no

47

jaargang 12 • december 2014

Succesondernemer

Marco Aarnink
JCI Deventer

Wat kan 'international' voor jou betekenen?
Het jaar van JCI Training en Coaching
800 hossende bezoekers bij Twents Oktoberfest
december 2014
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Expert in uitgeefproducten
Uw creatieve partner voor de creatie van eigen media

Corporate brochure, jubileumboek, vakblad, sponsored magazine of
tabletmagazine nodig? Dan zijn wij graag je partner! Wij hebben onszelf ten
doel gesteld alleen gave en mooie uitgeefproducten te maken.
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!

Geen Blad voor de Mond BV - Lasondersingel 149, Enschede - Tel. 053 460 9002 - www.geenbladvoordemond.nl

Editorial
Inhoud

eigen-wijsheid van de hoofdredacteur

Flow van uitvoering
‘Als je iets gedaan wil krijgen, vraag het dan aan iemand die druk is’, zo luidt een bekende
uitspraak. Iemand die het druk heeft zit immers in de flow van de uitvoering, terwijl iemand
die alle tijd heeft geen haast kent. Mensen die het structureel druk hebben, hebben vaak ook
een methode om met die enorme to do-list om te gaan. Tenzij ze vooral doen alsof ze het druk
hebben. Of Getting Things Done nog niet hebben ontdekt.

Die flow van de uitvoering heb ik dit jaar wel
gevoeld. Met het team kwamen de eerste twee
edities van het JCI MGZN dit jaar soepel tot
stand. Enkele nieuwe rubrieken laten de persoonlijke verhalen van de leden en de mooie
projecten van de Kamers zien. Wellicht daardoor mailden Kamers ons massaal of hun
project ook in het JCI MGZN mocht. Aan kopij geen gebrek dus. Al snel zagen we dat dit
niet ging passen in drie edities. Helemaal in de
flow besloten we dat er nog wel een editie bij
kon, speciaal voor al die mooie projecten. Goed
idee! Van elke Kamer een project!
Ondertussen had ik bedacht om een Masterstudie Software Engineering aan de Open Universiteit erbij te gaan doen. Dan kon ik al die
tijd in de trein nuttig besteden aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een nieuw
freelance-project van vier dagen per week
kwam binnen. Dat moest lukken naast het lopende project, dat best in één dag te proppen
is. Dan nog wat JCI-commissies (ledencommissie van de Kamer, vertrouwenscommissie,
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bidbookcommissie) en een boekenrubriek voor
een ander magazine. Werk-, reis- en ‘vrije’ tijd
zijn tot de nok toe gevuld. Want dat lukt best,
in de flow.
Wedding planner Annelies Hollander weet wel
om te gaan met een vol draaiboek en hoge
druk. Senator Carmen Hoogeveen heeft ongetwijfeld een volle agenda, met haar activiteiten
als ondernemer en in de politiek. En ondernemer Marco Aarnink heeft na de verkoop van
zijn bedrijf nog steeds de rol van managing
director. Geen wonder dat bij JCI Quadrivium
de meest genoemde reden voor afhaken het
gebrek aan tijd is.
Of ik nog een jaartje door wilde gaan als hoofdredacteur. In lijn met ‘One year to lead’ wil ik
niet iemand anders deze waardevolle leerervaring ontnemen. Ik heb alle vertrouwen in mijn
opvolger. Bovendien mag het best een tandje
minder, om de flow optimaal te houden. Misschien toch eens inschrijven voor zo’n nieuwe
sessie van JCI Coaching…

One year
to lead

Door Marion de Groot
hoofdredacteur 2014
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Senator centraal

Carmen Hoogeveen

Adverteren
Neem contact op via advertentie@jci.nl
of kijk op www.jci.nl/actueel/jci-mgzn
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JCI MGZN is een uitgave van Junior
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Chamber International Nederland.
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International

Hoe haal je het maximale uit het wereldwijde netwerk van JCI

Zoek de internationale
uitdaging op!
Al sinds 1944 staat de I van JCI voor International. Toen waren het er acht, inmiddels zijn er meer dan 100
landen aangesloten. Een wereldwijd netwerk van gelijkgezinden, met dezelfde missie en visie, al worden die
overal net iets anders ingevuld. Als gemiddeld lid merk je daar misschien weinig van, zeker als je nog nooit
op een internationaal event bent geweest. Toch kan het internationale netwerk erg veel voor je betekenen,
zowel persoonlijk als professioneel. We vroegen enkele (oud-)leden naar wat zij er uitgehaald hebben.
Caroline Boessenkool (oud-lid van JCI
Amsterdam International) en Denise
Hradecki-Farro (oud-lid van JCI Haaglanden en JCI Rotterdam Haven) vonden
allebei de liefdes van hun leven, toevallig allebei Duitsers.
Denises oude Kamer JCI Rotterdam Haven had een twinning event met JCI Göppingen in Duitsland. Met die twinning was
al 8 jaar niets gedaan, maar toevallig in
2012 wel weer. Denise: “Ik had mijn aanmelding geannuleerd, maar zag de nacht
voor vertrek dat dat niet goed was doorgekomen. Toen heb ik toch maar snel
mijn spullen gepakt.” Tijdens een salsaworkshop ontmoette ze Marc. Ze waren
op slag verliefd. “Een jaar lang hebben
we elk weekend op en neer gereisd, acht
uur enkele reis!” Sinds juni 2013 wonen
ze samen in Göppingen. In september dat
jaar zijn ze getrouwd en op 1 mei 2014
werd hun zoon Matthieu geboren. “Een
echte JCI-baby dus!”

Door Marion de Groot

Internationaal
event brengt
business en
liefde
Caroline ontmoette Sven Schöbel op
de Crayfish Party in Zweden. Caroline
raakte tijdens haar studie al gefascineerd door Scandinavië. Caroline: “In
een vlaag van Scandinavië-gemis boekte
ik mijn ticket voor de Crayfish Party in
Halmstad. Daar ontmoette ik Sven, een
Duitser die in Kopenhagen lid is van JCI.
Een jaar later besloot ik te verhuizen
naar Kopenhagen.” Ze speelde al langer
met de gedachte haar baan op te zeggen en freelancer te worden, en dit was
een mooie aanleiding. “Dit had ik niet
bedacht toen ik naar dat evenement in
Zweden ging, maar achteraf valt wel alles op zijn plek. Bizar genoeg.” “En in
2015 gaan we trouwen!” vult Sven aan.

>>
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Stap uit
je oranje
comfort zone!

Sociaal
Binne Huitema verhuisde drie keer voor zijn
werk naar het buitenland, is lid geweest bij JCI
Eemland, JCI Ørestad, JCI Amsterdam International en JCI Göteborg, en is nu weer lid bij
JCI Ørestad in Kopenhagen. “Je aansluiten bij
een Kamer is een goede start voor je netwerk
in een nieuwe stad. Daarnaast kwam ik snel
veel te weten over de cultuur en samenwerken in Denemarken en Zweden.”
Oprichting JCI Amsterdam International
Fons Bonink, oud-lid en Senator van JCI
Amsterdam en oprichter van JCI Amsterdam
International, kwam voor zijn werk ook veel in
Noord-Europa. Tijdens zakenreizen wilde hij
's avonds wel eens wat anders dan eten met
zijn collega’s, dus nam hij contact op met de
plaatselijke Kamers. “Ik zat bij kamervergaderingen, ging wat eten of drinken met JCIleden en kwam bij ze thuis.” In Kopenhagen
kwam hij in contact met JCI Copenhagen
International, de Engelssprekende Kamer
daar. “Ik realiseerde me dat er ook in Amsterdam een enorm potentieel is voor een internationale Kamer. Ik besloot JCI Amsterdam
International op te richten.” Op zijn 40e verjaardag, op de Nationale Conventie in 2007,
werd JCI Amsterdam International als Kamer
geïnstalleerd.
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Persoonlijke ontwikkeling
Jasper Cnossen (JCI Amsterdam International)
nam deel aan JCI Trainer in Tarragona,
Spanje, de COC (Congress Organizing Committee) Academy in Estland en de Project
Management Academy in Sint Petersburg.
“Het is nogal een verschil of je een training
over projectmanagement in Nederland doet
of in Rusland.” Charlotte Winde (JCI Utrecht)
deed mee aan de COC Academy in Oostenrijk
en de European Academy in Zweden. Charlotte: “Voor mij zijn die hét middel geweest om
een uitgebreid netwerk van vrienden over de
hele wereld op te bouwen.” Binne heeft ook
meegedaan aan de European Academy en de
Nordic Academy, allebei meerdaagse trainingen waarbij je intensief samenwerkt met
JCI-leden uit andere landen. “Het is fantastisch om dit te ervaren en je krijgt er een soort
internationale vriendengroep bij!”
Zakelijk netwerk
Caroline is sinds kort lid van JCI Wonderful in
Kopenhagen en gebruikt het JCI-netwerk om
haar toekomst als freelance journalist (uiteraard gespecialiseerd in Scandinavië) vorm
te geven. “Dat werkt als een sneeuwbal: leg
iets voor aan persoon 1, vervolgens stelt die
je voor aan persoon 2, en boem, je hebt een
netwerk in een nieuwe stad.” Haar vriend
Sven heeft veel aan de ervaring met andere
culturen: “Het begrijpen van andere culturen
en internationale verschillen in communicatie
helpt me in mijn dagelijkse werk. Ik werk in
een internationaal bedrijf met collega’s die op
andere plekken in de wereld zitten.”

