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Editorial
Inhoud

Expert in uitgeefproducten
Uw creatieve partner voor de creatie van eigen media

Laatste editie als hoofdredacteur

Genieten geblazen!
Afgelopen maandag was de laatste keer dat ik alle input verzamelde voor het JCI MGZN
dat nu in jouw handen ligt. Over enkele weken begint de eerste vergadering van het nieuwe
team weer. Dat betekent dat ik dit jaar als hoofdredacteur heb overleefd. Al klinkt dat wel
een beetje overdreven. Ja, het is een druk jaar geweest, maar wel een jaar waarin we als
redactieteam veel bereikt hebben. En de tijd is echt voorbij gevlogen.

ik tevreden met hoe het is gegaan. Ik ben weer
een ervaring rijker. En daarom heb ik besloten
om het stokje over te dragen aan een nieuwe
hoofdredacteur, zodat hij of zij volgend jaar
hetzelfde kan zeggen.
Komend jaar vervul ik diverse andere rollen
binnen JCI en ook dan hoop ik vooraf last te
hebben van gezonde spanning. Dat betekent
namelijk dat ik iets ga doen waar ik plezier en
energie van krijg! Kortom: ook in 2014 stap ik
uit mijn comfort zone om wederom te genieten!
En jij?

Corporate brochure, jubileumboek, vakblad, sponsored magazine of

Lees de Be
Better Newsletter online in
de tabletversie
van JCI MGZN

tabletmagazine nodig? Dan zijn wij graag je partner! Wij hebben onszelf ten
doel gesteld alleen gave en mooie uitgeefproducten te maken.

Voor mijn gevoel heb ik in korte tijd waanzinnig
veel gedaan, geleerd en genoten. Ja, zeker genoten. Genoten van de redactievergaderingen
en de samenwerking met de teamleden van
MTMC. Van de momenten waarop artikelen na
veel schrappen, wijzigen en herschrijven eindelijk een kop en staart kregen. Van het openen
van het PDF-bestand met daarin de vormgeving van de pagina’s. Van het moment dat het
JCI MGZN op de mat viel (die geur van vers
drukwerk!). En bovenal van het feit dat het is
gelukt om een tabletmagazine uit te brengen.

Is dat wat jij zoekt? Zoek dan niet verder!
Wij maken uitgeefproducten voor zowel gedrukte, online
als tabletmedia. Met onze vormgeefstudio hebben we ook
onderhavige editie van JCI MGZN gerestyled en voorzien van
een digitale versie. We zijn ervaren bladenmakers en experts
in creatieve, redactionele communicatie. Als klant ontzorgen
we je volledig, door de totale totstandkoming, verspreiding
en eventuele acquisitie op ons te nemen. We garanderen een
kwalitatief hoogstaand eindproduct en een gehaalde deadline.

Welkomstmagazine

Gepersonaliseerde uitgave gemeente
Nieuwe inwoners van een gemeente worden

presenteren aan nieuwe inwoners. Naast een fraaie

persoonlijk welkom geheten met een magazine op

weergave van het maatschappelijke aanbod en

eigen naam, inclusief link naar gepersonaliseerde

de online dienstverlening, worden nieuwe inwoners

webpagina. Het welkomstmagazine is dé manier

gestimuleerd voor burgerparticipatie en voelen ze

voor een gemeente om haar stad en omgeving te

zich bovenal zeer welkom!

Be Better Newsletter
Dit keer staat de Be Better Newsletter in teken
van TOYP; The 2013 JCI Ten Outstanding Young
Persons of the World. Sinds 1983 benoemt JCI
TOYP jaarlijks tien mensen die de JCI Missie
op een bijzondere manier uitvoeren. Tijdens
het WC in Rio kon men luisteren naar hun
inspirerende verhalen. Ben jij nieuwsgierig naar
hun verhaal? Kijk dan snel in de tabletversie
van JCI MGZN.

Door Krista Nederveen-Ledder
Hoofdredacteur JCI MGZN
kledder@jci.nl

Aan het eind van vorig jaar vond ik het best een
beetje spannend. Ik ging over niet al te lange
tijd aan de slag als hoofdredacteur van een
magazine. Tientallen vragen stormden tegelijk door mijn hoofd: hoe ga ik dit oppakken,
hoe kan ik onderwerpen het gemakkelijkste in
beeld brengen of in tekst verwerken? Zullen de
artikelen goed vallen bij de lezers? Daarnaast
was ik ook erg benieuwd naar het redactieteam
én naar de lezers. Life begins at the end of your
comfort zone, dus ik had er zin in! Een jaar later zijn de meeste vragen beantwoord en ben
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JCI ‘t Nieuwe Diep:
lokaal actief
JCI Nederland kent diverse Kamers, variërend van groot tot klein en van lokaal tot internationaal
actief. In deze rubriek bekijken we de activiteiten van een specifieke Kamer.

JCI ‘t Nieuwe Diep kenmerkt zich als een zeer
actieve Kamer op lokaal niveau. Deze Kamer
bestaat sinds mei 2002 en heeft gemiddeld 3035 leden. De activiteiten die de leden de afgelopen tien jaar hebben georganiseerd liegen er
niet om. Zo koos deze club enthousiastelingen
als installatieproject het realiseren van een
nieuwe uitkijktoren in een natuurgebied in de regio. Om vervolgens veel activiteiten in de natuurgebieden De Donkere Duinen en Mariëndal uit
te voeren. Denk dan aan het vernieuwen van een
hekwerk en het bouwen van een prachtige kippenresidence t.b.v. de kinderboerderij. Maar ook
voor het schenken van een varken - genaamd
Junior K. - draait deze Kamer zijn hand niet om.
“In Den Helder weten we wat samenwerken is”.
Zo vertelt Renata Boltendal van JCI ‘t Nieuwe
Diep. “Met andere serviceclubs (o.a. Lions, Rotary en Ronde Tafel) verzorgden wij jarenlang
de catering bij de ijsbaan in het centrum van de
stad. Verder brachten wij geld bij elkaar voor de
aanleg van een openluchttheater en verzorgen
we gezamenlijk koek en zopie tijdens de romantische markt ‘Zomerdromen’.”
Tijdens het interview met Renata wordt al snel
duidelijk dat JCI ‘t Nieuwe Diep zich uitsluitend
inzet voor lokale doelen en bij voorkeur voor
doelen die kinderen ondersteunen. Het streven
van deze Kamer is ‘Grote dromen waarmaken’.
Dat lukt de leden aanzienlijk goed.

december 2013

Een van de mooiste projecten van deze Kamer
is het aanleggen van een blote voetenpad. Renata: “Het pad is zo ingericht dat de verschillende natuurtypen uit de regio terugkomen. Zo is
er een bos gedeelte, een duingebied (met pier!),
een bollengebied, een fort/dijk-gedeelte, een
moeras met stepping stones en een wiebelbrug. Het natuureducatiecentrum De Helderse
Vallei breidt in de toekomst haar educatieve
programma’s uit met een beleving op het pad.
Bovendien draagt dit pad bij aan de citymarketing en het aantrekken van recreatie naar onze
mooie Noordkop.”

