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Inhoud

Zomerreces

De zomer associeer ik met zonnige terrasjes, 
vakantie, wijntje, biertje en lekker eten. En daar 
horen zomerfeesten en barbecues bij, maar als 
het even meezit ook een la dolce vita bruiloft. 
En zo’n bruiloft had ik. Foei wat gaaf. En nog 
wel van een oud-lid van JCI ook. Het feest was 
op een landgoed waar alles tot in de finesse  
was geregeld en niets te gek bleek. Het 
resulteerde in een toffe en blijvende herinnering 
aan deze zomer.

Een blijvende herinnering creëren is eigenlijk 
ook het hoogst haalbare resultaat voor de 
projecten die we met JCI organiseren. En als 
die herinnering niet alleen naar het feest of 
de activiteit gaat, maar ook nog een blijvende, 
positieve verandering achterlaat voor een 
groter, sociaal gebied: dan praten we over duur-
zame impact. En duurzame impact creëren is 
waar we echt naar toe willen met JCI. 

Een zakelijke switch maken van loondienst 
naar eigen bedrijf is een tendens die zich (ook) 
binnen JCI voordoet. We hebben daarom via 

Met het verschijnen van deze septembereditie, laten we ook het zomerreces ver achter 

ons. De vergaderloze periode betekende overigens niet dat we binnen JCI stil hebben 

gezeten. Zowel landelijk als bij de meeste lokale Kamers, stond de zomer in het teken van 

voorbereidingen op de drukke maanden die komen gaan.

Door Laurens Oude Elberink 

Hoofdredacteur

Editorial

Facebook een oproep gedaan aan leden die 
recent voor zichzelf zijn begonnen, met de 
vraag wat hun beweegredenen zijn om het 
entrepreneurschap op te zoeken. En zo werd 
de tijdelijke rubriek ‘Startupper’ geboren. We 
noemen de rubriek tijdelijk, omdat we elke 
editie een ander onderwerp centraal zetten. 
Kerneigenschap van de rubriek blijft dat we de 
individuele input via Facebook vragen van alle 
leden. Eind september kun je de oproep voor  
de decembereditie verwachten.

De besloten groep JCI Nederland op Facebook 
is ook het kanaal geworden waar de lokale 
projecten onder de aandacht van alle leden 
gebracht kunnen worden. Sinds dit jaar worden 
de landelijke nieuwsbrief en de website daar 
niet meer voor gebruikt. Gelukkig zien we dat 
inmiddels al veel leden gebruik maken van  
dit kanaal. 

In december kunnen jullie een extra dik en 
speciaal JCI MGZN verwachten, want dan 
vieren we een jubileumuitgave: de 50e editie. 

vOOrWOOrd van de hOOfdredacTeur

facebook als  

communicatie-

kanaal

Uw partner voor de creatie van eigen media
Expert in uitgeefproducten

Welkomstmagazine 
Gepersonaliseerde uitgave gemeente

www.geenbladvoordemond.nl

Wij zijn graag uw partner om vrijblijvend met u mee te denken over het opzetten 

van uw eigen media om uw organisatie nog beter te verbinden met uw relaties 

en potentiële klanten. Wij zijn conceptontwikkelaars en maken gedrukte media, 

digitale (online) magazines en apps.

We hebben een team van 14 medewerkers en ontzorgen onze klanten  

van a tot z: ontwerp, vormgeving, redactie, acquisitie, publicatie, 

aanmelding, drukwerk, verspreiding. Je kent ons van onderhavige  

JCI MGZN en de bijbehorende app, maar mogelijk heb je als marketing-  

of communicatieprofessional onlangs ook ons gepersonaliseerde vakblad 

over de toekomst van marketing en communicatie ontvangen. Het  

digitale magazine van die uitgave kun je kosteloos online bekijken op  

www.geenbladvoordemond.nl/mc2050.