International

Tips
Niet iedereen zit voor zijn werk regelmatig in
het buitenland, of stapt even makkelijk op een
wildvreemde buitenlander af. Waar moet je
beginnen? Omdat Nederlandse delegaties op
internationale congressen vaak groot zijn, is
het verleidelijk in die groep te blijven. Jasper:
“Blijf niet hangen bij de Nederlandse delegatie. Volg trainingen, dan werk je samen met
mensen die je niet kent.” Caroline: “Stap uit je
oranje comfort zone. Vraag om home hospitality, schuif tijdens het eten bij niet-Nederlanders aan en spreek tijdens een feestje (zoals
de Global Village Party op een Wereldcongres)
een willekeurig iemand aan.”
Fons: “Als je op reis bent, leg dan contact met
de Kamers daar, via jci.cc, facebook of LinkedIn.” Charlotte: “Je zult ervaren dat JCI heel
veel te bieden heeft. Je doet inspiratie op voor
het organiseren van projecten en evenementen met je eigen Kamer.” Sven: “Stel je open
en nieuwsgierig op.” Caroline: “Je zult zien dat
het razendsnel gaat met het maken van internationale vrienden.”

Twinning
‘Twinnen’ houdt in dat je met een andere Kamer een
samenwerkingsovereenkomst aangaat. Wat je samen doet, bepaal je zelf.
Je kunt projecten en ervaringen uitwisselen, samen iets organiseren en bij
elkaar op bezoek gaan, bijvoorbeeld door een jaarlijks twinningweekend te
organiseren.
Kamers wereldwijd
Op www.jci.cc vind je een overzicht van alle landelijke en lokale
organisaties wereldwijd, inclusief contactgegevens van de voorzitters.
Homestay network
Dit jaar is begonnen met het opzetten van een internationaal homestay
netwerk. Vind je het leuk om buitenlandse JCI-leden te ontvangen of met
ze de stad in te gaan? Meld je dan aan!
Link: http://bit.ly/1zgMLeP
Meer weten?
Neem contact op met team Internationaal: internationaal@jci.nl
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Transparantie
in vastgoed

Gelukkig hoeft u niet overal verstand van te hebben om zakelijke kansen te benutten.
U kunt een vastgoedadviseur inschakelen met meer dan 40 jaar ervaring. Die lokaal, nationaal
en wereldwijd goed is ingevoerd en een schat aan kennis heeft van de vastgoedmarkt en
van beleggen. Die weet wat er speelt op het gebied van kantoren, winkels, logistiek en
zorgvastgoed. Die adviseert, taxeert en beheert. Die de meest toonaangevende bedrijven en
organisaties als klant heeft. Die professionaliteit koppelt aan toegankelijkheid en betrokkenheid.
Wij staan voor u klaar.

Duidelijk. DTZ Zadelhoff

Voor meer informatie over onze diensten kijkt u op www.dtz.nl

CvA

Meld je aan voor het eerste cva van 2015

CvA In ’t Middelpunt
Op 17 januari 2015 organiseert JCI 't Sticht het College van Afgevaardigden (CvA) in 't Middelpunt.
In het Conservatorium op de Mariaplaats in de prachtige stad Utrecht wordt het CvA gehouden. Met
sprekers als Annemarie van Gaal (o.a. bekend van Dragon's Den), Robin van Galen (Topcoach van
dameswaterpoloteam), burgemeester Jan van Zanen (Utrecht), Jeanne Wits-Le Cavelier (Senator
#29996 en oprichtster Kamer 't Sticht) en een masterclass van Emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven
('professor Geluk') hebben we een bijzonder programma voor jullie in petto.

Programma
Er zijn diverse activiteiten zoals een theatersportworkshop, een workshop Leadership
Embodiment, buitenactiviteiten zoals de Dom
beklimmen (Dom Up) en onder de Dom kijken
(Dom Under) en een excursie naar FC Utrecht.
Had je altijd al een muziekclinic willen doen of
vuur maken? Dat kan allemaal op het CvA van
17 januari.
Na het CvA organiseert ’t Sticht ’s avonds een
spetterend feest in de Herensociëteit Mammoni op een steenworp afstand van het conservatorium. Met het pakket ‘In de schijnwerpers’ kun je genieten van een walking dinner
en galafeest.
Jeugdsportfonds
Het januari-CvA 2015 van JCI ‘t Sticht is supporter van het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen
die leven in gezinnen waar niet genoeg geld
aanwezig is om lid te worden van een sport
vereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugd-
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sportfonds de contributie en in bepaalde
gevallen de sportattributen. De donaties van de
leden en de opbrengst van het CvA 2015 wordt
volledig gedoneerd aan het Jeugdsportfonds.

Speciale CvA korting bij NH Hotels,
slechts € 39,50 pppn!
Wie Utrecht echt wil beleven blijft gewoon een
nachtje slapen. Wij hebben een deal weten
te maken met NH Hotels en een groot aantal
hotelkamers in optie genomen:
NH-hotel Jaarbeurs****
- € 79 per 2-persoonskamer per nacht,
dus slechts € 39,50 pp!
- Ontbijt € 10 per persoon
NB. Kamerprijs is exclusief ontbijt en
5% citytax.
Aanmelden en meer informatie
Heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan zo
snel mogelijk. Meer informatie over het CvA
kun je vinden op www.cva2015.nl. Ook kun je
de CvA2015 facebookpagina liken, zodat je op
de hoogte blijft van alle ontwikkelingen rondom
dit CvA.
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JCI’er Marco Aarnink BELEEFT jongensboek met bedrijfsverkoop

Multimiljonair voor
z’n dertigste
Met een bijbaan als gordijnenverkoper op de markt begon Marco Aarnink zijn
beroepsleven. Zo’n tien jaar later is hij succesvol ondernemer, winnaar van menig
ondernemersprijs en een van de rijkste jongeren van het land. Als lid van JCI
Deventer, vertelt Marco (29) zijn verhaal aan JCI MGZN.
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Business