JCI ‘t Nieuwe
Diep maakt
grote dromen
waar

Dit project is gestart in 2012, zonder budget
maar met gesponsorde materialen en met de
mentaliteit om als Kamerleden zoveel mogelijk
zelf de handen uit de mouwen te steken. 2013
staat in teken van de aanleg van het pad. Volgend
jaar vindt de officiële opening plaats en bij deze
zijn alle JCI-leden in Nederland uitgenodigd om
dit samen met JCI ‘t Nieuwe Diep te vieren.
Renata sluit het interview af met te benadrukken dat de sfeer binnen de Kamer geweldig is.
‘Wij houden wel van een feestje, zo staan onze
bestuursverkiezingen in het teken van ‘hoe
gekker hoe beter’. Het huidige bestuur presenteert zich bijvoorbeeld als familie Flodder”.
Kortom: JCI ‘t Nieuwe Diep is een bijzonder
actieve club, die alle leden een onvergetelijke
tijd bezorgt.

Door Krista Nederveen-Ledder
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Spotlight

Samenwerking
Ambacht
maakt pracht

Watertoolkit ondergaat metamorfose

Op pad met de
Watertoolkit

Dock voor je Bord!
Op maandag 14 oktober jl. heeft JCI Almelo het jaarlijks terugkerende evenement ‘Dock voor je Bord’

De stichting JCI Watertoolkit en het Nederlandse Rode Kruis (NRK) zijn een samenwerking

georganiseerd. De avond stond geheel in het teken van de stichting Kans voor een Kind. Restaurant Dock

gestart. JCI heeft een educatief lespakket ontwikkeld over waterbewustzijn. Dit lespakket

19 in Almelo was voor de tweede keer het toneel van een volledig verzorgde avond voor de gasten, met als

is nog steeds wereldwijd beschikbaar voor basisscholen. Uiteraard blijft JCI betrokken als

afsluiting een veiling voor het goede doel. De avond heeft wederom een prachtige cheque opgeleverd.

partner van het NRK.

Ook deze
kinderen
hebben recht
op geluk

Door Krista Nederveen-Ledder
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JCI Almelo bestaat ruim 35 jaar en heeft een
rijke historie als het gaat over het organiseren
en ondersteunen van diverse lokale projecten.
Denk bijvoorbeeld aan de voetbaltoernooien
in het Heraclesstadion en de geleverde bijdragen aan het Twentse Lentefestival, voormalig
genaamd Nacht van Almelo. Daarnaast zijn er
jaarlijks terugkerende evenementen zoals het
JCI Golf Open op het Sybrook dat samen met
JCI Hengelo wordt georganiseerd, zo ook de
zomerbarbecue voor alle JCI oudleden en
potentiële Kamerleden. In de decembermaand
verkoopt JCI Almelo snert op de kerstmarkt
onder de naam: “Soep op de Stoep”. Zo ook
leveren we vrijwilligers voor Nomen Nescio, een
stichting die jaarlijks 200 gesponsorde kerstpakketten inpakt en verspreid. Sinds vorig jaar
is Dock voor je Bord ook een terugkerend jaarlijks evenement.
Dock voor je bord
Het evenement ‘Dock voor je bord’ is een informele avond waarbij de gasten een heerlijk
driegangendiner krijgen voorgeschoteld. Elk
Kamerlid zorgt voor voldoende gasten aan zijn
of haar tafel en fungeert gedurende de avond
als ober. Op deze manier hebben alle Kamerleden een actieve bijdrage aan de gezellige avond
met als hoogtepunt een veiling voor een goed
doel. De veilingmeester dit jaar was Local Hero:
Jan Smit (voorzitter Heracles Almelo). Het

unieke aan de veiling is dat de veilingitems zijn
ingebracht door de Kamerleden zelf, aangevuld
met items van enkele lokale ondernemers. Zo
ontstaat er een gevarieerde mix van ludieke
diensten en exclusieve items, zoals bijvoorbeeld
een consult met een advocaat, een wijnproeverij
op locatie en een set luxe fauteuils.
Uiteindelijk heeft de veiling een bedrag van
€ 3.110,- opgeleverd voor de Stichting Kans
voor een Kind. De cheque is met groot genoegen in ontvangst genomen door initiatiefnemer
van de Stichting, de heer Willem Hoevers. Vorig
jaar was de opbrengst van de veiling € 5.100,-.
Deze is ten goede gekomen aan Stichting Make
a Wish.
Stichting Kans voor een Kind
Stichting Kans voor een Kind vervult individuele
wensen van kinderen uit Twente. Deze kinderen
zijn het slachtoffer van een lichamelijke of psychische ziekte dan wel sociale of maatschappelijke omstandigheden. Er zijn veel kinderen die het
door ziekte of een andere oorzaak niet makkelijk hebben. Vaak hebben ze geen uitzicht op een
spoedige verbetering van hun situatie. Natuurlijk
hebben ook deze kinderen recht op geluk. Stichting Kans voor een Kind wil aan dat geluk bijdragen door een hartenwensen in vervulling te laten
gaan en daarmee, ook al is het maar tijdelijk, hun
ogen weer te laten stralen.
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Nederland waterland, en met de komende kli
matologische veranderingen neemt de aandacht voor water alleen maar toe. Goed water
wordt over de wereld een schaars goed en
ook in Nederland waar we misschien water
teveel hebben, liggen op het gebied van water
grote uitdagingen. Je kan dan ook niet vroeg
genoeg beginnen om kinderen hiervan bewust te
maken.
Wat was de Watertoolkit ook al weer? Het is
een kant-en-klaar lespakket, waarmee elke
basisschool een project over water kan organiseren. In het afgelopen jaar is de Watertoolkit ook nog eens vernieuwd en online gegaan!
Vanaf nu biedt de Watertoolkit ook educatief
digitaal lesmateriaal aan bij de fysieke materialen in de Watertoolkit. Dit lesmateriaal, met
linkjes naar vele leerzame filmpjes, alsmede
het fysieke speel- en doemateriaal en een
gastles voor groep 7 en 8, kunnen gratis worden aangevraagd op www.watertoolkit.nl.
Keynote speaker Floortje Dessing heeft op de
Nationale Conventie in Zeeland dit jaar haar
bijdrage geleverd aan de vernieuwing van de
Watertoolkit. Floortje heeft het boek “Help –
mijn iglo smelt” gesigneerd, waar zij het voorwoord voor heeft geschreven. Dit boek maakt
onderdeel uit van de Watertoolkit en heeft
mede dankzij haar een unieke touch gekregen.

december 2013

Als Kamer aan de slag
Samen met JCI gaat nu ook het NRK de Watertoolkit op basisscholen aanbieden. We hebben elkaar hierbij nodig en doen het samen. De
stichting JCI Watertoolkit heeft een gebruiksovereenkomst afgesloten met het NRK, waarbij
zij het beheer en de coördinatie van het project
op zich neemt. Eigenaar van het concept en gedachtegoed blijft De Stichting JCI Watertoolkit.
JCI kan met haar netwerk samen met het NRK
de Watertoolkit bij scholen actief onder de aandacht brengen en uitrollen.
Voor lokale JCI Kamers verandert er weinig. De
Watertoolkit blijft gewoon bestaan, echter in
afgeslankte vorm met twee leskisten in plaats
van vijf leskisten. Oude Toolkits kunnen worden
aangevuld met nieuwe digitale materialen.
Stichting JCI Watertoolkit roept Kamers op om
de Watertoolkit te blijven steunen door actief
mee te doen. Basisscholen zijn onverminderd
enthousiast en de vraag naar de Watertoolkit neemt nog steeds toe. Voor Kamers levert
deelname aan dit maatschappelijke project
veel voordelen op, zoals goede contacten met
bedrijven en positieve publiciteit in media.
Vragen of gelijk aan de slag?
Neem contact op met Caroline Wong, voorzitter
Stichting JCI Watertoolkit info@watertoolkit.com.