Nieuwe inwoners van een gemeente worden 

persoonlijk welkom geheten met een magazine op 

eigen naam, inclusief link naar gepersonaliseerde 

webpagina. Het welkomstmagazine is dé manier 

voor een gemeente om haar stad en omgeving te 

presenteren aan nieuwe inwoners. Naast een fraaie 

weergave van het maatschappelijke aanbod en 

de online dienstverlening, worden nieuwe inwoners 

gestimuleerd voor burgerparticipatie en voelen ze 

zich bovenal zeer welkom!
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Adverteren

Neem contact op via advertentie@jci.nl 

of kijk op www.jci.nl/actueel/jci-mgzn

JCI MGZN is een uitgave van  

JCI Nederland.

Download JCI MGZN 
Ontdek de extra's en

bekijk voorgaande edities

Beschikbaar voor Apple iOS  

en Google Android

20

tieme Rotterdam Connecting Worlds beleving. 
Het openingsfeest wordt verzorgd door JCI 
Rotterdam Haven en vindt plaats in een prach-
tige kerk in het centrum van Rotterdam. Op  
zaterdag krijg je vanaf de feestlocatie letterlijk 
te zien hoe (het uitzicht op) de stad van dag 
naar nacht verandert. Het lokale ondernemers-
initatief ‘Tafel van Zeven’, laat je smaken uit 
alle Rotterdamse culturen proeven tijdens het 
Connecting Worlds-diner op zaterdag. Na het 
diner volgt het slotfeest met een bijzonder in-
kijkje in de Rotterdamse partycultuur.

Plan jouw Connecting Worlds weekend 
Op de website www.nc2015.nl vind je meer  
informatie. Rechtstreekse vragen? Mail ons op 
info@nc2015.nl. 

Beleef het eerste weekend van oktober de Nationale Conventie in Rotterdam. 

JCI Rotterdam heeft, samen met JCI Rotterdam Haven, een compleet weekend 

in petto dat bol staat van ondernemen en verbinden. 

Kom naar de NC
in Rotterdam!

NC

Rotterdam ademt diversiteit: van grote multi-
nationals in een wereldhaven tot kleine pop-
up stores van sociaal ondernemers, van oude 
herenhuizen tot de hypermoderne Markthal 
en 183 nationaliteiten onder de inwoners. JCI 
Rotterdam wil jou de unieke Rotterdamse dy-
namiek laten ervaren tijdens de NC Rotterdam 
Connecting Worlds op 2-4 oktober 2015. 

Niet lullen, maar poetsen
Rotterdammers zijn bijzonder ondernemend. 
'Niet lullen, maar poetsen' zeggen we dan. Het 
programma van de NC is net als de stad divers 
en ondernemend. Help een bedrijfsvraagstuk 
oplossen, hoor alles over ruileconomie met 
een alternatief geldsysteem, volg een Master-
class Business Model Search van het Erasmus  
Centre for Entrepeneurship of krijg een kijkje 
in de internationale scheepsbouw met Damen  
Shipyards. Je kunt ook op avontuur langs 
onder nemers uit alle windstreken met de zeer 
exclusieve Kruiskadetour, de haven ontdek-
ken of alles te weten te komen over de strijd 
om Rotterdam in tentoonstelling De Aanval. 
Boost je leiderschap skills en ga als klap op de 
vuurpijl om tafel met CEO’s van grote bedrijven 
over ondernemerschap in het exclusieve CEO-
programma (let op: het CEO-programma vereist 
aparte inschrijving via de website). 

Geen feest als een Rotterdams feest
Bij het eigenwijze karakter van Rotterdam ho-
ren eigenwijze feestjes. JCI Rotterdam doet het 
helemaal anders en geeft haar gasten de ul-

rOTTerdaM cOnnecTIng WOrLds!

Tot ziens in 

rotterdam 

op 2, 3 en 4 

oktober!

Door Marlies van der Heide
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firsttimerverslag

Verbindingen leggen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. 

Dat is de doelstelling van MT Business in 2015. Lokaal is dat vrij 

eenvoudig te realiseren met tools zoals het Netwerkspel of het 

Wereldhandelsspel, maar verbinden op internationaal niveau is 

toch andere koek. Een kleine update van MT Business. 

MT Business 
verbindt!