In oktober 2005 begon Marco Aarnink samen
met een studiegenoot een online drukkerij, genaamd Drukwerkdeal.nl. Het was een vervolg
op zijn afstudeerproject, waarin hij voor zijn
opleiding Small Business en Retail Management een businessplan schreef over een drukwerkwebshop die tarieven hanteert op basis
van gecombineerde inkoop. Tot dat idee was
hij gekomen doordat hij tijdens zijn bijbaantje op de markt visitekaartjes moest regelen
voor zijn baas, die gordijnen verkocht. Marco
struinde internet af en belde met verschillende drukkers, totdat hij iemand sprak die hem
vertelde over de mogelijkheden van gecombineerd drukwerk. Door verschillende drukwerkopdrachten tegelijk in productie te nemen, zijn
de vaste kosten zo laag dat er een aanzienlijk
voordeel behaald wordt.
Ondernemerschap
De stap om na het afstudeerproject een bedrijf
te starten, was niet makkelijk. Er was geen geld
en ze moesten alles zelf doen. Marco: “We hebben de eerste 1,5 jaar onze bijbaan nog moeten
aanhouden. Daarna ging het snel. Het aannemen van de eerste medewerker was een echte
mijlpaal. Meer mensen aannemen betekent
extra werk creëren.” Een typerende insteek van
een ondernemer met ambitie, want met het
sneeuwbaleffect groeide het bedrijf uiteindelijk
uit naar bijna 200 medewerkers en een omzet
van 34 miljoen in 2013.
Bedrijfsstrategie
De groei van Drukwerkdeal.nl ontstond niet
louter uit succesverhalen. Continu werd Marco
geconfronteerd met uitdagingen. In de beginjaren waren het vooral de traditionele, offline
drukkerijen die hem probeerden tegen te werken. Zij zaten niet te wachten op een online platform dat hun markt kapot maakte met transparante, lage prijzen. Die lage prijzen brachten
echter snel klandizie en dus lieten Marco en
zijn compagnon zich niet van de wijs brengen.
Ze kregen hun business aan het draaien. Eind
2006 begonnen de eerste copycats te komen,
waardoor ze voor de uitdaging stonden om
uniek te blijven. Een strategieverandering van
lage prijzen naar service, bleek de juiste zet. “In
die jaren zat betaling via internet nog met een
groot imagoprobleem. Men deed dan ook liever
zaken met de drukkerij om de hoek. Zo zagen
ze met wie ze zaken deden. Daarom hebben wij
ook onze gezichten op de website gezet. Maar
nog belangrijker, om het vertrouwen te winnen
moesten we altijd onze afspraken nakomen. En
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JCI Deventer
Marco is drie jaar geleden lid geworden van JCI Deventer, op
26-jarige leeftijd. “Een netwerk van verschillende mensen. In
werk, maar ook in persoonlijkheid. In het begin verbaasde ik
me over de niet-bestaande relatie tussen de verschillende types
mensen en beroepen. Daar heb ik niks mee, dacht ik toen. Maar
nu blijkt juist achteraf dat je daar veel aan hebt. De diversiteit aan
persoonlijkheden is juist de kracht van JCI Deventer.” Marco geeft
toe dat hij niet als ‘heel actief’ te bestempelen is. “Er speelt gewoon
te veel in het bedrijf, waardoor ik dat niet kan. Maar als ik aanwezig
ben, dan voeg ik wel wat toe.” Tenslotte geeft Marco aan dat het zijn
logische intentie is, dat hij nog tot z’n 40e lid zal blijven.

dat deden we. Bovendien waren we het enige
platform waar men op rekening kon bestellen.
Zoals het hoort in de B2B markt. Dat was een
gok, maar het was uniek en bracht veel bekendheid. En het droeg bij aan het vertrouwen.”
Assortimentuitbreiding
In 2009 ontstond er een wildgroei aan concurrenten. “Onze service was al goed, maar prijzen van nieuwe partijen waren goedkoper. We
moesten dus weer wat nieuws bedenken. We
hebben toen ons assortiment van standaard
(zakelijk) drukwerk uitgebreid met grootformaat drukwerk, zoals spandoeken, vlaggen en
borden. Er was alleen geen drukkerij die met
ons in zee wilde, bang voor eenzelfde effect
als in de drukkerijmarkt, dus besloten we zelf
een machine aan te schaffen.” De drukmachine
werd aangeschaft met eigen gespaard kapitaal.
Tot dan toe was er überhaupt nog nooit een
externe financier of bank aan te pas gekomen.
Met de grootformaat drukpers werd opnieuw
een traditionele markt verstoord. Het bracht de
nodige negatieve reclame, waar wel weer extra
bekendheid door verworven werd.

Altijd onze
afspraken
nagekomen

Door Laurens Oude Elberink

>>
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De knoop werd
doorgehakt:
ik kocht mijn
compagnon uit

Compagnon
In 2010 kreeg zijn compagnon een burnout.
Marco moest daardoor het bedrijf alleen runnen. In de periode 2010-2012 groeide het
bedrijf ook nog eens keihard, van 20 naar 120
personeelsleden. Het niet kunnen sparren en
overleggen was een gemis voor Marco. Maar
pogingen tot re-integreren lukten niet en dus
moest in 2012 het onvermijdelijke gesprek
gevoerd worden dat Marco als enige aandeelhouder verder wilde. “Er was natuurlijk een
vriendschap opgebouwd, dus dat maakte het
lastig. Maar de verhoudingen waren te sterk
vergroeid, het bracht negatieve energie. Dus is
de knoop doorgehakt en heb ik hem met behulp
van de bank kunnen uitkopen.”
“Het hebben van compagnons is prima en kan
heel goed werken, als ze maar complementair
zijn. Dat is een vereiste.” vult Marco nog aan
voor eenieder die nadenkt over gezamenlijk
ondernemerschap.

Bekijk
de video!

Na het uitkopen van zijn compagnon had
Marco een grote schuld. Het idee was om de
komende vijf jaar extra hard te werken en niks
te investeren, om zodoende de lening af te lossen. “Maar niets van dat. Nog geen twee weken
later besloot ik dat we twee digitale drukpersen moesten aanschaffen. Voor het eerst had ik
extern geld nodig voor mijn bedrijf.” ABN AMRO
geloofde in de plannen: “Je hebt alles tot nu toe
waargemaakt wat je zei dat je zou doen, dus we
doen mee.” Ook dit werd waargemaakt. Marco:
“Wat een pracht van een onderhandeling was
dat!”

Loey Award
Marco heeft dit jaar de Loey Award gewonnen en was daarmee de jongste winnaar ooit. Loey Awards zijn onafhankelijke prijzen voor de beste ondernemers
in de Nederlandse online industrie.

timing was eigenlijk heel mooi, want daar waar
het begin van de crisis een goede ontwikkeling was, was dat nu niet meer het geval. Veel
drukkerijen waren weggevallen waardoor ook
de overcapaciteit in de markt er niet meer was.
Inkopen van het reguliere zakelijk drukwerk
werd moeilijker. Dus stond ik op het punt om
ook offset drukpersen aan te schaffen. Die
keuze hoefde ik niet meer te maken, want met
Vistaprint werden de gesprekken voor overname al snel serieus.”
Als wereldmarktleider zocht Vistaprint een
conceptuele aanvulling voor de business-tobusiness-markt waar Drukwerkdeal.nl groot
in was. De deal werd gemaakt. 24 miljoen euro
werd vooraf betaald. Daarnaast werd de deal
beklonken met een regeling waarbij Marco voor
tenminste twee jaar als managing director van
Drukwerkdeal.nl doorgaat. Op zijn 28e was hij
multimiljonair. Lachend zegt Marco: “Er is in
principe niks veranderd. Nog altijd hard werken, dat is een passie. Het enige vreemde is dat
mensen me soms herkennen op straat, terwijl
ik hen niet ken.”

Televisiecarrière
Als lid van de driekoppige jury is Marco
Aarnink sinds 25 oktober wekelijks te
zien op SBS6 in het programma Het
Beste Idee van Nederland.

Overname
“2013 was wederom een goed jaar. We hebben
het assortiment verder uitgebreid met relatiegeschenken en braken ook de textielmarkt
open met de aanschaf van een textieldrukkerij.
We hebben Drukwerkdeal.nl internationaal uitgerold onder de naam ‘Printdeal.com’ en openden in Antwerpen een vestiging. Wederom een
flinke investering. België begon al snel goed te
lopen en dat viel op.” Er volgden diverse awards
en daardoor kwam Drukwerkdeal.nl nog meer
in de picture. Toen meldde Vistaprint zich. “Die
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Sinaasappelkist

Roos Beelen
Voor de rubriek Sinaasappelkist vragen we Roos Beelen,
lid van JCI Utrecht, het hemd van het lijf.

Waarom ben jij lid van JCI?
De gave projecten die we doen! Dit jaar hebben
we met JCI Utrecht twee heel mooie projecten: de
huiskamer van het Diakonessenhuis en Upstarters
(ondernemersvariant binnen JCI 1000 kansen). Ik
vind het supermooi dat we ons allemaal inzetten
om de wereld om ons heen een beetje mooier te
maken en ondertussen een boel leren én het heel
gezellig hebben.

Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt
in je leven?
Toen ik 7 jaar was deed ik auditie voor de
balletacademie. In de allerlaatste ronde viel ik
af. Ze vonden mijn benen te kort in vergelijking
met de rest van mijn lichaam. Pats! Daar ging
mijn droom. Toch heb ik mijn plezier in dansen
nooit verloren en creëerde ik nieuwe dromen.
Dat heeft indruk gemaakt.