Basisscholen
zijn enthousiast en de
vraag neemt
nog steeds
toe

Door Batian Nieuwerth en
Jage van Uuden
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Better Together

deren en helpen onze vuurdragers door lokale
successen te delen in alle media die wij voor
handen hebben en investeren hier ook actief in.
Zo werken we samen aan de bekendheid van
onze vereniging! Weten wat er speelt en jouw
bijdrage terugzien. Motiveren is samen leren,
samen bouwen!

Het bestuur van 2014 heeft
volop ideeën om het motto
‘Better Together’ handen en
voeten te geven. In deze rubriek
houdt het bestuur jou graag op
de hoogte van de ontwikkelingen. Deze keer presenteert het
bestuur haar ambities.

Collaborate
We werken actief aan lokale partnerships. We
zetten meer lokale samenwerking op door actief contact te zoeken met gemeenten, Kamers
van Koophandel en ondernemersverenigingen.
Door actief naar buiten te treden en concrete
projecten op te pakken verbinden we ondernemers, bedrijven, de politiek en de maatschappij.
Samen bouwen we aan een betere toekomst!
Invest
We investeren volgend jaar in het vormen van
onze eigen strategie. Door actief samen te werken aan de kracht van onze leden, de kracht
van onze Kamers en de kracht van ons (inter)
nationale netwerk, werken we samen aan de
kracht van onze vereniging en onszelf en daarmee aan de impact van JCI.

Lokaal sterk is werken aan ‘Connect’ en ‘Impact’

Projecten uitvoeren die daadwerkelijk impact
hebben voor de maatschappij organiseren we
aan de hand van het Active Citizen Framework
(ACF). Het ACF is hét middel, met als doel lokale impact creëren. Het raamwerk start met
een analyse, waarna je als Kamer je doel(en)
bepaalt en vervolgens de juiste mensen betrekt en partnerships aangaat om dat doel te
bereiken. Een beproefd model dat internatio-

JCI Nederland in 2014:
Better Together!

naal al veelvuldig wordt gebruikt en waar we
al talloze succesvolle voorbeelden van hebben
gezien. Wil je hier meer over weten, volg dan
de training JCI Impact of neem contact met op
Sander Slootmaker van Team Community. Zij
helpen graag!
De mensen achter het beleid
In 2014 staan elf leden vanuit negen verschillende Kamers vol enthousiasme voor jullie
klaar:
• Dick Draaijers (JCI Mariken)
Business
• Sander Slootmaker (JCI Eemland)
Community
• Daniel Doeze Jager (JCI de Betuwe)
Internationaal
• Wendy Schellens (JCI ’t Sticht)
Marketing, PR en Communicatie
• Charlotte Winde (JCI Utrecht)
Training en Coaching
• Martin Bijl (JCI Amstelland)
Secretaris Generaal
• Jeroen Boer (JCI de Delflanden)
Penningmeester
• Xander Wamelink (JCI Drechtsteden)
Juridisch Raadgever
• Irving Kerkhof (JCI Eemland)
Vice-voorzitter
• Frank Buijs (JCI ’s-Gravenhage)
Oud voorzitter
• Rob van der Steen (JCI Utrecht)
Nationaal voorzitter

Better
Together!
(kort)

Better
Together!
(lang)

Zij staan paraat om jullie te ondersteunen én
er samen een fantastisch jaar van te maken.

Tijdens het NC2013 heeft aankomend nationaal voorzitter Rob van der Steen zijn beleid
gepresenteerd en heeft hij het nationale team 2014 voorgesteld. Daarna heeft hij een filmpje
laten zien waarin in enkele minuten het beleid is uitgelegd. In dit artikel delen we graag de
plannen voor JCI Nederland in 2014 met jullie!

Door Rob van der Steen
en Jage van Uuden
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Impact
Samen impact creëren in onze maatschappij lukt beter door samen te werken op ieder
niveau binnen JCI: op lokaal, nationaal en
internationaal niveau elkaar te inspireren,
motiveren en stimuleren om samen successen
en geleerde lessen te delen. Impact staat voor
lokáál het verschil maken. Laten zien wat wij
als JCI kunnen betekenen!

Connect
Connect is verbinden en samenwerken met
onze Kamervoorzitters voorop. Zij leiden onze
leden en besturen onze Kamers: zij creëren
impact! Dat is al begonnen bij de Dutch
Academy. De landelijke bestuursleden zijn in
2014 allemaal betrokken bij 10 Kamers om te
luisteren naar hun behoeften, verbanden te
leggen en ze waar mogelijk te helpen.

Naast Impact, zijn er nog vier kernwoorden die
de basis voor het beleid vormen. De woorden komen van onze nieuwe internationale strategie.

Motivate
Gemotiveerde leden met passie voor JCI zijn
de vuurdragers van onze vereniging. Wij waar-
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Unieke Kamer

hebben deze Kamer gekozen vanwege hun internationale achtergrond, werk of interesses,
om in contact te komen met internationale
mensen of om hun Engels te oefenen. De buitenlanders kozen vaak voor JCIAI in plaats van
een expat-only club om in contact te komen
met Nederlanders, of om zichzelf te ontplooien
en bij te dragen aan een betere wereld in plaats
van alleen maar feesten.
Eens in de zoveel tijd wordt een Potluck georganiseerd: Alle leden maken en brengen eten
mee van hun thuisland, zodat iedereen kan
proeven. Rose, lokaal secretaris: “Onze Kamer
is als een potluck: alle leden brengen iets in
van hun eigen cultuur, achtergrond en perspectief, zodat we van elkaar kunnen leren. Dit
maakt dat de sfeer heel open en vriendelijk is.”
Uitdagingen
Internationaal zijn brengt ook wat uitdagingen
met zich mee. Expat-leden komen en gaan
wanneer hun contract is afgelopen. Nieuwe
leden moeten continu worden aangetrokken,

en het aantal ervaren leden is klein. Communicatie en samenwerking tussen culturen kan
een uitdaging zijn. Anouk, penningmeester:
“De verschillen in perspectieven vragen om
geduld voor elkaar. Wat ik geleerd heb in JCIAI
is dat niet alleen het resultaat telt, maar het
proces minstens zo belangrijk is.” Daarnaast
zijn landelijke communicatie en activiteiten in
het Nederlands, wat ze minder toegankelijk
maakt voor de niet-Nederlandssprekende leden. Dit kan de internationale leden het gevoel
geven geen aansluiting te hebben. Anouk: “Het
zou helpen als er minstens iets te doen is op
een landelijk event waarvoor taal geen barrière
vormt.”
Uniek
Het buitenbeentje zijn is een uitdaging, met
maar één internationale Kamer in een landelijke organisatie. Misschien is er ruimte voor
nog een internationale Kamer, in een internationale stad als Den Haag of Rotterdam?
Vraag JCI Amsterdam International maar hoe
ze het doen!