Wereldhandelsspel
Iedereen kent het spel, maar wie heeft het 
daadwerkelijk gespeeld? En is het spel nog 
wel te spelen door alle geopolitieke en eco-
nomische aardverschuivingen van de laatste 
jaren? MT Business werkt samen met enkele 
JCI-leden aan een update van het Wereldhan-
delsspel, helemaal aangepast aan deze tijd. De 
Kamers JCI Utrecht, JCI ’t Sticht en JCI Rotter-
dam hebben eind mei het Wereldhandelsspel 
gespeeld. Weliswaar nog niet de geüpdatete 
versie, maar wel een goed initiatief om kennis 
te maken met het spel en alle mogelijkheden 
die het biedt. Het spel geeft niet alleen inzicht 
in de wereldhandel, zoals de naam al doet 
vermoeden, maar het is ook een tool om ver-
bindingen te leggen. Verbindingen in je lokale  
Kamer door het samen te spelen, en verbin-
dingen in het lokale bedrijfsleven door het in te 
zetten als teambuildingsactiviteit. Een aantal 
Kamers verkoopt het spel inclusief begeleiding. 
Dat was ook de reden voor Peter Snel en Sayna 
de Voogd (JCI Utrecht) om deze avond vorm te 
geven. Een inhoudelijke kennismaking met het 
spel en gelijk zien wat er bij komt kijken om een 
spelsessie te organiseren. Onder leiding van 
Anita van Veen (JCI ’t Sticht), Charlotte Winde 
en Jorrit Fast (JCI Utrecht) hebben de deel-
nemers fanatiek maar eerlijk gehandeld. 

Business in New York 
De laatste week van juli vond de JCI Global 
Partnership Summit plaats in New York. 
Tijdens deze summit komen leden van JCI en 
mensen van de Verenigde Naties en andere 
partners samen om met elkaar stappen 
te maken in het gezamenlijk creëren van 
positieve, duurzame impact. Belangrijk is het 
betrekken van overheden, het bedrijfsleven 
en andere stakeholders om de impact zo 
sterk en duurzaam mogelijk te maken. Met 
de noodzaak om alle relevante stakeholders 
te betrekken, wordt het belang versterkt na te 
denken over wat een project voor de betrokken 
stakeholders oplevert. Wat is de win-win-win 
van het project?

Vanuit het MT Business hebben we de hand-
schoen opgepakt door bij te dragen aan de 
netwerkborrel die JCI Nederland aan het einde 
van de summit faciliteerde. Niet alleen JCI we-
reldvoorzitter Ismail Haznedar (JCI Turkije) gaf 
acte de présence, maar ook Baybars Altuntaş, 
vice-president van het European Business 
Angels Network. De Nederlandse JCI-leden 
die deelnamen aan de JCI Global Partnership 

Summit hebben zich ingespannen om hen  
nog enthousiaster te krijgen voor het Wereld-
congres in Nederland. De champagneproeverij 
die we geheel gesponsord hebben kunnen aan-
bieden, heeft daarbij zeker geholpen. 

De borrel bood de genodigden ruimschoots de 
gelegenheid met elkaar te netwerken en hier-
uit is een aantal interessante contacten ont-
staan. Zo hebben we contact gelegd met Cari-
bisch Nederland om gezamenlijk in Nederland 
een armoedesimulatie te ontwikkelen en uit  
te rollen. Ook is er contact gelegd met JCI Hong 
Kong en is het idee ontstaan om een handels-
relatie te bouwen. Tot slot zijn er banden aan-
gehaald met interessante ondernemers uit 
New York.

De JCI Global Partnership Summit is een er-
varing voor het leven! Het is fantastisch bij de 
Verenigde Naties te gast te zijn, te netwerken, 
banden aan te halen met onze partners en 
ideeën uit te wisselen.

Wat kan het MT Business voor jou doen?
Ben je op zoek naar een nieuw project of wil je 
weten hoe je meer business kunt genereren bij 
jou in de Kamer? Of wil je graag het Wereld-
handelsspel of het Netwerkspel spelen, maar 
weet je niet hoe? Neem dan contact op met het 
MT Business, we helpen je graag verder. We 
zijn bereikbaar via mtbusiness2015@jci.nl. 

