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Positionering
Vaststellen wie JCI is, waar we voor staan en wat is onze belangrijkste boodschappen zijn. 
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Nederland

Positionering | Missie & Visie

MISSIE
To provide development opportunities that empower young people 
to create positive change

JCI Nederland heeft als doel door middel van professionele aanpak Kamers en leden 
een extra boost te geven in hun ontwikkeling om daarmee lokale impact te bewerk-
stelligen. Dat doen wij door Kamers en hun leden te motiveren, te prikkelen en uit te 
dagen hun grenzen te verleggen en hen te stimuleren hun activiteiten te richten op de 
SDG’s.

VISIE
To be the leading global network of young active citizens

JCI Nederland wil het vooraanstaande netwerk zijn voor jonge ondernemende men-
sen. Wij richten ons specifiek op jonge ondernemende mensen die met twee benen in 
de maatschappij staan en daar een positieve bijdrage aan willen leven. 
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Nederland

Positionering | USP & ESP

Unieke eigenschappen
USP (Unique selling point = rationeel)
Netwerk voor jonge ondernemende mensen die actief bijdragen aan de maatschappij

JCI Nederland richt zich op jonge ondernemende mensen. Zij hebben de energie, 
ideeen en kracht om zich te ontwikkelen tot een ‘uitdager’; iemand die het verschil 
maakt voor de gemeenschap waarin hij/zij woont, werkt en leeft. Door deze jonge 
mensen te inspireren, stimuleren en ondersteunen draagt JCI bij aan hun (persoonlijke) 
ontwikkeling, en stelt hen in staat om lokale impact te realiseren. Door uitdagingen te 
herkennen, eigenaarschap te nemen en samen met hun directe opgeving op zoek te 
gaan naar structurele oplossingen. JCI vormt hierdoor een netwerk van jonge, onder-
nemende mensen die actief bijdragen aan de maatschappij.

 UITDAGERS | LOKALE IMPACT | PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

ESP (Emotional selling point = emotioneel) 
Een waardevol en leuk netwerk waar je bij wilt horen

JCI is een waardevol netwerk van jonge ondernemende mensen die elkaar  
inspireren en stimuleren om het verschil te maken, door samen mooie projecten 
te organiseren en te bezoeken. Als lid van JCI Nederland ben je onderdeel van dit 
netwerk van leuke, actieve en betrokken professionals. Samen maak je veel plezier, 
doe je mooie en bijzondere (leer)ervaringen en versterk je jezelf als persoon en young 
professional. 

WAARDEVOL NETWERK | BETROKKEN MENSEN | ERVARINGEN OPDOEN
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Positionering | Merkwaarden

Merkwaarden
BETROKKEN (Connect)
Echte betrokkenheid is typerend voor JCI. We voelen ons betrokken bij onze  
gemeenschap, bij mensen en situaties die onze hulp kunnen gebruiken en bij 
elkaar. We luisteren zonder vooroodeel en staan los van geloof- of politieke over-
tuiging en zoeken verbinding met mensen en partijen om samen een positieve 
bijdrage te leveren.

INSPIREREND (Motivate)
Wij willen het verschil maken, we willen de wereld laten zien dat het anders (beter) 
kan. We inspireren mensen om het beste uitzichzelf te halen en beter te doen. Wij 
laten zien dat uitdagingen eigenlijk kansen zijn, we bieden een lonkend perspec-
tief en denken in oplossingen. Door inspirerend te zijn zorgen we dat mensen in 
beweging komen; dat ze meegaan in onze ambitie en dat we samen lokale impact 
kunnen realiseren. 

UITDAGERS (Impact)
JCI-ers zijn mensen die met twee benen in de maatschappij staan en bij willen 
dragen aan een positieve verandering in hun eigen gemeenschap, uitdagers dus. 
Ze gaan actief op zoek naar mensen of situaties in hun leefomgeving die onder-
steuning kunnen gebruiken en werken (samen met partners) aan een structurele 
oplossing. Dat noemen wij lokale impact! JCI Nederland motiveert, prikkelt en 
daagt JCI Kamers en hun leden uit hun grenzen te verleggen en stimuleert hen 
hun activiteiten te richten op de SDG’s.