Iedereen
brengt zijn
cultuur mee

Door Marion de Groot

de enige Engelstalige Kamer van Nederland

JCI Amsterdam International
De I van JCI staat voor International, dus elke JCI Kamer heeft wel iets met deze pijler te maken.
Maar er is één Kamer in Nederland die dit een stapje verder heeft genomen: JCI Amsterdam
International (JCIAI), de enige Engelstalige Kamer van Nederland.

Read this article
in English: go
to the JCI MGZN
app and download #44

De Kamer is opgericht door leden van JCI Amsterdam in 2007, om JCI toegankelijk te maken
voor de talrijke buitenlanders die in de regio
Amsterdam wonen. Internationale Kamers zijn
ook te vinden in Kopenhagen, Brussel, Helsinki, Boedapest en Istanbul. Maar afgezien van
de taal, wat maakt een internationale Kamer
anders? Wat maakt zo’n Kamer echt internationaal?
Wereldse vergaderlocaties
Zoals het een internationale Kamer betaamt,
heeft het bestuur van JCI Amsterdam International een vergadering op de boulevard van
Rio de Janeiro, aangezien de bestuursleden
daar met zijn allen zijn voor het JCI Wereld-
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congres. Terwijl ze slurpen aan hun kokosnoot
bespreken ze de komende ledenvergadering,
die verzet is vanwege het Wereldcongres. Een
groep nieuwe leden gaat de resultaten van
hun installatieproject presenteren, waarin ze
onderzocht hebben wat de behoeftes zijn van
in Nederland afgestudeerde buitenlanders die
hier een baan zoeken. Andere onderwerpen
zijn het Kamerweekend, het kerstdiner en het
Kerstman-voor-één-Dag-project samen met
JCI Amsterdam.
Inzicht in de Kamer
De Kamer bestaat uit ongeveer 20 leden, waarvan de helft Nederlanders en de andere helft
van over de hele wereld. De Nederlandse leden
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Senaat

Bezoek een NC, EC of WC voor de eerste keer

Kamergenoot richting Monaco voor de EC. Ze
ontdekten dat in dezelfde periode ook de Formule 1 en het Cannes Filmfestival plaatsvonden. Bovendien kregen ze het voor elkaar om
te golfen op de baan van Monte Carlo. Marcus:
“Onze droomvakantie was rond: vijf dagen Cannes en vijf dagen Monaco!”

En kom in aanmerking
voor de Senaatsbijdrage

Zijn geluk kon niet op toen hij op de dag van het
College van Afgevaardigden (CvA) in mei een
sms-je ontving dat hij de Firsttimer Award had
gewonnen. Marcus: “Mijn dag kon niet meer
stuk, én ik had een droomvakantie gepland én
de fee van de EC werd door de Senaat betaald.”
Eind mei was het zover: Marcus en Antoine
(medelid JCI Zoetermeer) vertrokken naar het
zuiden. Van tevoren hadden ze contact gezocht
met vrienden van JCI Letland, dus de eerste
avond hadden ze afgesproken om een drankje
te doen op het Filmfestival. De volgende dag
was de Formule 1. Marcus: “Echt een absolute
aanrader, neem wel oordoppen mee! Later in
de week vertrokken we richting Monaco om de
toegangskaarten van de EC en de golfkaarten
alvast op te halen.”

Elk jaar deelt de Nederlandse Senaat een Firsttimer Award uit aan een deelnemer die voor het eerst
een JCI-conferentie bezoekt. De Senaat betaalt dan de congresfee. Voorheen was de Firsttimer Award
beschikbaar voor deelnemers aan de Europese Conferentie (EC) en het Wereldcongres (WC), dit jaar
konden ook deelnemers aan de Nationale Conventie (NC) kans maken op de fee. Door een loting wordt voor
elk event een winnaar getrokken.
De fee wordt beschikbaar gesteld omdat de Senaat een groot belang hecht aan het ontdekken
van alle mogelijkheden die JCI te bieden heeft.
Als tegenpresentatie schrijft de winnende deelnemer een verslag met zijn of haar ervaringen.

Voor de NC wordt vooraf gevraagd om een motivatie om in aanmerking te komen voor de Senaatsbijdrage. Wij vroegen twee gelukkige winnaars naar hun ervaringen aan een EC en WC.
Marcus Fromberg, vertrok 23 mei 2013 met

Tip van Marcus: zorg dat je een avond eerder op
de locatie aanwezig bent, zodat je de volgende
ochtend – op de eerste dag van het congres
– jezelf gelijk in kunt schrijven voor diverse
workshops. “Wij waren net te laat en de keuze
was daardoor nog maar beperkt.”

Ik kan je met
klem aanraden
een congres te
bezoeken

Marcus vervolgt: “De openingsceremonie was
erg indrukwekkend in het stadion van AS Monaco. Muziek, dans, entertainment. Zelfs Prins
Albert van Monaco was er als JCI Senator bij.
De volgende dag was het congrescentrum ‘the
place to be’: hier ging het gebeuren. Een ko-
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Column

Als je nog
twijfelt:
gewoon doen!

men en gaan van JCI-leden. Het was tevens
de plek om de eerste contacten te leggen.
Aansluitend organiseerde JCI Nederland het
James-Bond-feest om vervolgens door te
gaan naar het internationale feest. Marcus:
“Het dak ging eraf!”
Tip van Marcus: zorg dat je voorafgaand aan
de feestjes wat eet en drinkt, want de rijen zijn
enorm en het eten is beperkt.
De EC werd uiteindelijk afgesloten met een
indrukwekkend gala om rond middernacht met
een paar honderd man naar een club te gaan.
Marcus: “Ik vond het een geweldige ervaring,
die me altijd bij blijft. Je leert heel veel mensen
kennen en ziet wat andere landen doen. Als je
nog twijfelt: gewoon eens doen!”

Door Krista Nederveen-Ledder

Het Hollandhotel is aan de Copacabana, het
bekendste strand van Rio.” Barbara besefte

tijdens deze trip hoe bijzonder het is om JCI-lid
te zijn: “Met veel enthousiasme worden er trainingen gegeven door internationale trainers
en er wordt intensief vergaderd. Oude bekenden zoeken elkaar op en nieuwe contacten zijn
snel gelegd. Op de eerste dag staat een reünie
van de JCI European Academy gepland waar ik
deze zomer aan deel heb genomen. Wat een
energie en blijheid komen er los bij de ontmoetingen en het weerzien. De toon is gezet en het
belooft een fantastische week te worden!”

woord van de voorzitter

Verbinding
Dit is mijn laatste column als voorzitter van JCI Nederland.
Ik bedank de leden en vrienden van JCI Nederland (en
ver daarbuiten) voor jullie vertrouwen en voor jullie grote
inzet binnen ons netwerk. Dankzij jullie mocht ik in 2013

Een ander hoogtepunt van de reis was het
bezoek aan een project van IBISS in de Favela’s,
de sloppenwijken van Rio. Barbara: “Wat een
indrukwekkende middag!” Het Wereldcongres
staat, naast de vergaderingen en de traininBarbara Wolters werd in het voorjaar van 2013 gen, niet voor niets bekend om goede feesten.
getipt over het WC in Rio de Janeiro. Ze besloot Hoogtepunten waren de Global Village Night,
om te gaan en de voorpret nam nog meer toe waar alle landen zich met allerlei lekkernijen
toen ze de Firsttimer Award won. JCI Den en versnaperingen presenteren, en de Dutch
Bosch (organisator) heette iedereen welkom Night, een spetterende feestavond georganiop 24 o
ktober op Schiphol voor de pretour. seerd door de in oranje geklede Nederlandse
Barbara: “De groep bestaat uit veel nieuwe delegatie, vergezeld door de oranje leeuw. Na
gezichten. Dus veel nieuwe ontmoetingen!”
in het weekend nog wat zonnestralen mee
gepakt te hebben op de Copacabana was het
“We starten in Sao Paulo en vertrekken vervol- tijd om afscheid te nemen.
gens naar het zonnige Holambra en aansluitend naar Curitiba. Na de fantastische pretour Tip van Barbara: “Volgend jaar is het Wereldbreidt de groep zich uit naar zo’n 55 deelne- congres ‘om de hoek’ in Leipzig. Ik kan je met
mers uit Nederland, die we treffen in Rio. klem aanraden erheen te gaan!”

