doelen te verbinden. Dat noemen wij

lokale impact!

We dagen de leden van JCI Nederland uit om zichzelf te ontwikkelen

door het aanbieden van inhoudelijk sterke programma’s zoals JCI

Talks, Dutch Academy, Kamer- en individuele trainingen. 

We werken samen met lokale JCI’ers om (nieuwe) leden zoveel

mogelijk uit hun lidmaatschap te laten halen. Dit doen we door het

aanbieden van onder andere de training "De 10 geboden van

ledenwerving" aan ledencommissies en het trainen en begeleiden

van lokale mentoren.

We creëren meer impact door de krachten te bundelen met partners

als Het Gehandicapte Kind en de Plastic Soup Foundation (World

Clean Up Day). Het MT Impact faciliteert de lokale Kamers met een

toolkit en het MT PR & Communicatie zorgt voor landelijke PR

campagne(s).

We vergroten de bewustwording rondom de Sustainable

Development Goals (SDG’s) door het faciliteren en promoten van

het Werelddoelenspel en deelname aan de SDG Global Festival of

Action.

IMPACT (UITDAGERS)
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"JCI will unite the passion

of young people to

motivate bold action"

MOTIVATE
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We inspireren mensen om het beste uit zichzelf te halen en

beter te doen. Wij zien verandering als een uitdaging en halen

hier kansen uit. Wij veranderen uitdagingen in kansen, voor

onszelf en de wereld om ons heen.

We gaan verder met de uitrol van de landelijke ledenwervings-

campagne die in 2020 is gestart. Deze heeft als doel de

naamsbekendheid van JCI te vergroten en nieuwe leden aan te

trekken. 

We stimuleren Kamers om zelf ook aan ledenwerving te doen, door

bijvoorbeeld aan te haken bij de landelijke campagne. Tevens 

 organiseren we landelijke trainingen en events op dit gebied. 

Voor leden en trainers  bieden we groeikansen en inspireren hen

met nieuwe inzichten door onder andere het organiseren van

(internationale) JCI Talks, de Dutch Academy, trainingen en het

ontwikkelen van leerlijnen.  

Impact maken we samen en dat vieren we tijdens de Impact Summit

in november, via de project Gallery en via de jaarlijkse awards.

Daarnaast brengen we onze gezamenlijke impact in beeld door het

toepassen van het 100% efficiency plan.  

We inspireren leden om naast lokaal, ook nationaal of internationaal

actief te worden. Het aanbod van de mogelijkheden binnen JCI

brengen we helder in kaart. CHANGE (Y)OUR WORLD bij uitstek.

MOTIVATE (INSPIREREN)
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"JCI will accelerate

transformation by

investing in technological,

financial and human

resources"

INVEST
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JCI-ers zijn jonge ondernemende mensen. We weten elkaar, niet

alleen op persoonlijk vlak, maar zeker ook op zakelijk vlak te

bereiken. We weten op welke kwaliteiten en drijfveren we elkaar

kunnen aanspreken. Wij investeren onze tijd, kennis en ervaring

om met en van elkaar te leren. Zo versterken we elkaar en

helpen we elkaar om te groeien.

We investeren in de zichtbaarheid van JCI Nederland door onder

andere de ledenwerfcampagne verder uit te rollen, projecten en

initiatieven actief te delen via de project gallery en het verder

professionaliseren van het awards proces, waarbij we partners

actief zullen betrekken. 

Door het faciliteren van het JCI NGO Accelerator programma

gebruiken we de kennis van onze leden om NGO’s te helpen hun

impact op duurzame wijze te vergroten. 

In samenwerking met Stichting Het Gehandicapte Kind creëren we

een toolkit voor lokale Kamers om projecten te kunnen organiseren

gelieerd aan het SamenSpeelAkkoord. Hierdoor wordt de kennis en

ervaring van de leden van JCI Nederland ingezet voor onze partner

en tegelijkertijd kunnen leden zichzelf ontwikkelen door het

organiseren van deze lokale projecten en hier hun businessnetwerk

inzetten en vergroten. 