Wat is het mooiste dat je bij JCI hebt bereikt?
Als ik echt moet kiezen dan kies ik voor het organiseren van de allereerste JCI in Business in Dauphine Amsterdam. Vanuit businesscommissies van
de G9 kwam het initiatief om een netwerkavond
voor alle leden te organiseren. Dit hebben we met
veel enthousiasme gedaan. Het resultaat was een
mooi event met bijna honderd deelnemers. Ik vind
het supergaaf om te zien dat er dit jaar vele JCI in
Business-avonden zijn gevolgd.

In welke stad kun je urenlang rondzwerven?
Utrecht. Al ruim 12 jaar mijn stadsie.

Wat is jouw carrièremazzel?
Dat woord heb ik even moeten googlen. Ik geloof
niet zo in mazzel of pech in mijn carrière. Ik geloof
in het maken van bewuste keuzes waarvan de consequenties soms super en soms drie keer bagger
zijn. Zolang ik bewuste keuzes maak, is het goed.

Aan wie geef je de sinaasappel door?
Liesbeth Willemsen. Ik ken haar (nog) niet zo
goed, en ben oprecht nieuwsgierig naar haar
antwoorden.

Roos in vijf woorden
Ondernemend, creatief, enthousiast en loyaal.
O wacht, dat zijn er vier.
Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Als je weet waar je nu bent en je weet waar je naar
toe gaat, kun je altijd stappen zetten in de juiste
richting (Stephen Covey).
Wat is je passie?
Op dit moment is dat
het opzetten van
mijn bedrijf. Vorig jaar ben ik gestart
met ondernemen en ik
vind het fantastisch. Er is dit jaar
zelf een tweede bedrijf bijgekomen.
Hier gaat veel tijd en energie in zitten, maar die krijg ik er ook dubbel en
dwars voor terug.

Welke eigenschap van jezelf zou je willen
veranderen en waarom?
Een onsje meer ‘loslaten’ zou fijn zijn. Ik ken
graag de details en heb over veel dingen een
mening. Dat is wel eens vermoeiend voor mijzelf en mijn omgeving. Mijn bestuursjaar helpt
me enorm met dit ontwikkelpunt.

Welke vraag zou je willen doorstrepen en
welke vraag moet
daarvoor in de
plaats komen?
Carrièremazzel
mag er van
mij uit. De
vraag die ik
in zou willen
brengen is:
Wat wil je later
worden als je
groot bent?

Door Esther Jonker
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De samenstelling van de JCI Kamers kenmerkt zich door
ondernemers en jonge managers met geijkte beroepen
in de zakelijke dienstverlening en andere organisaties.
In deze rubriek besteden we aandacht aan JCI-leden
met een ambachtelijk of uitzonderlijk beroep.

Annelies Hollander van JCI Amsterdam Zuid

Weddingplanner
Annelies Hollander is lid van JCI Amsterdam Zuid. Eigenaar van Art2Arrange en weddingplanner
met als specialisatie trouwen in het buitenland. 33 jaar en woont en werkt vanuit Amsterdam. Het
idee van weddingplanner kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Organiseren vond zij altijd al leuk
en weddingplannen past perfect bij haar persoonlijkheid.

“De bruiloft die ik nooit meer vergeet, is mijn
eerste bruiloft. Twee expats die het groots wilden vieren. Gasten van overal ter wereld. Alles
tot in de puntjes verzorgd. Toen kwam dat telefoontje in de ochtend: de jurk van één van de
bridesmaids was te klein en moest vermaakt
worden. Ik had exact twee uur tijd om het te
regelen”, vertelt Annelies. “Het was een mooie
uitdaging die ik gelukkig tot een goed einde heb
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gebracht. Ik was die dag de favoriet van de familie en op mijn checklist staat nu standaard
een lokale coupeuse!”
Annelies heeft een bedrijfskundige achtergrond
en komt uit de change management consultancy. “Organiseren vond ik altijd al leuk en ik
kreeg ook regelmatig de vraag van vrienden om
ceremoniemeester te zijn. In 2009 waagde ik
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Ambacht

vaker gedaan en het opbouwen van een internationaal netwerk past echt bij mij.”

de sprong en werd ik freelancer. Na een aantal
consultancy opdrachten en business events georganiseerd te hebben, kwam ik op het idee van
weddingplannen en iets later volgde mijn specialisatie in trouwen in het buitenland. Managen,
organiseren, reizen en met mensen werken.
Eigenlijk wilde ik dit altijd al, en nu komt het samen in mijn werk als weddingplanner.”
Het moet altijd speciaal zijn
“Een trouwerij moet natuurlijk bijzonder zijn en
geheel naar wens van het bruidspaar. Dat maakt
mijn werk ook zo speciaal. De wedding consults
zijn momenteel populair. Ik breng bruidsparen
in een paar uur op de hoogte van alle ingrediënten voor hun droomdag en vervolgens gaan ze
zelf aan de slag. Sommigen kiezen ervoor om
mij ook als ceremoniemeester te vragen, zodat hun beste vriend(in) de hele dag lekker kan
genieten. Ook kan ik de hele organisatie van de
bruiloft uit handen nemen: van verloving tot en
met de honeymoon. Het ligt uiteraard aan je
wensen en budget. Ik zeg altijd, regel de leuke
dingen zelf en laat de rest over aan een professionele weddingplanner!”
Buitenland
“Drie jaar geleden startte ik met een business
trip op Ibiza. Waar ik veel locaties bezocht en
contacten legde met het lokale leveranciersnetwerk. Inmiddels heb ik dit uitgebreid naar
andere landen en regio’s in Europa, zoals Toscane, Zuid-Italië, Frankrijk, Griekenland en
Spanje. Door dit netwerk heb ik iemand die de
taal spreekt en namens mij ter plaatse een en
ander kan regelen. Ook geeft het me toegang
tot de lokale leveranciers. Soms willen de
bruidsparen trouwen op een locatie waar ik nog
geen contacten heb en ga ik speciaal voor hen
op reis. Trouwen in het buitenland wordt steeds

december 2014

Zelf een echtpaar gehuwd
“Het ondernemen, een netwerk opbouwen, het
verbinden van mensen. Dat vind ik zo leuk aan
weddingplanner zijn. Kijken naar het toekomstige echtpaar dat je voor je hebt. Een creatief
concept uitwerken dat helemaal bij hen past.
En dan een knallend resultaat neerzetten waar
iedereen blij mee is. Een bijzonder moment
was afgelopen zomer in Griekenland. Een intieme bruiloft op een boot met slechts een paar
mensen. Een tolk kon op het laatste moment
niet komen. Dankzij een paar officiële teksten
die een lieve buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand in Nederland direct naar mij mailde,
heb ik een mooie speech kunnen schrijven en
dit echtpaar zelf getrouwd bij ondergaande zon.
Als weddingplanner heb je altijd een plan B
paraat en dit was voor mij ook nog eens heel
speciaal om te doen. Ook het bruidspaar gaf
aan dat het prettig is getrouwd te worden door
iemand waar je inmiddels zo goed contact mee
hebt.
JCI hulp
“Ik had laatst een notaris nodig die gespecialiseerd was in internationaal huwelijksrecht. Een
bericht op de Facebook pagina van JCI leverde
me direct een goed contact op. Dankzij JCI kan
ik mijn netwerk verder uitbouwen en een steentje bijdragen met mijn eigen organisatietalent,
zoals voor de Barcode Car Challenge for Life
die wij met Amsterdam Zuid organiseren. Je
geeft iets en je krijgt er ook iets voor terug."

Eigenlijk wilde
ik dit altijd al

Bekijk
de video!

Door Sanne van Veelen

Meer weten?
www.art2arrange.nl
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JCI Quadrivium: Fun is meer dan samen een borrel drinken

Tweede Kamer in Den Bosch
Op 19 januari 2013 werd de tweede Bossche Kamer opgericht. Dit jaar nemen ze
afscheid van de initiatiefnemers/oprichters Mariska de Rouw en Inge Schüller.
Onlangs alvast officieus met hun eigen Oude Ballen Event, straks officieel geknakt,
met het Senatorship in the pocket, voor het leven verbonden met JCI.