SAMEN (Collaborate)
Alleen ga je snel, samen kom je verder, deze uitdrukking is JCI op het lijf geschreven.  
Wij geloven er in dat je samen betere resultaten kunt behalen. Door samen te werken 
leer je van elkaar, kun je elkaar helpen en gebruik maken van elkaar netwerk. Daar-
naast, en zeker niet onbelangrijk, is samen ook een stuk gezelliger dan alleen. Daar-
om wordt er binnen JCI samengewerkt in commissies en kenmerken onze projecten 
en acties zich door de samenwerking met partijen die het gezamenlijk doel wederzijds 
versterken en versnellen.

ONDERNEMEND (Invest)
JCI-ers zijn jonge ondernemende mensen die met beide benen in de maatschappij 
staan. Wij investeren onze tijd, kennis en ervaring om te leren, samen te werken, 
plezier te maken en een postieve bijdrage aan onze gemeenschap te leveren. Op 
deze manier ontwikkelen wij onszelf - zowel op persoonlijk als zakelijk vlak - en onze 
omgeving. 



6

Nederland

Merkpersoonlijkheid

NAR

REBEL

VERLEIDERZORGGEVER

GEWONE MAN 

ONSCHULDIGE

LEIDER

WIJZE

MAGIER

HELD

SCHEPPER

ONTDEKKER

DE ONSCHULDIGE REBEL

JCI zet zich voor een positieve bijdrage aan de maatschappij 
en zet daarbij mensen centraal. Wij doen dit met een open  
houding en een flinke dosis nieuwsgierigheid. Hierin zijn we een 
tikje rebels: we zijn jong, energiek, hebben een duidelijke eigen 
mening en doen dingen graag op onze manier. Kortom, wij  
dagen de status quo uit omdat we geloven dat het beter kan.

Samen organiseren we projecten waarmee we het verschil  
maken. We dagen elkaar en onze omgeving uit om beter te 
doen. Wij geloven dat vele kleinschalige, lokale projecten samen 
een enorme globale impact leveren. En dat we zo bijdragen aan 
een eerlijkere, rechtvaardigere en duurzame wereld. 

Positionering | Merkpersoonlijkheid
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Positionering | Merkpersoonlijkheid 

ONSCHULDIGE
Idealist, heilige, optimist, mysticus, traditionalist

Het leven zoals het zou moeten zijn. IJskoude limonade op een hete dag, de 
eerste lach van een baby, of duiken in een bergmeer. Sommige momenten in het 
leven kunnen alleen worden beschreven met één woord: perfect. The Onschul-
dige-organisatie helpt mensen vrede en geluk te vinden. Ze verlangen naar het 
paradijs.

Onschuldigen zijn een voorbeeld in hun optimisme. Door vriendelijkheid te prak-
tiseren of een vertrouwende glimlach. Ze zijn consistent en pretentieloos. Maar 
soms is het glas niet altijd halfvol, dan heeft de Onschuldige een reality check 
nodig om de zaken in beweging te houden. Hun zwakte is dan ook naïviteit, ont-
kenning en onderdrukking.

REBEL
Revolutionair, wilde man, beeldenstormer, tegenstander, schurk

Revolutionairen doen dingen radicaal anders, met opzet. Regels zijn gemaakt 
om gebroken te worden. De status quo uitdagen. Revolutionair-organisaties zijn 
geboren om dingen te breken, en hun creatieve doorbraken brengen ware indus-
trie-veranderende innovatie.

Maar de Revolutionaire houding schokkend zijn. Hun passie voor het breken van 
dingen kan ons vooruit duwen, maar het bijkomende risico is het verliezen van een 
vriend hier en daar.