Doe actief
mee en stel
je kandidaat!

dit prachtige netwerk voorzitten en één van de meest
onvergetelijke perioden uit mijn leven meemaken.
Dankzij jullie mocht ik in 2013 dit prachtige netwerk voorzitten en
één van de meest onvergetelijke perioden uit mijn leven meemaken.
We hebben het afgelopen jaar veel bereikt. Zo zijn we meer aandacht
gaan besteden aan businessactiviteiten, en zijn lokale succes
projecten uit alle regio’s onder het voetlicht gebracht. Bovendien is
JCI voor het eerst sinds jaren weer gegroeid in ledenaantal.
De neiging is uiteraard sterk om terug te kijken. Hebben we er met
elkaar inderdaad een onvergetelijk jaar van gemaakt?
De hele wereld mocht ik overvliegen, van het Verre Oosten tot aan
Zuid-Amerika. Binnen Nederland reed ik van Delfzijl tot Zuid-
Limburg, van Den Helder tot en met Terneuzen. Wil je het complete overzicht van mijn belevenissen lezen? Neem dan een kijkje
op www.voorzitter2013.nl.
Maar daar gaat het niet om. JCI is een doe-club. Bij JCI kijken we
vooruit. Niet naar de dingen die goed of minder goed zijn gegaan,
maar naar wat we ervan geleerd hebben. Naar hoe we onszelf - en
de wereld om ons heen - positief hebben kunnen ontwikkelen.
Het dragen van de voorzittersketen is letterlijk en figuurlijk best
zwaar. Veel mensen reageren anders als je hem draagt. Op zaterdag 18 januari hang ik, samen met mijn voorgangers, mijn opvolger
Rob de voorzittersketen om. Onze voorzittersketen symboliseert
voor mij de verbinding met het heden en de toekomst. In die lijn
ben ik er trots op dat we als bestuur 2013 de vorderingen van dit
jaar met een gerust hart kunnen overdragen. Alle huidige en de
nieuwe lokale voorzitters roep ik op: zoek ook de verbinding met je
opvolger! Draag de lessen en verworvenheden van dit jaar over. De
fundering zal inmiddels wel goed zijn. Laten we nu samen verder
gaan met de eerste verdieping. Want het succes van onze opvolgers bepaalt uiteindelijk ook ons succes.
Met vriendelijke groet,
JCI Nederland
Frank Buijs, voorzitter
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CVA

Ieder zijn vak
  

schrijf je in voor het cva van 18 januari 2014

Innovate Yourself!
Zaterdag 18 januari 2014 vindt in Delft het eerste College van Afgevaardigden (CvA) van 2014 plaatst. JCI
De Delflanden verzorgt deze dag die bol staat van de innovaties. Hoe kan het ook anders in kennisstad Delft
en met het thema Innovate Yourself!

Neem een
kijkje onder
de historische
grond van de
Prinsenstad

Het Westcord Hotel Delft gelegen naast de
IKEA aan de A13 is de hoofdlocatie van het CvA.
Hier vindt de vergadering plaats en de inauguratie van de nieuwe nationaal voorzitter Rob
van der Steen en zijn bestuur. Ook de verschillende trainingen en workshops worden in het
Westcord gehouden. Denk hierbij aan de trainingen JCI Impact en JCI Achieve, workshops
over de Blue Ocean Strategy en innovatieve
workspaces en een gameworkshop gebaseerd
op Rockefeller.
Imprison, Transport of Rotate Yourself?
Geen zin in een workshop? Geen probleem. Er
zijn vier bezoeken geregeld aan vier unieke locaties. Zo kun je een bezoek brengen aan het
IKEA Concept Center, met een busje van MultiRent naar de zwaarbeveiligde Schiegevangenis
of een windturbine van hoofdsponsor EBH Elshof Advocaten, en natuurlijk een kijkje nemen
onder de historische grond van de Prinsenstad
bij het project Spoorzone Delft, waar vanaf 2015
de treinen in een tunnel gaan rijden.

     
Met het programma  beschikt u over specialistische software voor de bouw- en de daaraan gerelateerde
branches. Met  heeft u altijd “uitzicht op inzicht” in bijvoorbeeld uw calculaties, uw administratie en
projecten. Uw totale bedrijfsvoering wordt eenvoudiger en meer doeltreffend door 
Tijdens een heldere demonstratie geven wij u graag inzicht hoe eenvoudig  in de praktijk werkt.

Door Edgar van de Pas

Match Yourself!
Omdat JCI De Delflanden vindt dat je met een
thema als Innovate Yourself verder moet denken dan workshops en (bedrijfs)bezoeken, is
er een uniek maatschappelijk evenement aan
het CvA toegevoegd: JCI Meet & Match. Bij dit
1 uur durende evenement worden de kennis en
kunde van JCI-leden gekoppeld aan de vraag
van maatschappelijke organisaties. Zo kun je

je belangeloos in gaan zetten voor organisaties
als stichting Lucai, Make-A-Wish, Wetswinkel Delfland, het Nederlandse Rode Kruis en
Jeugdformaat.
Celebrate Yourself!
Sluit de dag af met een heerlijk diner en een
fantastisch feest ter ere van het 30-jarig bestaan van JCI De Delflanden. Niemand minder
dan DJ Yorit, bekend van de Dutch Nights op
de JCI Wereldcongressen in Japan, België, Taiwan en Brazilië, en het openingsfeest en gala
tijdens de Europese Conferentie in Monaco,
gaat ervoor zorgen dat je tot in de late uurtjes
in Delft blijft swingen.
Register Yourself!
Dit CvA wil je dus niet missen. Schrijf je dan
ook nu in via www.cva2014.com en op zaterdag
18 januari 2014 liggen jouw persoonlijke badge
en programmaboekje verzorgd door Kontrast
in Delft klaar!