Rolf de Kok (38) secretaris: “Een van de
ambities voor de komende periode is om de
vibe die Mariska en Inge hebben neergezet, te
behouden. Onze sfeer is waar we trots op zijn.
Een bourgondische Kamer waarbij activiteiten
professioneel worden neergezet en er oog is
voor elkaar. Onze sociale samenhang maakt
dat iedere pijler doordrenkt is met de vijfde
pijler FUN.”

Door Antal van Loosbroek
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Mariska de Rouw, oprichter: “Quadrivium
staat voor viersprong; voor ons het symbool
voor de vier pijlers die JCI rijk is. In de korte

tijd dat we bestaan, hebben we het in ieder
geval voor elkaar gekregen dat de verbinding
tussen de leden onderling staat als een
huis. Dat blijkt wel uit het terugkomgehalte.
Natuurlijk heeft een jonge Kamer als
Quadrivium ook te maken met afzwaaiers.
Mensen verhuizen, hebben het te druk of
vinden dat het plaatje toch net niet helemaal
past. Maar toch komen er van die afgezwaaide
leden nog steeds mensen naar onze borrels.”
Rolf vervolgt: “De samenhang die tijdens
kamerbezigheden ontstaat, is uniek. Leden
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Kamer in beeld

Karin Grote (27)
Een van de nieuwste leden van Quadrivium
“Ik ben met Quadrivium in contact gekomen
via een van de oud-leden. Ik woonde net
een paar weken in Den Bosch en vertelde
een vriendin dat ik behoefte had om mijn
netwerk hier in Den Bosch te vergroten.
Zowel op professioneel als vriendschappelijk
vlak. Zij stelde me toen voor aan inmiddels
oud-lid Judith. Ik heb toen een vergadering
bijgewoond en een keer meegegeten. De
sfeer was goed, ik vond het meteen leuk.” Als
onderdeel van haar installatie is ze vorig jaar
mee geweest naar het gala in Paleis het Loo.
“Wat een belevenis was dat. Ik was op dat
moment 25 weken zwanger maar ik moest en
zou erbij zijn!”
Elke vergadering begint met een gezamenlijke
maaltijd. Karin: “Dat vind ik geniaal! Zo
heb je ook echt de tijd om even lekker bij te
kletsen met iedereen. Verder haal ik vooral
voldoening uit het organisatorische aspect. Ik
ben gek op dingen regelen! En ik word nog
blijer als daar ook nog eens een goed doel
aan verbonden is. Het is heel leuk om zo'n
groepje enthousiastelingen bij elkaar te zien.”

zoeken elkaar op, ook buiten JCI om: ze zien
elkaar bij verjaardagen of kraamvisites, maar
staan ook voor elkaar klaar wanneer iemand
gaat verhuizen en de handen uit de mouwen
gestoken moeten worden. Bij JCI accepteren
we iedereen en mag iedereen fouten maken;
daar leer je immers van.”
JCI in Business
Het JCI in Business-event dat gepland
was, is geannuleerd vanwege onvoldoende
inschrijvingen. “We hebben tijdens onze
evaluatie gekeken hoe het kan dat er zo
weinig inschrijvingen waren en kwamen tot
de conclusie dat we het project niet voldoende
eigen hebben gemaakt. We hebben niet
genoeg draagvlak binnen het geheel weten
te creëren. Daardoor waren we onvoldoende
bezig met het krijgen van inschrijvingen. Het
plan is terug naar de tekentafel te gaan en een
plan smeden zodat we het in 2015 wel voor
elkaar krijgen.”

Afscheid
Mariska en Inge
valt zwaar

Helaas hebben er ook mensen voortijdig
afscheid genomen, wegens verhuizing,
nieuwe baan of drukte. “Ik weet dat het erbij
hoort, maar toch is het jammer. Ik kan mezelf
ook niet in vieren delen, met mijn drukke
baan en mijn kindje. Soms moet je gewoon
‘nee’ zeggen.” Gelukkig kan dat ook binnen
de Kamer. “Het is geen probleem als je er
een keer niet bent. Je moet er natuurlijk
wel voldoening uit blijven halen; het moet
geen verplichting worden. Voor mij voelt dat
gelukkig nog lang niet zo.”
“Ik wilde vooral mijn professionele netwerk
uitbreiden. Dat is gelukt! En dat lukt nog
steeds. Ik vind het heel interessant om
nieuwe mensen te leren kennen en ook om
bij te dragen aan JCI als geheel. In Nederland
is de organisatie nog niet in alle hoeken en
gaten bekend. Ik draag graag bij aan meer
naamsbekendheid voor JCI Quadrivium
en voor JCI in het algemeen. Verder zie ik
mezelf wel een bestuursfunctie uitoefenen
binnen onze club. Niet aankomend jaar, maar
misschien het jaar daarop. Er valt nog zo veel
te leren en te ontwikkelen!”

december 2014

Oprichting tweede Kamer Den Bosch
Mariska: “Ik ben via mijn werk (Rabobank,
Corina Poldervaart, red.) in contact gekomen
met JCI en vervolgens een periode lid geweest
van Bergsche Maas. Daar gingen we voor de
Nationale Conventie 2012, maar al snel werd
duidelijk dat we dat niet gingen halen. Toen
hebben Inge Schuller en ik elkaar aangekeken
en gevraagd: ‘Wat halen we nog uit onze
JCI-tijd?’ We wilden samen nog iets nieuws
opzetten. Inge en ik kunnen goed met elkaar
overweg: we hebben dezelfde soort energie.
Aangezien Den Bosch groot genoeg was voor
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houden om projecten als de Kennisquiz en de
groeiambities van Quadrivium waar te maken.
Mariska: “Groei is één ding, maar bestendige
groei houdt meer in. Wij vinden het belangrijk
dat aspiranten een duidelijke keuze maken
voor een lidmaatschap, want JCI gaat in je
aderen zitten en kost soms een hoop tijd. Maar
dat brengt je ook veel moois, zeker wanneer je
meer doet dan alleen lokale projecten. Ik ben
in mijn JCI-tijd betrokken geweest op landelijk
en internationaal niveau en voel me daarmee
een verrijkt mens. Ik ben dankbaar dat ik het
ten volste heb kunnen en mogen ervaren.”
Eén van de voorwaarden om geïnstalleerd te
worden, is de deelname aan een nationaal of
internationaal event. Dat dat goed werkt, blijkt
wel uit het feit dat Quadrivium met maar liefst
negen leden afreist naar het Wereldcongres
in Leipzig. “En net als ieder ander JCI-event
zullen we er ook dit keer weer een feestje van
maken!”
nog een Kamer, hebben we hard aan de kar
getrokken om een tweede Kamer in Den
Bosch op te richten. Op 15 januari 2012 was de
kick-off. Ik ben trots op waar we nu staan: we
zijn een jonge, gezellige, enthousiaste Kamer
met veel ambities.”
Rolf: “Inge ken ik al heel lang en ik ben er erg
trots op dat we soulmates zijn. Inge had me
al meermalen over JCI verteld. Toen ze kwam
met het idee om samen met Mariska de tweede
Kamer van Den Bosch op te richten, had ze
gelijk mijn onverdeelde aandacht. Ik woonde
weliswaar in Tilburg maar het enthousiasme
waarmee ze hun plannen uitvoerden, werkte
zeer aanstekelijk.” worden. “Zij zijn toch de
drijfkrachten achter deze Kamer. Natuurlijk
zullen ze nog wel enige binding met de Kamer
hebben en zien we ze vast nog wel een paar
keer verschijnen. Maar hun directe inbreng
gaan we missen. Ik wil ervoor zorgen we als
Kamer de energie die Mariska en Inge hebben
ingebracht overeind houden om projecten
als de Kennisquiz en de groeiambities van
Quadrivium waar te maken.”
Groot gemis
Mariska en Inge zullen volgend jaar gemist
worden. “Zij zijn toch de drijfkrachten achter
deze Kamer. Natuurlijk zullen ze nog wel
enige binding met de Kamer hebben en zien
we ze vast nog wel een paar keer verschijnen.
Maar hun directe inbreng gaan we missen. Ik
wil ervoor zorgen we als Kamer de energie die
Mariska en Inge hebben ingebracht overeind
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Mariska: “Gelukkig heb ik, net als Inge, door
het Senatorship een levenslange binding met
JCI gekregen, maar het echte actieve JCIleven ga ik zeker missen. Ik heb in rap tempo
telkens weer nieuwe mensen leren kennen,
wat echt een grote meerwaarde in mijn leven
is geweest. Na al die jaren heb ik dan ook één
grote tip voor iedereen die er aan denkt om
JCI-lid te worden: ervaar!”