WIJZE
Expert, filosoof, onderzoeker, mentor, analyst

Wijzen ondersteunen elke poging om te leren. Want hoe meer jij weet, hoe beter het 
is voor ons allemaal.

Onderzoeken, meten en testen, dan studeren, herzien en onderwijzen - Wijzen zijn 
methodisch en objectief. Ze zijn de slimste en hebben waarschijnlijk de tijd, geschie-
denis en bewezen strategieën aan hun kant staan.

Boeken en conferenties zijn de hoogtepunten van een Wijze-cultuur. Ze zullen altijd 
zorgen voor een goed doordachte methode en je kunt garanderen dat ze in staat zijn 
om hun resultaten te bewijzen. Hun zwakte is de neiging om dogmatisch te worden 
en in een ivoren toren te zitten.

ZORGGEVER
Beschermer, heilige, moeder, onbaatzuchtige, helper

Mensen prioriteit maken. Deskundige mentoren en hartstochtelijke verdedigers, deze 
organisaties en teams zijn de eerste om een handje te helpen, je een luisterend oor, 
of een schouder aan te bieden. De Verzorger-cultuur wil hun werknemers en klanten 
helpen om te groeien en ze zullen hen onvoorwaardelijk steunen. Maar ze weten ook 
dat mensen het soms nodig hebben om hun eigen lessen te leren, dus wees niet 
verbaasd als ze je net ver genoeg brengen om je dan uit het nest te laten springen.

Verzorger-culturen hebben een open houding, zijn consistent en betrouwbaar. Ze zijn 
het sterkst wanneer zij optreden als mentor voor medewerkers of klanten. Echter, 
zelfopoffering en slapeloze nachten door te veel zorgen zijn de schaduwkant van de 
Verzorger.
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Positionering | Why, how & what

De gouden cirkel
WHY - Waarom we doen wat we doen
Wij geloven dat we met kleinschalige acties grote impact hebben. Dat we door -op 
lokaal niveau- positieve verandering teweeg te brengen (lokale impact) bijdragen aan 
een eerlijker, rechtvaardigere, gelijkwaardigere en duurzamere wereld. 

HOW- Hoe we dat doen
Het zijn onze leden die veranderingen in gang zetten, mensen inspireren en lokale 
impact realiseren. Door in onze leden te investeren, investeren wij in een netwerk van 
‘uitdagers’. Dit doen wij door hen te motiveren, prikkelen en uit te dagen hun grenzen 
te verleggen en hun activiteiten te richten op de SDG’s.

WHAT - Wat we concreet doen
Onze Kamers en leden organiseren activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan 
de gemeenschap waarin zij wonen, werken en leven. Daarnaast dragen wij bij aan de 
persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van onze leden en zorgen we voor een betrok-
ken internationaal netwerk.
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Strategie | Communicatiekapstok

JCI

Het netwerk voor jonge 
ondernemende mensen die 
actief willen bijdragen aan 

de maatschappij.

UITDAGERS

Wij dagen onszelf en onze 
omgeving uit om het ver-

schil te maken.

LOKALE IMPACT PERSOONLIJKE ONTWIKKELING INTERNATIONAAL NETWERK

Actief bijdragen aan
 positieve verandering in de 

gemeenschap waarin wij 
wonen, werken en leven.

Elkaar inspireren en 
ondersteunen en uitdagen 
om het beste uit onszelf te 

halen en beter te doen.

Een waardevol en
 betrokken netwerk van 
gelijkgestemde mensen 

over de hele wereld.

Communicatie kapstok
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Positionering | Propositie

Propositie
MERKBELOFTE
JCI (Junior Chamber International) is het wereldwijde netwerk voor jonge 
ondernemende mensen die actief bijdragen aan de maatschappij. Wij dagen onszelf 
en onze omgeving uit om het verschil te maken en beter te doen. Dat doen we door 
onszelf en elkaar te inspireren en ondersteunen om het beste uit onszelf te halen en 
door actief bij te dragen aan positieve verandering in de gemeenschap waarin wij 
wonen, werken en leven. 



