Ik wil een project delen
1. Naam project / activiteit: JCI Dutch Know How Transfer
2. Datum van de activiteit: 15-17 oktober 2018
3. Organisatie (Kamernaam): JCI Haaglanden
4. Om wat voor een soort project gaat het? (laat de opties die van toepassing zijn
staan)
- Impact project
5. Doelgroep van deze activiteit is: (laat de opties die van toepassing zijn staan)
- JCI-leden
- Leden der Staten Generaal
- Anders > (vul aan)
6. Bij welke SDG(‘s) sluit het project aan? Zet hieronder de nummers van de
betreffende doelen of vul ‘geen’ in, wanneer je het idee hebt dat het project niet
aansluit bij de SDG’s.

7, 8, 3, 11,13, 17

7. Wat is de omvang van het project? (laat de opties die van toepassing zijn staan)
- Landelijke activiteit/project (bijv NC of CvA)
8. Korte omschrijving van het project:
Met de Dutch KnowHow transfer beogen wij politiek en maatschappij dichter bij elkaar te
brengen. Wij stellen politici en jonge, ondernemende burgers aan elkaar voor, zodat zij
elkaar kunnen inspireren en prikkelen. Het vergroot de slagkracht en samenwerking tussen

politiek en JCI. Het biedt de mogelijkheid voor alle deelnemers hun zakelijke en sociale
netwerk uit te breiden met ambitieuze en enthousiaste mensen.
De Dutch Know How Transfer is een inspirerend en verbindend programma voor actieve
leden van JCI Nederland. Het verbindt de landelijke politiek en lokale maatschappij met
elkaar. Het is een actief, 3 daags geïntegreerd programma waarbij een samenhangend
inzicht wordt verkregen in het Haagse politieke krachtenspel. Je gaat een parlementariër 1
op 1 schaduwen tijdens zijn of haar werkzaamheden. Er zullen sprekers zijn, ruimte voor
discussies en rondleidingen bij de verschillende politieke en bestuurlijke organen. Naast het
intensieve dagprogramma, is er ruimte voor gezelligheid en verbinding tijdens het
avondprogramma.
9. Wat was de impact van het project:
9 JCI leden hebben gedurende 3 dagen kennis gemaakt met alle actoren rondom de
Nederlandse politiek. De eerste twee dagen waren informatief, gericht op kennismaking met
het systeem. Er werd door de leden gewerkt aan hun Pitch (Missie / Visie van JCI én het
doel van hun deelname aan de DKHT).
Dag 3 was het meest spectaculair, omdat alle leden meegelopen hebben met een politicus
van de Tweede-Kamer. Deze kennismaking vond plaats door de leden een dag met de
politici mee te laten lopen. Hierdoor is hun beeld van de politiek definitief veranderd, doordat
blijkt dat politici ook gewoon mensen zijn. Ze zijn benaderbaar – betrokken en welwillend om
te helpen. Dat nemen de JCI leden mee naar hun lokale kamers, zodat ze in de toekomst
meer impact kunnen realiseren in hun lokale projecten.
10a. Was er bij dit project sprake van een partnership? (laat de optie die van
toepassing is staan)
- Ja, vaste partner van onze Kamer;
10b. Zo ja, met welke organisatie(s) werkten jullie samen?
Het CDA, PvdA, GroenLinks, DENK, VVD, PvdD, D66.
Ministerie van binnenlandse zaken, Provincie Zuid-Holland, Nieuwspoort, (Gemeente Den
Haag; maar die viel op het laatste moment uit), FME.
10c. Zo ja, Graag logo(‘s) van de partner(s) meesturen (Vergeet niet als bijlage deze
logo’s toe te voegen)
10d. Zo ja, Geef een korte omschrijving van de samenwerking:
Het is enorm belangrijk om kennis te hebben van het Nederlandse politieke systeem. Een
rondleiding door Prodemos bij de 1e en 2e kamer geeft een indruk, maar om een dag in het
hol van de leeuw te mogen meedraaien is een ervaring die je nooit zal vergeten.
11. Wat hebben jullie van dit project geleerd?
Het is en blijft een uitdaging om belangeloos mensen te vragen om zich voor JCI open te
stellen, zeker als het politici zijn – waarbij de response erg gering is. Dit heeft heel veel tijd
en inspanning gekost, dus begin op tijd! Even bleek het project onze doelstellingen niet te
halen, omdat het aantal betrokken politici erg achter bleef -5 in plaats van 15. JCI heeft een
groot netwerk, daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt om onze doelen te halen.
Binnen afzienbare tijd hadden we een respectabel aantal politici gemotiveerd. Samen staan
we sterk!

Streef naar het mooist mogelijke resultaat, toets gaandeweg voldoende en zoek elkaar
regelmatig op. Maak een back-up-plan, en nog een. Stel je plan bij maar blijf elkaar helpen
herinneren aan de doelen die je samen gesteld hebt.
Verlies je doelen niet uit het oog en wees soms eerlijk naar je kamergenoten toe, als de
goedbedoelde hulp niet gewenst is. Dit houdt het project scherp.
12. Welke resultaten heb je behaald met het project?
Vat het resultaat van het project samen in drie tot vijf bullets (van een zin). Dit resultaat kan
gaan over de impact van het project, maar ook over wat jullie er als organisatie/Kamer aan
hebben gehad.
1. Eye-opener over de Nederlandse politici; het zijn ook maar mensen, met een bereidheid
om te vechten voor de maatschappij waarin wij leven.
2. Inzage in het krachtenspel dat invloed heeft op de politiek.
3. Wat is lobbyën, en hoe kan ik dat zelf toepassen?
4. Het project heeft geholpen om bekendheid aan JCI Haaglanden te geven, zodat we een
terugkerend project hebben dat zorgt voor een gezonde ledengroei van de kamer.
5. 9 super enthousiaste ambassadeurs – die binnen JCI dit project een warm hart
toekennen.
13. Voeg links naar nieuwsberichten, Youtube filmpje of foto pagina (bijv. Op
facebook of op de Kamerwebsite) toe
1.www.dutchknowhowtransfer.nl
2. youtube filmpje
3. fotos op facebook
14. Wat is jouw naam? En op welk e-mailadres kunnen wij jou bereiken?
Pee Groothuizen
pgroothuizen@jci.nl
15a. Heb je nog adviezen, tips of andere handige informatie voor Kamers die een
vergelijkbaar project willen organiseren?
zijn reeds gegeven bij punt 11
15b. Indien jullie een projectplan of andere documenten hebben - en willen delen voor dit project stuur dit dan mee in de bijlage.
wij zijn nog niet zover
16. Beeld zegt meer dan woorden. Daarom ontvangen we graag een aantal mooie
foto’s van jullie project. Graag minimaal drie - het liefst liggende - beelden van een
redelijke kwaliteit meesturen als bijlage.
17. Wil je verder nog iets kwijt?
Zonder de hulp van Dick Draaijers, Ben Paul, Charley van’t leven, en oud leden was dit
project nooit gelukt. Ik ben trots op deze mensen en op JCI Haaglanden.
18. In principe dingen volledig ingevulde projectformulieren gelijk mee voor de titel
Project van de Maand (indien ze uiteraard in de afgelopen maand hebben
plaatsgevonden), indien je dit niet wilt geef dat dan hieronder aan.