Kennisquiz:
“In november 2013 hebben we de kennisquiz over ons en onze
thuisbasis in Den Bosch voor het eerst op de planken gebracht.
De eerste editie was een daverend succes met een volle bezetting – er kon geen kip meer bij. Onlangs hebben we, als een soort
bedankje, voor de oprichters hun eigen kennisquiz gehouden. Nu
zijn we volop bezig om de tweede openbare editie tot een nog
groter succes te maken.”
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Kamerliefdes

We zien het steeds vaker: relaties die
ontstaan bij JCI Nederland. Business
gerelateerd, privé en zelfs liefdesrelaties.
Dat geldt ook voor Nadia en Alexis van Dam,
die elkaar ontmoetten bij JCI Haaglanden.

Nadia en Alexis van Dam

"Als het goed voelt, dan moet je
er gewoon voor gaan"
Inmiddels zijn ze drie jaar samen en ook net zo lang samenwonend.
Afgelopen jaar trouwden ze. Maak kennis met Nadia en Alexis.
Nadia en Alexis kenden elkaar al voordat ze
elkaar bij JCI Haaglanden tegenkwamen.
“Vanuit mijn werkgever Shell, had ik een zakelijke afspraak met Alexis voor een mogelijke
trainingsopdracht. Ik vond hem toen eigenlijk
wat afstandelijk. De klik was er niet meteen”,
vertelt Nadia. “Dat gebeurde pas later toen
we allebei lid werden van JCI Haaglanden. We
spraken elkaar bij borrels en andere kameractiviteiten en bij het NC in Amsterdam was het
er ineens. Op het gala tijdens de PROM night
sprong de vonk echt over. Daarna ging het allemaal heel snel.”
Een maand na het NC brak Nadia haar enkel tijdens de Race of the Classic zeilwedstrijd. “Dit was gelijk een mooie testperiode.
Ik woonde alleen en kon geen kant op. Alexis
was een enorme hulp. En ik was niet de makkelijkste. Vrienden en familie zeiden ook: "Als
hij nu niet wegrent, dan zit het wel echt goed".
We gingen na twee maanden ook al samenwonen. Als je wat ouder bent en meerdere relaties hebt gehad, dan weet je veel beter wat je
wel en wat je niet wilt.” “Als het goed voelt, dan
moet je er gewoon voor gaan”, vult Alexis aan.
“Natuurlijk moet je altijd aan je relatie blijven
werken. Maar waarom zou je nog wachten als
het goed is? Ook als wij later kinderen willen
dan vind ik het belangrijk om getrouwd te zijn.”

december 2014

Alexis vroeg Nadia een jaar later ten huwelijk.
Alexis: “De verlovingsring was al uitgezocht.
Ik wilde een eigen en goed moment uitkiezen
om haar te vragen. In oktober 2012 waren we
op een prachtig Indonesisch eiland vlakbij Singapore. Ik had daar champagne geregeld, de
ring mee en Chinese wenslantaarns waarop de
boodschap stond: Wil je met mij trouwen?”
Nadia: “Het antwoord was dan ook direct ‘ja’.
Ik wilde dit echt heel graag. Mijn roots liggen
in Zuid-Afrika en het is daar gebruikelijk dat
je al heel jong trouwt. Ook kinderen krijgen
zonder getrouwd te zijn, is eigenlijk not done.
Dat zijn allemaal achterliggende gedachtes die
meespelen. We hebben een prachtige bruiloft
in Singapore gehad waar ook gezamenlijke JCI
vrienden bij aanwezig waren. Zo zie je, dit zijn
vrienden die naar de andere kant van de wereld
voor je willen reizen! Lekker bij het strand omdat we daar allebei heel erg van houden.”

Door Sanne van Veelen

Nadia van Dam–Van Staden: 29 jaar, is lid van JCI Haaglanden.
Communication Production Advisor bij Shell. Nadia houdt van reizen, mode, champagne en strand.
Alexis van Dam: 34 jaar, is lid van JCI Haaglanden, ondernemer
en online communicatiestrateeg bij Alexida, passie voor culinair en
reizen.
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Ongevraagd advies van een senator

“Blijf jezelf je leven lang
persoonlijk ontwikkelen”
Carmen Hoogeveen (46) is senator van JCI, twaalf jaar actief lid geweest van
JCI Emmen ‘t Suydenvelt, en heeft als JCI-trainer nationaal en internationaal
trainingen gegeven. JCI MGZN sprak met haar over haar tijd bij de Kamer, wat
ze voor JCI heeft betekend, en of er leven is na JCI.

Door Edgar van de Pas

“Toen mijn relatie over was, verhuisde ik van
Schoonebeek naar Emmen. Daar moest ik een
nieuw sociaal netwerk opbouwen. Dat ging redelijk makkelijk, omdat ik in de lokale politiek
actief was. Ik stond regelmatig in de krant. Zo
kwam JCI Emmen ‘t Suydenvelt ook bij mij
terecht. In 1996 ben ik daar als aspirant-lid
begonnen en twaalf jaar actief lid gebleven.
Binnen de Kamer heb ik veel verschillende
dingen gedaan. Ik ben penningmeester geweest, heb een reünie georganiseerd, awards
gewonnen met verschillende projecten én in
2000 ben ik voorzitter geweest.
Op het moment dat ik bij de Kamer kwam, was
er een groep van zeven mensen die veel (internationale) projecten hadden gedaan. Het leek
een hele hechte Kamer, maar toen zij weggingen, bleek de rest eigenlijk los zand. Als je

echt verbinding met mensen in je Kamer wilt
krijgen, moet het niet blijven bij een vergadering, eten en een borrel. Als je samen bloed,

Als je bloed, zweet en tranen
hebt gedeeld, krijg je pas echt
een band
zweet en tranen gedeeld hebt tijdens een project, krijg je pas echt een band met je kamergenoten. Actief zijn aan goede doel projecten
vind ik ook belangrijk. Je komt bij de Kamer,
omdat je iets wilt doen. Je wilt een bijdrage
leveren. Het jaar waarin ik voorzitter was, was
het slecht gesteld met de inzet van bepaalde
leden. Dat is slecht voor een Kamer, want je
bent als lid tevens ambassadeur. Het is niet
leuk, maar ik heb toen samen met mijn bestuur gesprekken gehad met een aantal leden
en hen geholpen met afscheid nemen van JCI.
Hierdoor kwam het ledenaantal van de Kamer
op veertien leden. Maar de overgebleven leden
gingen er wel voor, waardoor de verbondenheid en gezelligheid toenam en dat leidde uiteindelijk weer tot ledengroei.
Binnen onze Kamer heb ik ook altijd de landelijke activiteiten gepromoot. Mijn kamergenoten wisten dat ik daar actief in was en eigenlijk
fungeerde ik als een soort ambassadeur voor
de CvA’s en NC’s.
Beste Trainer van het Jaar 2004
Binnen JCI trok mij vooral de mogelijkheid tot
persoonlijke ontwikkeling. Ik was toen zelf-
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Senator centraal