Neem snel contact met ons op!
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Ambacht

Christian Scherpenzeel (33) komt niet van de
boerderij en heeft geen agrarische achtergrond. Maar toen hij vijf jaar oud was, wist hij
al wat hij wilde worden: dierenarts! In 2007
rondde hij de daarvoor benodigde opleiding
af. Na een periode gewerkt te hebben in de
praktijk en als junior docent, combineert hij nu
praktijk en wetenschap in zijn functie als rundveedierenarts. De officiële functie die Christian
Scherpenzeel bij de Gezondheidsdienst voor
Dieren (GD) bekleedt, is dierenarts herkauwersgezondheidszorg met differentiatie in de
uiergezondheid. “Ik houd me bezig met wetenschappelijk onderzoek en preventie, maar sta
ook nog steeds met de laarzen in de stront.”
Christian omschrijft zichzelf als een medisch
professional tussen agrarische topondernemers. “Binnen de GD doe ik veel wetenschappelijk onderzoek, maar loop ik ook in de koeienstallen om melkveehouders te helpen met
uiergezondheidsproblemen. Ook voor boeren
geldt dat ze een onderneming hebben waar
geld verdiend moet worden. En ze runnen hun
bedrijf met enorm veel passie voor het vak en
hun dieren. Dat inspireert mij om deze ondernemers bij nacht en ontij bij te staan en hen te
ondersteunen de diergezondheid en melkproductie te optimaliseren. Daarom ben ik niet
alleen bezig met het genezen van zieke dieren,
maar ook met het opzetten van diergezondheidsprogramma’s om ziekten te voorkomen.”

JCI Deventer
Omdat Christian graag in contact wilde komen
met gepassioneerde mensen en iets wilde
betekenen voor de maatschappij, is hij lid geworden van JCI. JCI Deventer is een kamer van
25 grensverleggende mannen die allemaal bijzonder gedreven en gepassioneerd zijn op hun
eigen vakgebied. “Het is niet alleen dom lullen,
maar het is ook doen.”

Zit ik daar
gehurkt met
mijn hand in
de vagina van
een schaap

Door Marjolein Steinhage

“Ons praktijkgebied bevindt zich door heel Nederland”, vervolgt Christian. “Daardoor kan
het zijn dat ik om half zes ’s ochtends al in een
Friese melkstal sta voor een dier-, bedrijfs- of
data-inspectie. ‘s Middag ben ik op kantoor.
Dan houd ik telefonisch spreekuur en doe ik
wetenschappelijk en literatuur onderzoek om
bepaalde complexe vraagstukken op te lossen.
Daarnaast heeft de GD ook een monitoringsfunctie voor het bewaken van de diergezondheid en daarmee de volksgezondheid in Nederland. Als er in een bepaald gebied in Nederland
in korte tijd bepaalde ziektesymptomen vaker
worden gemeld, dan gaan wij er op uit om te
kijken wat er speelt.”

Rundveedierenarts van JCI Deventer

Met de laarzen
in de stront!

Anekdote
“Ik werd eens ’s avonds laat gebeld door een
veehouder van 72 jaar. Een weduwnaar met
nog slechts twee tanden in de mond. Hij had
hulp nodig bij een verlossing van één van z’n
tien schapen. Het was pikkedonker en het begon plots keihard te onweren. Het stalletje met

De samenstelling van de circa honderd JCI Kamers in Nederland laat zich vooral kenmerken
door leden met geijkte beroepen op directie- en managementniveau binnen dienstverlenende
en commerciële organisaties. Toch zijn er uitzonderingen. In deze rubriek besteden we
aandacht aan JCI-leden met een ambachtelijk of anderzijds uitzonderlijk beroep.
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zijn schapen heb ik extra verlicht met de koplampen van mijn auto. Met mijn verloshemd
aan en een emmertje lauw water in mijn ene
hand en glijmiddel op m’n andere hand, liep ik
richting het stalletje. De veehouder had er een
radio neergezet voor wat onspannende muziek.
Tussen de donder door hoorde ik de stemmen
van Acda en de Munnik zingen: 'Het regent
zonnestralen'. Nou, niet bepaald! De bliksem
vloog me om de oren terwijl ik gehurkt naast
de eenzame veehouder zat en mijn hand in de
vagina van de ooi verdween, om het lammetje
goed te leggen. Ik dacht bij mezelf: Waar ben
ik mee bezig? Bij elk ander beroep had ik nu
warm thuis op de bank kunnen hangen, maar
nee, ik wilde zo nodig dierenarts worden. Niet
veel later besefte ik weer waar ik het voor doe,
toen ik zag hoe intens gelukkig de veehouder
was met zijn drie springlevende lammetjes die
die avond ter wereld kwamen. De tranen van
geluk stonden bij hem in z’n ogen. En aan dat
geluk heb ik mogen bijdragen, dat is voor mij
de ware romantiek van mijn vak.”
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Advertorial

Of heb jij een
beter idee om
je toekomst zelf
vorm te geven?

Erwin van den Boom van JCI Eemland:

Ondernemer worden is
me overkomen

www.werkenbijpwc.nl

“Tijdens mijn studie Bedrijfseconomie in Tilburg ben ik websites gaan opzetten. Een van
die sites was een ringtonesite. Ik kwam op het idee om die ringtones tegen betaling per
sms te versturen. Dat was het begin van wat uiteindelijk TargetMedia is geworden.

De ringtonesite kwam in de top 100 websites van dat moment. Leuk, maar we zagen
ook wel in dat het aanbieden van ringtones
een hype was. We wilden een bedrijf opzetten dat er over 30 jaar nog steeds is. iDeal
bestond toen nog niet en het betalen van
kleine bedragen via een internetplatform
via 0900-nummers was nieuw. We merkten
dat betaaldiensten via internet efficiënter,
goedkoper en meer servicegericht konden.
Zo bedachten we een betaalsysteem dat uiteindelijk doorontwikkeld is in TargetPay, een
leverancier om veilig online te betalen voor
diensten op internet. Iets wat toen alleen via
een bank of telecom-operator kon. We gingen
ons richten op partijen die kleine aantallen
betalingen per maand hebben. Niet interessant voor banken, maar onze opzet was zo
dat ze alles zelf online konden regelen. Alleen zo konden we 10.000+ klanten bedienen
met slechts 25 medewerkers. TargetPay werd
later onderdeel van TargetMedia, een groep
van bedrijven waar ook TargetSMS (zie kader, red.) onder valt. Onze klanten zijn webwinkels, radiostations en uitgevers. Maar we
leveren ook diensten voor bel-en-winspellen
en sms-acties in magazines. Momenteel
loopt TargetMedia zo goed dat ik me volledig
vrij heb kunnen maken van taken daar. Ik ben

© 2011 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.
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nu een nieuw bedrijf aan het opzetten, Yellow
Melon. Daar zit ik met nieuw talent en
ontwikkelen we allerlei technische producten
waar kleine ondernemers die niets van techniek afweten gebruik van kunnen maken om
hun betalingsverkeer efficiënter te doen.
Ondernemer worden, was nooit mijn ambitie.
Ik ben er eigenlijk ingerold. Zoals iedereen
begon ik met studeren om uiteindelijk een
goede baan als bijvoorbeeld consultant te
krijgen. Door de crisis werd het ineens niet
meer zo > LEES VERDER IN HET TABLET MAGAZINE

Door Edgar van de Pas

Erwin van den Boom is mede-eigenaar van TargetMedia, een
leverancier van betaal-, ivr- (Interactive Voice Response) & smsdiensten. Hij studeerde bedrijfseconomie in Tilburg. Van 2009
tot 2011 was Erwin lid van JCI ’t Gooi. Door drukte en andere
prioriteiten stopte hij anderhalf jaar met JCI. Begin 2013 besloot
hij weer lid te worden, dit keer bij JCI Eemland. Met TargetSMS,
een sms-platform met betaalde en gratis sms-service, sponsort
hij JCI Nederland. Tijdens internationale congressen in 2013 is
gratis gebruikgemaakt van deze sms-service. Deze samenwerking
is goed bevallen en ook voor de internationale congressen in 2014
kan JCI Nederland gratis gebruikmaken van de sms-service.
Meer informatie over TargetMedia via www.targetmedia.nl en over
TargetPay via www.targetpay.com.
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Spotlight