Strategie
Focus en plan van aanpak voor de komende jaren
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Nederland

Strategie | Communicatiedoelen 

FOCUS:

• Profesionaliseren PR & Communicatie van JCI Nederland
• Zichtbaarheid JCI Nederland verhogen
• Bekendheid van het merk JCI verhogen 
• Relevantie JCI Nederland zichtbaar maken (imago)
• Cultuur (sfeer) van JCI Nederland zichtbaar maken
• Lokale impact zichtbaar maken (juist de Kamers voor het voetlicht)
• Positieve bijdrage leveren aan ledengroei

Communicatiedoelen



13

Nederland

Strategie | Plan van Aanpak

STAP 1

INVESTEREN
STAP 2

ACTIVEREN
STAP 3

CONTINUEREN
communicatiefundament:

duidelijke positionering
en strategie 

branding & content: 
ontwikkelen van consistente

communicatie middelen 
en content

uitvoeren & bijsturen
consequent continueren van 

communicatie-inzet en 
bijsturen naar gerichtere

boodschappen

Plan van aanpak

1/1 2018 1/1 2019 1/1 2020 2021 >> 

- communicatiefundament vastleggen 
- social media beleid
- verbeteren bestaande middelen
- ontwikkelen van communicatiestijl
- uitbreiden & activeren campagne #ditisjci
- activeren focus op externe communicatie (PR)
- ontwikkelen PR ondersteuning voor leden & Kamers
- ontwikkelen project & ervarings carrousel

- communicatiekapstok gebruiken als tool om  
communicatieboodschappen naar een hoger
niveau te tillen.  

- ontwikkelen van interactieve content
- continueren verbeteren bestaande middelen
- intensiveren campagne #ditisjci
- intensiveren focus op externe communicatie (PR)
- uitrol PR-training voor leden & Kamers
- activeren project & ervarings carrousel
- begrip ‘uitdagers’ laden
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Strategie | Plan van Aanpak

FUNDAMENT
In het communicatiefundament ligt vast wie JCI is en wat ze wil uitstralen. Het 
fundament is leidend voor alle communicatie-activeiten en keuzes die er moeten 
worden gemaakt. 

COMMUNICATIEKAPSTOK
De kapstok is een vertaling van onze positionering in de voor ons belangrijke 
communicatieboodschappen. In elke uiting moeten we proberen minimaal een van 
deze boodschappen te verwerken. De communicatie-uitingen zijn als het ware de 
‘bewijslast’ van ons bestaansrecht. 

SOCIAL MEDIA BELEID
Social media is geen wondermiddel. Maar wel een makkelijke, goedkope en laag-
drempelige tool om te communiceren over en met de community. Om te zorgen 
dat de boodschappen elkaar versterken en bijdragen aan onze focus hebben we 
een handzaam social media document opgesteld.

INTERACTIEVE CONTENT
Content is key! Binnen JCI hebben we de maandelijkse nieuwsbrief, het MGZN, 
de post op social media. Dat is allemaal content. Met deze content kun je laten 
zien wie we zijn en waar we voor staan. De kwaliteit van onze content is belang-
rijk. De vorm ook. Mensen kijken liever dan dat ze lezen en hun spanningsboog is 
kort. We proberen content dan ook altijd zo interactief en multimediaal mogelijk te 
maken. Denk aan afbeeldingen, filmpjes, infographics, polls en dergelijke.

VERBETEREN BESTAANDE MIDDELEN
Het is goed om altijd kritisch te blijven kijken naar de bestaande middelen. Voldoen 
deze nog, kunnen ze beter. Inhoudelijk of visueel. In het afgelopen jaar hebben we 
een goede stap gezet om de middelen (nieuwsbrief MGZN, social media) en website, 
vooral inhoudelijk, te verbeteren. Dit is echter een continu proces. Focus voor de 
volgende stap ligt in eerste instantie op de website als ons communicaiteplatform.