standig ondernemer en kreeg geen trainingen
van een werkgever; ik moest zelf voor mijn
ontwikkeling zorgen. Ik vond dat zo leuk dat
ik zelf ook trainingen wilde gaan geven. Als
JCI-trainer kreeg ik die kans. Ik gaf trainingen
door het hele land, van een training Snellezen
tot een communicatie- of businesstraining. In
2004 werd ik uitgeroepen tot Beste Trainer van
het Jaar en tot 2010 ben ik internationaal als
JCI-trainer actief geweest.
Naast het geven van trainingen, heb ik zelf
ook trainingen ontworpen, zoals de training
Harmonie in wonen en werken met universele
energie. Daarnaast heb ik aan anderen veel
over JCI verteld en uitgelegd. Voor een tweedaagse training voor Kamerbestuurders, de
voorloper van de Dutch Academy, moest het
Amerikaanse JCI-verhaal worden ‘vertaald’
naar het Nederlands, zodat de bestuurders
zich konden voorbereiden op hun bestuursjaar
en wisten waar JCI voor stond. Samen met
Elmer Hogervorst heb ik toen een JCI-uitleg
geschreven en gegeven. Van dit soort samenwerkingen en samenwerken in teamverband,
zoals de voorbereiding van de Dutch Academy,
heb ik erg genoten.
Met passerende schepen contact houden
Hoewel ik met zeer veel plezier in landelijke
commissies heb samengewerkt, vind ik het
jammer dat het intensieve contact dat je tijdens dat samenwerken hebt, uiteindelijk weer
verwatert. Maar dat hoort erbij. Veel ontmoetingen met mensen zijn als passerende
schepen. Je houdt er hooguit een Linkedinof facebookcontact aan over. Via mijn sociale
netwerk in Emmen ontmoet ik nog veel mensen met wie ik in de Kamer heb gezeten. En de
huidige Kamer heeft mij gevraagd om zitting
te nemen in de Raad van Toezicht voor het CvA
van januari 2016. Binnenkort ga ik dus een
blik werpen op het bidbook en kijken of ze een
mooi en realistisch programma hebben.
Van het geven van ongevraagd advies heb ik
nog geen gebruik gemaakt. Het mooie van JCI
vind ik namelijk die persoonlijke ontwikkeling. Ze zeggen dat je na je ‘JCI-periode’ al je
ontwikkelingen wel moet hebben gehad. Daar
ben ik het als D66’er vanzelfsprekend niet
mee eens. Juist als je op ervaring kan buigen,
moet je oppassen voor je valkuilen. Je moet
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je eigenlijk blijven ontwikkelen. Bij andere
serviceclubs is dat lastig. Een workshop kan
nog wel, maar daar houdt het eigenlijk mee
op. Om mijn zakelijke en sociale netwerk in
stand te houden, ben ik nu lid van de Rotary.
Ik vind het belangrijk om betrokken te blijven
bij de gemeenschap. Met de Rotary kan dat. Ik
vind het leuk en het maakt me even los van de
waan van de dag. Wij hebben een erg positief
ingestelde club die redelijk gemêleerd is. Er
zitten mensen bij die jonger zijn dan ik, maar
uiteraard zijn de meeste ouder. Het haantjesgedrag is er bij de mannen ook gelukkig een
beetje af. Dat is best wel prettig.”

Je komt bij de Kamer, omdat
je iets wilt doen. Je wilt een
bijdrage leveren

Wie is Carmen Hoogeveen?
Carmen Hoogeveen is 46 jaar en woont samen in Emmen. Van
1996 tot 2008 was zij actief lid van JCI Emmen ‘t Suydenvelt.
In 2008 is Carmen tot senator van JCI gepind. Haar bedrijf CH
Coatings verkocht ze in 2007 aan Hodij Coatings en zij werd
daar Marketing Manager en Hoofd Verkoop Binnendienst. Hodij
Coatings is een totaal leverancier van coatings en lakken. Zij
modificeren voor bekende merken, zoals PPG en AKZO.
Daarnaast is Carmen fractievoorzitter van D66 in de
gemeenteraad in Emmen. D66 is daar de grootste oppositiepartij
met drie zetels. Haar spaarzame vrije tijd spendeert ze graag
met familie en vrienden, klaverjassen en tennissen.
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Jetzt geht’s los met JCI Hengelo

800 feestgangers bij
Twents Oktoberfest
Op 20 september jongstleden vond het Twents Oktoberfest plaats in een oude Hengelose fabriekshal
die omgetoverd werd tot een schitterende Duitse festhalle. Twee goede doelen en achthonderd
feestgangers genoten van de geslaagde avond met bierpullen, bratwurst en topartiesten.

Bekijk
de video!

Door Laurens Oude Elberink
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Voor JCI Hengelo was het de eerste keer dat
ze een feest organiseerden met deze omvang.
“Vorig jaar hebben we een soort pilotfeest
gehouden”, legt Rob Nijkrake uit. “We hadden
toen tweehonderd bezoekers en ook dat was al
gezellig. Maar we leerden ook hoe we het anders
moesten aanpakken, qua kaartverkoop en
eventpromotie.” Voor de editie van dit jaar mikte
de Oktoberfestcommissie op een ondergrens
van zeshonderd bezoekers. “Over dat aantal
hadden we met de commissie al redelijk snel
zekerheid, doordat we met de commissie als
een dolle alle bekenden aanspoorden om mee
te werven”, vult René Odink aan. “We gebruikten

een paar goede trucjes. Zo gaf ik collega’s twee
kaartjes kosteloos, als ze nog acht betalende
bezoekers er bij zochten. Dat werkte!”
Goede doelen
Van elk glas bier en wijn dat gedronken werd,
ging een deel van de opbrengst naar de goede
doelen: Voedselbank Midden-Twente en Ekiko.
Naast consumptie en kaartverkoop, zijn er ook
sponsorpakketten en logovermeldingen verkocht.
Er is € 7.000 opgebracht voor de goede doelen.
Dat is na aftrek van alle kosten, inclusief de op-
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Spotlight

lang voordat de zaal vol was, maar toch was
het op dat moment even zweten.” Uiteindelijk
zijn er circa 800 bezoekers geweest en is er
ruim 2.000 liter bier gedronken en een grote
hoeveelheid wijn. Ruim de meerderheid van de
bezoekers was verkleed en de verdeling manvrouw was ook nagenoeg gelijk. René: “Ik denk
dat de goede mix van mannen en vrouwen ook
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
gezelligheid van die avond.” Rob vult aan: “Tja,
het oog wil ook wat.”

Sander Boschker sloeg het
eerste vat aan

richtingskosten die de Oktoberfestcommissie
gemaakt heeft om een evenementenstichting
op te richten. René: “Met de nieuwe stichting
hebben we een financieel risico ondervangen,
door de organisatie niet rechtstreeks vanuit
onze Kamer op te zetten. Daarnaast bracht de
evenementenstichting ons de mogelijkheid om
btw te verrekenen.” Het is ook de bedoeling
dat er andere evenementen met deze nieuwe
stichting worden opgepakt. Rob: “Ter controle
van de geldstromen en verantwoordelijkheden,
hebben we een Raad van Toezicht aangesteld.
Dit gaf ook extra druk om alles netjes te administreren.”
Werven & publiciteit
De totale Oktoberfestcommissie bestond uit
acht personen, die nagenoeg allemaal ondernemers zijn. Rob al lachend: “Dat kon je goed
merken aan de manier waarop we vergaderden, chaos door de vele kapiteinen op één schip
maar tegelijkertijd was iedereen meewerkend
voorman: hands on en doeltreffend.”
De Facebookpagina van het Oktoberfest kreeg
bijna 1.000 likes. En regionaal is er veel media-aandacht geweest voor het evenement:
weekbladen, dagbladen, radio-interviews en
diverse online publicaties. René: “Opeens zag
ik mezelf terug in een van de kranten, met een
foto, lachen is dat. Maar naast de vele mediaaandacht, hebben we zelf ook geflyerd en zijn
we bij verenigingen langs geweest om elftallen over te halen om te komen.” Op de avond
zelf was het in het begin nog even spannend.
Rob: “We zouden al officieel gestart zijn, maar
de zaal was nog maar half vol. Ik kneep ‘m
best, moet ik zeggen. Ik wist dat we ruim 750
kaartjes verkocht hadden, maar als de mensen
niet komen opdagen… Gelukkig duurde het niet
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Trainingen

JCI Coaching opent de onderste bureaula

Vergroot het succes
van samenwerking!
Een terugblik op dit jaar leert dat het team Training en Coaching een flinke ontwikkelingsslag
heeft gemaakt. Er zijn vijf themagerichte coachingsessies opgezet. Het team heeft de reeds
bestaande Insightssessies (conflict, stress en teamdynamiek) herzien en heeft twee nieuwe
sessies ontwikkeld: Leiderschap en Bestuurcoaching.

Door Chantal Burink

Video 1000
kansenproject
Bekijk
de video!