Stichting Lucai
Na de wedstrijd werd een grote veiling georganiseerd, met als veilingmeester Tom Coronel.
Veel bedrijven en particulieren uit de omgeving Deventer leverden producten, bonnen of
activiteiten aan voor deze veiling. Een skelter,
kappers-bonnen, t-shirts van Go Ahead Eagels,
tickets voor de skybox van FC Twente, maar bijvoorbeeld ook een weekend weg. De prijzen waren zeer uitlopend zodat er voor ieder wat wils
was. Tom Coronel bleek niet alleen een goede
autocoureur te zijn, maar ook een begenadigde
veilingmeester. Met veel enthousiasme wist hij
de producten tegen hoge prijzen te verkopen.
Greep je net mis bij de veiling, durfde je de baan
niet af of kon je die dag niet in Deventer zijn?
Dan was het mogelijk een losse geld-donatie
te doen. Via deze weg is ook flink gedoneerd.
Zelfs kinderen stortten hun spaarcentjes naar
het goede doel. Al deze activiteiten hebben er
samen voor gezorgd dat JCI Deventer het mooie
bedrag van € 10.000,- heeft opgehaald. Door
deze hoge opbrengst gaan 10 gezinnen samen
genieten van een heerlijke vakantie.

JCI Deventer organiseert wipe out

Glijden voor goed doel
Crazy Sweeper, Sucker Punch, Killer Surf en Big Balls. Deze namen horen we niet dagelijks
binnen JCI. Toch stonden ze op 31 augustus aan de basis van een succesvolle en feestelijke dag
voor Stichting Lucai. JCI Deventer presenteert: Wipe Out Deventer.

Het jaarlijkse Hockeytoernooi van JCI Deventer
maakt om de paar jaar plaats voor een groots
evenement. Tijdens het vorige evenement heeft
de Kamer een wereldrecord gevestigd met Wim
Hof, de ‘Iceman’. Om dat te overtreffen, moesten ze dit jaar dus wel met iets heel speciaals
komen. En dat is zeker gelukt! Op zaterdag 31
augustus werd het Worpplantsoen in Deventer
omgetoverd tot een enorme Wipe Out baan.
Meer dan 30 teams schreven zich in voor de
wedstrijd. Bedrijven en particulieren probeerden in een zo kort mogelijke tijd over de baan
te komen. Ze konden kiezen uit drie verschillende pakketten: een Dag-pakket, Midweekpakket of Week-pakket. In de pakketten zat
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meteen een donatie verwerkt die gelijk stond
aan de benaming van de pakketten. Want naast
het hebben van een hoop plezier, moest er natuurlijk ook geld opgehaald worden. Nam het
team een Midweek-pakket, dan kon een tiener
3 dagen op vakantie. Bij een Dag-pakket en een
Week-pakket was dit respectievelijk 1 dag en 6
dagen.
Spannende momenten
Het water voor de baan kwam uit de IJssel. Met
een tractor werd dit naar de baan vervoerd. Het
leverde nog een spannend moment op toen
deze, vol met water, wegzakte in de oever. Ook
het noodaggregaat voerde ’s morgens de druk
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extra op. Na een kortsluiting werkte de halve
baan niet meer. Gelukkig werd dit allemaal op
tijd opgelost en kon de wedstrijd op tijd van
start.
Hevige strijd
Waren sommige teams vooraf nog wat huiverig bij het zien van de baan, zodra de wedstrijd eenmaal begonnen was stortte iedereen
zich in de strijd. Zowel dames als heren, oud
als jong, iedereen bedwong de baan in een
(voor zichzelf) razend tempo. Het DrukwerkDeal.nl-team van JCI-lid Marco Aarnink was
de grote winnaar van de wedstrijd. Zij zijn tot
Wipe Out kampioenen gekroond. Vele Deventenaren waren naar het plantsoen gekomen
om hun plaatsgenoten te zien strijden. Wil je
zien hoe onze JCI-ers en vele anderen de baan
bestormen? Bekijk het filmpje via onze App.
Kinderen jonger dan 12 jaar konden nog niet
meedoen aan de wedstrijd. Voor hen was een
aparte Kids Zone ingericht. Daar was begeleiding, een schmink-artiest en hadden ze hun
eigen springkussen. Ook had Mc Donalds vele
Happy Meals gedoneerd, die vanzelfsprekend
erg goed in de smaak vielen. Na afloop van de
wedstrijd mochten de jonge durfals proberen
de grote baan te bedwingen.

december 2013

De Kamer heeft echter niet alleen geld ingezameld. De leden hebben Stichting Lucai
ook uitgebreid onder de aandacht gebracht
bij huisartsen, vakgroepen en specialisten.
Deze medici weten vaak niet dat de stichting
bestaat, terwijl zij wel de doelgroep dagelijks
zien. Door de gesprekken met de Kamerleden
is de naamsbekendheid van de stichting flink
vergroot. Bovendien zijn door de inzet van de
kamer 10 gezinnen in kaart gebracht door de
kinderartsen van het Deventer Ziekenhuis.
Deze gezinnen met zieke tieners komen in
aanmerking voor de vakantieweken van Stichting Lucai. Kamerlid Dirk Jan Seckel ligt toe:
“Gezinnen weten de stichting vaak nog niet te
vinden. Oprichter Arnoud van Velzen gaf aan
dat het aanbrengen van gezinnen daarom net
zo belangrijk is als het ophalen van geld.” JCI
Deventer besloot het gewoon allebei te doen;
een topprestatie.

Naast geld ook
10 gezinnen
binnengehaald

Bekijk
de strijd!

Door Esther Jonker
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JCI Friends

Heeft jouw kamer al een oud-ledenclub?
Zet het op de agenda!

JCI Friends is de oud-ledenclub van, voor en door oud JCI-leden en een fonds ter
ondersteuning van (inter)nationale projecten en -officers van JCI Nederland. We kunnen
jouw kamer ondersteunen bij het opzetten en onderhouden van een lokaal oud-leden netwerk.

“Delen in de cloud”

Kijk op www.jcifriends.nl of stuur een e-mail naar Fleur Duijvestijn via secretaris@jcifriends.nl.

Friends_OudLedenclub_215x135.ind1 1

09-08-2013 10:27:55

Succesvolle JCI Friends workshop
‘opzetten lokale oud-ledenclub’
Tijdens het mei-CvA in Amstelveen verzorgde JCI Friends de eerste workshop voor het
opzetten van een lokale oudledenclub. Ondertussen is deze bijeenkomst al weer voor
de derde keer gehouden. Tijdens een interactieve sessie bespreken we wat er allemaal
komt kijken bij het oprichten van een lokale
oudledenclub. Waarom zou je als Kamer een
oudledenclub willen oprichten, waar moet je
rekening mee houden en welke stappen moet
je nemen? Allemaal vragen die aan bod komen tijdens de workshop. Het doel hierbij is
tweeledig: we helpen de aanwezige Kamers
met tips en trucs om een lokale oudledenclub
van de grond te krijgen.