#DITISJCI
Middels de #DITISJCI campagne kunnen leden van JCI Nederland op een makkelijk 
en laagdrempelige manier hun eigen ervaringen delen. Dit geeft een mooi beeld van 
alle zaken die we als JCI Nederland doen. Daarnaast draagt deze # op de verschillen-
de social media kanalen ook bij aan onze zichtbaarheid. Het is goed om deze cam-
pagne in stand te houden en verder uit te breiden (eerste stap is de carrousel). 

CARROUSEL
In de carrousel (op onze website) vind je projecten en ervaringen van leden. Dit geeft 
een goed beeld van wat JCI allemaal doet (extern). Daarnaast is het ook een middel 
om elkaar te inspireren (intern). Deze carrousel is net gelanceerd. In het komende jaar 
moeten leden worden geactiveerd hun projecten en ervaringen in te dienen (o.a. door 
de project van de maand Award). 

FOCUS OP EXTERN (PR)
Afgelopen jaar hebben we een duidelijke stap gezet om JCI meer in de media te krij-
gen en meer extern zichtbaar te maken. JCI bestaat uit haar leden en de activiteiten 
die zij organiseren. Het is belangrijk om deze lokale impact zichtbaar te maken. 

ONDERSTEUNEN LEDEN & KAMERS
We willen het leden zo makkelijk mogelijk maken om met hun mooie project in de me-
dia te komen. Daarvoor hebben we afgelopen jaar de PR-toolbox en de perstelefoon 
geintroduceerd. De volgende stap is het uitrollen van de PR-workshop.

BEGRIP ‘UITDAGERS’ LADEN
In dit communicatiefundament lanceren we het begrip ‘uitdagers’ als Nederlandse te-
genhanger van de bekende Changemakers. Om dit begrip lading te geven en om JCI 
letterlijk een gezicht te geven (de mensen die JCI zijn zichtbaar te maken) is het goed 
om hier een campagne voor op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de ‘uitdager van het 
jaar verkiezing’ (er ligt al een basis voor dit plan, dat kan worden veredeld).



Communicatiestijl
Uitwerking van enkele boodschappen, teksten in communicatiemiddelen
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Corporate tekst

Communicatiestijl | Corporate teksten

JCI (Junior Chamber International) is het wereldwijde netwerk voor jonge 
ondernemende mensen die actief bijdragen aan de maatschappij. Wij dagen elkaar 
en onze omgeving uit om beter te doen. Samen organiseren we diverse initiatieven 
om, in onze eigen omgeving, een positieve bijdrage te leveren. 

Wereldwijd hebben we meer dan 200.000 leden verspreid over ongeveer 120 lan-
den. JCI Nederland telt ongeveer 2.000 leden, verdeeld over zo’n honderd lokale 
verenigingen die Kamers worden genoemd. Wil jij ook bijdragen aan lokale impact, je 
zakelijke netwerk uitbreiden en leuke mensen leren kennen? Dan is er altijd een kamer 
bij jou in de buurt! Kijk voor meer informatie op www.jci.nl.
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Communicatiestijl | Visuele identiteit

Nederland Nederland

geel:
RGB: 237-189-56
CMYK: 7-25-90-0
HEX: #EDBD38

turquoise:
RGB: 5-170-189
CMYK: 75-8-26-0
HEX: #05AABD

lichtblauw
RGB: 219-234-247
CMYK: 17-4-1-0
HEX: #DBEAF7

oranje: 
PMS: 1665
RGB: 243-113-33
CMYK: 0-63-100-0
HEX: #F37121

JCI blauw:
PMS: 2925
RGB: 0-151-215
CMYK: 87-23-0-0
HEX: #0097D7

donkerblauw: 
PMS: 2627
RGB: 58-103-177
CMYK: 83-60-0-0
HEX: #3A67B1

HELVETICA NEUE SEMRINGAH DK KITSUNE TAIL
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JCI en de 
Global Goals

Nederland

Wij gaan voor 
lokale impact
Wij organiseren fantastische projecten die 
gemeenschappen in beweging zetten en  
verandering bewerkstelligen.Hoe blijven we dat 
doen? We onderzoeken de grootste behoeften 
en diepere oorzaken; we ontwerpen duurzame 
oplossingen samen met andere partijen om 
gezamenlijk actie te ondernemen, want met 
elkaar bereiken we de beste resultaten.