Video Training
en Coaching
Bekijk
de video!
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Welke vraagstukken spelen bij jou in de
Kamer?
• We hebben een fantastisch groot project
georganiseerd maar aan het einde van het
project was nog maar de helft van het team
over.
• Ik heb me volledig ingezet voor een project,
maar kreeg door onhandige communicatie
weinig waardering waardoor ik nu denk: 'De
volgende keer doe ik niet meer mee'.
• Ik ben een rustig persoon, net iets rustiger
dan de rest van de groep. Daardoor kom ik
niet aan het woord en ik haak af.
• Ik ben heel actief en ineens hoor ik niets
meer van iemand. Heb ik iets verkeerd
gedaan?
• Ik ben dol op ideeën! Kan iemand dit voor
mij afmaken?
• Kliekjes hebben zich gevormd in de Kamer.
Voor veel Kamers zijn dit herkenbare vraagstukken. Tijdens het College van Afgevaardigden
(CvA) in januari in Delft heeft JCI Coaching de
sessie Zoetstof tot Nadenken georganiseerd. De
workshop bestond uit werkvormen die geïnspireerd zijn op bovenstaande vraagstukken. De

feedback uit deze workshop, in combinatie met
de nodige brainstormmomenten, heeft geleid
tot vijf verschillende sessies waarmee de vraagstukken van de Kamers worden aangepakt.
Bestaand materiaal ingekleurd met geur,
smaak en emotie
Voor een aantal van deze sessies hoefde JCI
Coaching enkel de archieven in te duiken. Er
lagen al mooie programma’s klaar ten behoeve
van de individuele leden met een Insightsprofiel.
Aan sommige programma’s is nog een beetje
geschaafd en de leiderschapssessie is zelfs
nieuw ontwikkeld.
Vier avonden met open inschrijving zijn georganiseerd om individuele leden kennis te laten maken met de boeiende onderwerpen die vandaag
de dag spelen. Tevens leerden zij meer te kijken
naar de impact van hun eigen gedrag in iedere
specifieke situatie. De nieuwe lichting JCI coaches kreeg de kans om mee te lopen, zichzelf
uit te dagen, sessies te ontwikkelen, te leren van
de doorgewinterde JCI coaches en de waardevolle kennis binnen de vereniging te borgen. De
opkomst was zeer goed, het animo was hoog.
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Nog meer kansen om te groeien in hun rol
als JCI coach, worden geboden door het JCI
1000kansenproject. Insights Benelux is ook hier
partner en stelt een aantal gratis profielen ter
beschikking aan werkzoekenden. De Kamers
die hiervoor initiatieven opzetten, zorgen indirect ook voor wakkere leer- en oefenmomenten
waarbij de coaches de basis van het model overdragen.
Doordat JCI Coaching bestaande plannen doet
herleven, worden leden uitgedaagd ook hun profiel weer bij de hand te nemen en er mee aan
de slag te gaan; voor zichzelf én voor de teams
waarin zij functioneren.
Insights
Insights Discovery is een krachtig systeem dat
uitgaat van psychologische voorkeuren. Het
systeem, dat is gebaseerd op het werk van Carl
Gustav Jung, gebruikt kleuren om zelfinzicht,
effectieve interacties en organisatieontwikkeling
te bevorderen.

Meer informatie, zie in app bijlage QR Insights
Gerben Willemse, MT-lid Training en
Coaching 2015
“Als aanstaande bestuurslid Training & Coaching ben ik heel blij met de lijn die de afgelo-
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pen jaren ingezet is. JCI Coaching wordt steeds
bekender bij Kamers en individuele leden, en
vernieuwingen zoals de landelijke sessies zijn
succesvol. Komend jaar wil ik die lijn doorzetten
en nog meer professionaliseren. Daarbij kan ik
mijn ervaring in het opzetten van leertrajecten
goed gebruiken; er zijn al plannen om in 2015
nieuwe sessies te ontwikkelen rondom andere
thema’s. Zo kunnen wij de Local Heroes nog
meer versterken in het creëren van impact.
Want daar gaat het toch om: samen gave projecten doen en daarvan leren! Ik zie de komende jaren JCI Coaching (en JCI Training natuurlijk ook)
hier een hele belangrijke bijdrage aan leveren.”
Delen = Vermenigvuldigen
• Heb jij ideeën voor het ontwikkelen van
andere thematische sessies?
• Hoe denk jij dat er met JCI Coaching lokale
impact gemaakt kan worden?
• Hoe kunnen JCI coaches kamerprojecten
ondersteunen?
• Wil je meer weten over Insights Discovery
en hoe je jouw persoonlijke effectiviteit een
boost kun geven?
• Heb jij interesse in een coachingsessie voor
jouw Kamer?
Interesse? Laat het ons weten!
coaching@jci.nl
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Column

Vraag het
aan Wendy

Wat is 2014
voorbij
gevlogen

Wendy Schellens
durftevragen@jci.nl

Dit is alweer de laatste column van dit jaar en dan geeft het team Marketing,
Communicatie en PR 2014 het stokje over aan team 2015. Wat is 2014 voorbij
gevlogen zeg. Tijdens het TOYP-event (Ten Outstanding Young Persons), dat we
in oktober voor het eerst in Nederland organiseerden, vroeg iemand wat we
allemaal hebben gedaan en bereikt dit jaar met het team. Aangezien we net
de dag ervoor de tweewekelijkse nieuwsbrief hadden verstuurd, was dat het
eerste dat in me opkwam. We hebben de digitale nieuwsbrief gerestyled en er
een stukje interactie aan toegevoegd door middel van een poll. Onderweg naar
huis bedacht ik me dat ik ook iets had kunnen zeggen over het Project van de
Maand, dat we in het leven geroepen. Het aantal stemmen daarvoor neemt
elke maand toe en er ontstaat een heuse strijd onder de inzendende Kamers.
Terugdenkend aan de activiteiten van het afgelopen jaar, schiet een groot aantal zaken te binnen. We hebben niet alleen de nieuwsbrief in een nieuw jasje
gestoken, maar ook de website gerestyled en berichten via social media beter gestructureerd. Het magazine van JCI is onder de bezielende leiding van
hoofdredacteur Marion de Groot en eindredacteur Laurens Oude Elberink drie
keer uitgebracht. Elke keer volgens planning en met interessante gevarieerde
inhoud. Samen met de andere leden van het team, die meeschrijven aan de
artikelen of interviews afnemen, zoals Esther Jonker-de Beer, Chantal Burink,
Sanne van Veelen en Krista Nederveen-Ledder. En dan hebben we ook nog
onze Antal van Loosbroek, die de video’s voor zijn rekening neemt (o.a. ten
behoeve van de JCI MGZN app). Op het moment dat ik dit schrijf zijn we naast
deze derde editie ook bezig met de projectenspecial die in januari 2015 uitkomt. Het wordt een zeer bijzondere special edition; een dik bewaarnummer
en inspirerend naslagwerk met 100 gave kamerprojecten! Dat sluit weer mooi
aan bij het 100-jarige bestaan van JCI, dat we in 2015 wereldwijd vieren.
De digitale nieuwsbrief komt elke twee weken tot stand door o.a. Hans Prummel, Lotte Nijkamp, Chantal Burink en Axel van der Heide. Laatstgenoemde
had niet gedacht dat hij als tandarts zoveel lol zou hebben in het maken van
de digitale nieuwsbrief. Onze PR-heldin Kalina Pruntel heeft er de afgelopen
maanden voor gezorgd dat de media ook op de hoogte zijn van de activiteiten van
JCI Nederland. Vele persberichten komen van haar hand over onder andere de
European Knowhow Transfer, de ketenoverdracht, 1000kansenproject, TOYP
en samenwerkingsovereenkomsten met Cordaid en het Rode Kruis.
En last but not least hebben we het aparte webteam met daarin Chantal Burink
en Lotte Nijkamp, die de restyling van het websiteproject hebben getrokken.
Hoewel Henk van Leeuwen formeel geen teamlid is, voelt het toch van wel. Met
Henks hulp is de website aangepast naar onze wensen. En zo zijn er eigenlijk
best veel projecten/activiteiten op te noemen die we dit jaar hebben gedaan en
waarvoor ik mijn team graag wil bedanken. Dus in deze column geen ‘vraag
aan Wendy’, maar een ‘bedankt van Wendy’ aan het team Marketing, Communicatie en PR. En als ik dan toch op de emotionele tour ben; bij deze ook enorm
bedankt aan mijn mede federatiebestuursleden. 2014 was een mooi jaar mensen! Hartelijk bedankt voor de leuke tijd en de samenwerking!
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Collage

Sensational NC 2014 by JCI Twente
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