Door het uitwisselen van de ervaringen vergaren we op onze beurt veel nuttige informatie,
die we weer met andere Kamers kunnen delen.
Deze informatie bundelen we in de JCI Friends
Toolkit; een actief document dat continu wordt
bijgewerkt met ervaringen en tips van Kamers.
Houd onze website in de gaten om te weten
wanneer de workshop weer gehouden wordt.
Of stuur een mail naar Willem-Alexander
Scholten via alumni@jcifriends.nl voor meer
informatie.
De toolkit is te downloaden via onze website:
www.friends.jci.nl/jci-friends-toolkit.html

Knoworries bouwt en beheert bedrijfsnetwerken, traditioneel of in de cloud.
Edisonbaan 14C | 3934 MN Nieuwegein | www.knoworries.nl | jci@knoworries.nl | 030 2 66 99 99
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Column

Sinaasappelkist

Danielle
Vaessen

Herken je dat?

Van uitdaging
naar uitdaging

Judith
Nieuwpoort

JCI-leden maken JCI. Daarom in elk JCI MGZN een lid aan
het woord. Dit keer vroegen wij Danielle Vaessen (eigenaar
Multi-Vlaai en Leonidas chocolade in Den Helder, lid van JCI 't

Herken je dat? Je hebt een druk leven, maar je wil nóg meer uitdagingen? Het was 2012 en ik leidde een leuk en actief leven met
twee ondernemingen, nauw betrokken bij een lokale en een landelijke JCI-commissie en daarnaast een partner en een groot sociaal
leven. Voldoende uitdaging zou je zeggen, maar toch blijft het keer
op keer knagen.

Nieuwe Diep) naar haar werkzaamheden, haar passies en haar
carrièremazzel.

Door de European Academy in Zweden raakte mijn leven in een
stroomversnelling. Ik zei ja tegen een uitdagende rol als bestuurslid
Marketing en Communicatie binnen het federatiebestuur van 2013.
Daarnaast werd ik in 2013 kartrekker voor het CvA georganiseerd
door JCI ‘t Sticht in 2015. Ook zakelijk werd ik dit jaar uitgedaagd
en mocht ik mijn eerste boek uitgeven. En alsof ik nog niet genoeg
te doen had, werd ik tijdens de laatste redactievergadering verrast:
of ik een column wilde schrijven voor MGZN #44. De honger naar
uitdagingen werd weer voor even gestild.

Wat is jouw droombaan?
Ik leef mijn droombaan! Ik organiseer weekenden voor kinderen t/m 21 jaar met een diagnose
zoals ADHD, Autisme, ODD, ADD en Pdd-Nos.
Ik geef trainingen voor ouders om de gebruiksaanwijzing te ontdekken van hun kind. Onlangs
heb ik een spectaculair evenement geïnitieerd:
‘ADHD, wat kan je er mee?’ Daarnaast help ik
hulpverleners op welke manier zij het beste
resultaten kunnen bereiken met hun cliënten.

Een column, een pakkend stuk proza met een persoonlijk karakter.
“Ok, doe ik!”, zei mijn mond stoer. Het is een stormachtige herfstige
zondag, terwijl ik mijn eerste steekwoorden op papier zet en ik me
afvraag hoe ik dit weer voor elkaar ga boksen.

Wat is het mooiste dat je bij JCI hebt bereikt?
Tijdens het eerste jaar bij JCI de Delflanden
ontving ik de steunbeer-award voor het medeorganiseren van zowel het Running Network
Dinner en de jaarlijkse kerstboomactie. Beide
acties gaven een enorme boost en zorgden
voor binding binnen de Kamer!

Waar komt die drang toch vandaan? De drang om steeds weer een
nieuw event te organiseren, mijn beste beentje voor te zetten voor
dat goede doel, die JCI-er te helpen die even in zak en as zit. Mijn
agenda zegt me dat ik pas halverwege 2014 weer tijd heb voor…
eh… de volgende uitdaging. En toch doe ik er voor die tijd telkens
een schepje bovenop. Het is mijn drijfveer om continu mezelf te verbeteren, uit te dagen en te zorgen dat ik plezier heb in wat ik doe.
Mijn passie achterna gaan en deze ook uitspreken. Delen, leren en
laten leren. Het evenwicht zoeken tussen privé en werk. Door de lat
telkens weer te verleggen. Dat ben ik.
Nu het jaar bijna ten einde is, neem ik de tijd om even stil te staan
bij het afgelopen jaar, bij wat ik heb bereikt, en vooral wat we hebben bereikt. Dan kan ik wel zeggen dat ik trots ben; trots op mezelf,
trots op het team Marketing en Communicatie 2013, trots op JCI.
Natuurlijk is het niet alleen maar hosanna. Je moet blijven investeren. Af en toe op je bek gaan. Maar het is het allemaal meer dan
waard!
Just do it. Haal er alles uit wat erin zit. Dat is typisch JCI. Dat is typerend voor wie ik ben. Bedankt team Marketing en Communicatie
2013 voor de column. I did it! Tijd voor de volgende uitdaging.
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Haal er alles uit
wat erin zit, dat
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(eigenaar van de ADHD Factory en lid van JCI de
Delflanden) het hemd van het lijf.

Welk boek ligt op je nachtkastje?
De kracht van kwetsbaarheid, Brené Brown.
In welke stad kan je urenlang rondzwerven?
Amsterdam. Diversiteit aan mensen en gebouwen, geweldig!
Welke eigenschap van jezelf zou je willen
veranderen en waarom?
Ik ben mij de laatste jaren pas bewust geworden van mijn sterke wilskracht en ben erachter
gekomen dat de dingen die ik ‘wil’ niet altijd
goed voor mij zijn… Ik heb geleerd om mezelf
te vragen ‘hoe het voelt als...’. Ik onderneem nu
pas actie als het helemaal klopt.

Wat is jouw carrièremazzel?
Dat ik een superleuk netwerk heb, een fantastische klantenkring en een geweldig team!
Investeren in de juiste relaties helpt je door
moeilijke tijden heen!

Wat is het ideale begin van je weekend?
Ik maak geen onderscheid tussen week en
weekend. Ik heb dus ook nooit meer een maandagochtendgevoel… Ik vind het heel belangrijk
om van iedere dag een feestje te maken en te
genieten. Het ideale begin van ieder moment is
er bewust van zijn dat het niet vanzelfsprekend
is!

Judith in 5 woorden:
Ambitieus, verbinder, gezelligheid, enthousiast, humor

Aan wie geef je de sinaasappel door?
Govert Veltkamp, mijn buddy tijdens de Dutch
Academy!

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Je hoeft niet alles te weten. Je mag ook om
hulp vragen.

Welke vraag zou je willen doorstrepen
en welke vraag moet daarvoor in de
plaats komen?
‘Wat is het ideale begin van je weekend’ door:
‘Waarin kan jij je als lid van JCI onderscheiden
van de andere leden?’

Wat is je passie?
De ADHD Factory.

is typisch JCI

JCI-leden maken JCI. Daarom in elk JCI MGZN een lid
aan het woord. Dit keer vroegen wij Judith Nieuwpoort
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Ik vind het heel
belangrijk om
van iedere dag
een feestje te
maken

Door Krista Nederveen-Ledder
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