Gebruik het Active Citizen Framework!  
Dit is een krachtig proces om uitdagingen in 
de gemeenschap te transformeren in kansen 
voor empowerment, ontwikkeling en duur-
zame impact. 

JCI Impact is een training voor leden die 
actieve burgers willen worden en langdurige 
positieve veranderingen in hun gemeenschap 
willen creëren.

Tijdens deze training krijg je handvatten aan-
gereikt om aan de slag te gaan met het Active 
Citizen Framework. Je leert om het probleem 
achter het probleem te achterhalen en zo op 
zoek te gaan naar een oplossing die werkelijk 
impact heeft in jouw lokale maatschappij. Je 
leert de werkelijke oorzaken aan te pakken 
en niet alleen de gevolgen te bestrijden. JCI 
Impact is een informatieve training die het 
bewustzijn over Active Citizenship vergroot 
en handvatten aanreikt om (lokale) impact te 
maken.

Samen met je Kamer zorg jij voor inspiratie, 
bewustwording en actie voor de Global Goals.
Om de doelen te bereiken in 2030 hebben 
we kennis, inzet en momentum nodig, in elke 
hoek van Nederland. 

Om dit te bereiken dagen we jou uit om een 
impactproject, een inspiratieavond, een SDG 
Business Booster of een ander interessante 
bijeenkomst in jouw regio te organiseren. 

Elke verandering biedt kansen! Zorg dat jij de 
verandering inzet en pak die kansen. Vraag 
nu je startsubsidie aan en zet je community 
in beweging! Op jci.nl/globalgoals vind je  
alle informatie en voorwaarden.

Nooit te oud 
om te leren
JCI richt zich op het creëren en faciliteren van
ontwikkelingsmogelijkheden voor leden en 
de groepen waarin de leden samenwerken. 
Ons doel is actuele en prikkelende kansen 
te bieden die bijdragen aan de persoonlijke 
ontwikkeling en zorgen voor goede onderlinge 
samenwerking tussen leden en Kamers.

Coaching Kamerbesturen
One year to lead! Elk jaar is een nieuwe groep 
enthousiastelingen de drijvende kracht achter 
een Kamer. Hoe succesvol dat is, hangt deels 
af van de samenwerking tussen de bestuurs-
leden. Tijdens de coaching voor Karmerbestu-
ren leren de bestuurders elkaar beter kennen 
en wordt er ingegaan op de groepsdynamiek, 
zodat het bestuur groeit als groep.

Kamertrainingen
Wil jij jezelf blijven ontwikkelen? JCI Nederland 
biedt een diversiteit aan trainingen waarbij de 
ontwikkeling van haar leden centraal staat. 
Met de JCI Kamertrainingen leer je elkaar 
beter kennen en ontwikkel je kennis om een 
succesvol teamlid te kunnen zijn. 

Ook Trainer worden?
Wist je dat mensen op verschillende manie-
ren leren? Wat voor de een werkt, vindt de 
ander onvoldoende. Daarom is de vraag: 
‘hoe kun je jouw boodschap beter uitdragen, 
zodat het beklijft?’ Als JCI trainer leer je jouw 
boodschap in de juiste vorm presenteren. 

Lijkt jou dit interressant? Volg dan Basics for 
JCI Trainers en wordt in een weekend klaar 
klaargestoomd voor het trainerschap.