We benutten onze partnerships en daarmee ons netwerk optimaal

door te investeren in het ontwikkelen van een lange termijn visie op

partnerships en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van de

samenwerkingen voor zowel de partners als leden van JCI

Nederland en hiermee ledengroei te creëren.  

Door te investeren in de digitale transformatie van ons verenigings

fundament faciliteren we lokale Kamers in het creëren van lokale

impact en bieden we laagdrempelige ontwikkelmogelijkheden aan

voor leden. Voorbeelden zijn o.a. de nieuwe DLA, het ontwikkelen

van online trainingen en het verder onderzoeken van e-learnings

mogelijkheden.  

We investeren in toekomstige groeikansen door het opleiden van

nieuwe JCI-trainers en door de huidige JCI-trainers verder te

ontwikkelen door middel van train-de-trainer sessies.

INVEST (ONDERNEMEND)
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"JCI will foster a

collaborative culture in a

dynamic world"

COLLABORATE
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Alleen ga je snel, samen kom je verder, deze uitdrukking is JCI

op het lijf geschreven. Door samen te werken leer je van elkaar,

kun je elkaar helpen en gebruik maken van elkaars netwerk.

Daarnaast, en zeker niet onbelangrijk, is samen ook een stuk

gezelliger dan alleen. Hierdoor ontstaan ook hechte/mooie

vriendschappen. 

Door een goede connectie tussen het Federatiebestuur en de lokale

Kamers ontstaat er een constructieve samenwerking tussen de

verschillende teams binnen het Federatiebestuur, de diverse

werkgroepen en de lokale Kamers. 

We zetten JCI Nederland op de internationale kaart door  onder

andere het aanbieden van een Engelstalig programma tijdens de

Nationale Conventie en JCI Talks uit te breiden met Engelstalige

sprekers.  

De management teams werken actief samen met onze partners en

de Commissie Relatiemanagement om een aanbod te creëren waar

de leden van JCI Nederland voordeel aan hebben. De zakelijke

kennis en kunde en het netwerk van leden en partners wordt ingezet

om een grotere impact te maken. 

We zorgen voor een gebruiksvriendelijk digitaal platform waar lokale

Kamers gemakkelijk informatie terugvinden en kennis en ervaringen

kunnen delen met andere Kamers. Hiervoor gebruiken we “Mijn JCI”

en het platform van All United.

COLLABORATE (SAMEN)
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"JCI will connect young

people to drive the world

in a positive direction"

CONNECT
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Echte betrokkenheid is typerend voor JCI. We voelen ons

betrokken bij onze omgeving, bij mensen en situaties die onze

hulp kunnen gebruiken en bij elkaar. We luisteren zonder

oordeel, creëren een omgeving waarin je laagdrempelig je

vragen kunt stellen en zoeken verbinding met mensen en

partijen om samen een positieve bijdrage te leveren.

We houden contact met lokale Kamers door het toewijzen van een

contactpersoon uit het Federatiebestuur. Hierdoor krijgen we inzicht

in de kansen en uitdagingen bij Kamers. Deze kennis deelt het

Federatiebestuur met de Kamers door persoonlijk contact en

statistieken. En slaat zo een brug tussen lokale leden en de

nationale organisatie en brengt Kamers regionaal in contact.

We brengen internationale mogelijkheden dichter bij lokale leden.

Dit doet het MT Internationaal door actief op zoek te gaan naar

Twinning mogelijkheden binnen en buiten Europa. Het organiseren

van een (online) internationale Growth & Development Academy. En

het aanbieden van Engelstalige trainingen in samenwerking met het

MT Training & Development. Hiermee stimuleren we tevens

ledengroei door de de internationale community binnen Nederland

meer mogelijkheden te geven binnen JCI Nederland actief te

worden.

We stimuleren leden om deel te nemen aan evenementen van

partners en nodigen (leden van) partners uit om deel te nemen aan

evenementen van JCI. Dit doen we door meer bekendheid te geven

over bestaande partners en hun evenementen. Daarnaast zorgen we

voor een goede communicatie met partners door de relatiemanager

te koppelen aan de Federatiebestuur leden.

CONNECT (BETROKKEN)
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