PARTNERSHIPS

JCI Active Citizen 
Framework

EXECUTE
Take Action

ANALYZE
Examine
Community
Needs

REVIEW Monitor and Evaluate Results

DEVELOP Formulate Sustainable Solutions

A Better World Begins Here

onze roadmap voor lokale impact

aanhaken op impactvolle projecten?

JCI is toegewijd in het creëren van een positie-
ve verandering in de maatschappij. Wereldwijd 
zetten we ons als partner van de VN in om de 
Global Goals voor Sustainable Development 
te bereiken. Deze 17 ambitieuze doelstellingen 
zijn gericht op het beëindigen van extreme 
armoede, het verminderen van ongelijkheid en 
het bestrijden van klimaatverandering. 
Door het harde werken van onze leden en de
projecten die wij samen organiseren, zorgen
we ervoor dat het behalen van deze agenda in
2030 project voor project dichterbij komt.

Ga naar globalgoals.org voor meer infor-
matie, materialen en inspiratie over de Global 
Goals.

jci.nl

Word ook een 
active citizen

ORganiseer een 
SDG-event

TOYP
Zet jouw kandidaat voor deze unieke we-
reldwijde verkiezing in de spotlight. Het ‘Ten 
Outstanding Young Persons of The World 
Programma’ zet veel belovende young profes-
sionals, die een unieke bijdrage leveren aan 
positieve verandering, in het zonnetje. Help 
mee om dit programma te promoten en nomi-
neer jouw kandidaat. toyp.nl

1000 Kansen
Zet je met jouw Kamer en andere Kamers uit 
je regio in voor (jeugd-)werkloosheid. Help 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan een baan middels dit training- en netwerk-
programma. Vele Kamers zijn je voorgegaan 
met diverse varianten. jci.nl/1000-kansen

Wereldhandelsspel
Dit unieke, interactieve spel, dat JCI heeft 
ontwikkeld in samenwerking met professor 
Tinbergen van de Erasmus Universiteit, simu-
leert de wereldhandel en haar uitdagingen. 
Speel het met je Kamer of bedrijf tijdens een 
ledenborrel of managementtraining en je komt 
tot nieuwe inzichten, plezier en veel gespreks-
stof. jci.nl/wereldhandelsspel 

World Cleanup Day
Doe op 15 september 2018 samen met je 
Kamer, bedrijf, sportclub, vrienden en familie 
mee aan de grootste gezamenlijke wereldwijde 
actie! Met elkaar kunnen we afval in kaart
brengen en opruimenen zorgen we zo voor een 
gigantische impact. jci.nl/worldcleanupday 

De Peace is Possible campagne mobiliseert 
jonge mensen om in actie te komen en zich te 
committeren aan blijvende wereldvrede. Dit is 
een wereldwijde campagne die zich richt op 
het verbinden van gelijkgestemde mensen en 
organisaties vanuit alle sectoren van de maat-
schappij en in actie te komen voor vrede. 

JCI zet zich hiermee in om coalities te vor-
men die een gezamenlijke definitie van vrede 
omarmen:

‘Vrede is het vermogen om verschillen in onze 
diverse wereldwijde gemeenschap te respec-
teren, daarmee grenzen overstijgend. Vrede 
verzekerd menselijke waardigheid en garan-
deert dat de mensheid behouden blijft voor 
toekomstige generaties. Het is niet enkel de 
absentie van conflict, maar ook het zegevieren 
van gerechtigheid’ 

Help mee in de bewustwording dat vrede 
mogelijk is als we elkaars verschillen maar 
respecteren. Kom ook in actie op:
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jci.nl/impacttoolkit

Impact toolkit - voor leden
- informatief
- voor leden
- ook digitaal beschikbaar

Communicatiestijl | Voorbeeld: Impact Toolkit
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NederlandPromoflyer
- Ook al lokale versie mogelijk
- Tekst moet aangepast naar fundament

Communicatiestijl | Voorbeeld: Promo-flyer