Business

Ontdek  

netwerkspel  

of Wereld-

handelsspel

verschILLende TOOLs WOrden aangereIKT

Door Wouter van Liere,  

Gregor Neggers, Peter Snel
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JaarOverzIchT van de geMengde KaMer uIT nIJMegen

JCI Mariken bruist!
Nijmegen is natuurlijk bekend door de Vierdaagsefeesten en de Zevenheuvelenloop, maar Nijmegen 

heeft ook twee Kamers: de gemengde Kamer JCI Mariken en de herenkamer JCI Nijmegen. Als je  

JCI Mariken zegt, denk je automatisch aan onze wereldvoorzitter en oud-lid Bertolt Daems. JCI 

Mariken bruist! In deze editie geven we jullie graag een beeld van het jaar van JCI Mariken.

Tien jaren geleden bestond JCI Mariken nog 
uit veertig leden, nu is het steeds lastiger om 
nieuwe leden aan te trekken. Met een groep 
van vijftien tot twintig enthousiaste leden 
beleven we veel leuke dingen, maar hebben 
we ook vier keer per jaar de ALV waarbij alle 
onderwerpen, commissies en events worden 
besproken. Een grote groep ‘Marikens’ is ook 
altijd aanwezig bij de landelijke CvA’s en NC’s. 
Hierbij de hoogtepunten van het jaar.

Begin van het jaar
Januari begint traditiegetrouw met de nieuw-
jaarsborrel. Dit jaar is café Faber de vaste 
locatie en meestal dineert iedereen vooraf bij 

Toon. In februari gaan we aan de slag met de 
commissies om de plannen te presenteren 
voor dit nieuwe jaar. 

Mei: Huiselijk diner met een goed gesprek
Binnen JCI Mariken zit veel Bourgondisch en  
culinair talent. Er is zelfs een culinaire com-

missie. In mei organiseerde lid Tamara een 
huiselijk 14-gangendiner en een goed gesprek. 
Met z’n allen rond de tafel en heerlijk tafelen. 
Een succesavond. 

Juni: Prokkel
JCI Mariken organiseert jaarlijks in juni de 
Prokkel: een prikkelende ontmoeting van 
mensen met een beperking en het bedrijfsleven. 
Stagiaires gaan een middagje stagelopen bij 
de brandweer, de politie, een bloemist, Bart 
Smit of bij een schoonheidsspecialiste. Deze 
gezellige middag wordt afgesloten in het 
pannenkoekenrestaurant met live music van 
Nijmeegse Annie. Dit jaar was het een lustrum: 
5 jaar. 

Juli: Bowling 
Wie is de bowlingkampioen van 2015? Gezellig 
bowlen en gourmetten is altijd sfeerverhogend 
en leuk om te doen. Dit blijft erin. 

Augustus: BBQ time met de familie 
Gezellig om alle leden, partners en kinderen 
weer te zien na de vakantie. Altijd informeel en 
culinair. 

Oktober: 1000kansen 
Vanuit de landelijke initiatieven haakt JCI 
Mariken graag aan bij het 1000kansenproject. 
Topspreker Lideweij van der Sluis licht haar 
verhaal toe en JCI Mariken probeert dit project 
zo goed mogelijk op te pakken. 

December: Ronald McDonald lunch  
in kerstsferen
De maandag voor kerst krijgen alle gezinnen 
van het Ronald McDonald huis in Nijmegen een 

Kamer in beeld

heerlijke kerstlunch aangeboden. De Marikens 
verzorgen de lunch en de ingrediënten  
wor  den gesponsord door de Nijmeegse lokale 
organisaties. 

Januari 2016: Business Battle met alle 
business clubs
Wijn proeven, bier tappen, barista spelen, koffie 
maken, de Nijmegen quiz en koken? Op de 
tweede dinsdag van januari 2016 organiseert 
JCI Mariken de Business Battle voor alle 
Nijmeegse businessclubs. Dit evenement wordt 
volledig gesponsord en georganiseerd door 
studenten van de minor event management 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
De inkomsten gaan naar de Stichting Koprol, 
die kinderen in een gezin met minder inkomen 
laat sporten. 

Een gezellige kamer, een hechte groep, 
veelzijdige activiteiten en evenementen: JCI 
Mariken.

een hechte 

groep 

Marikens

Door Tamara Schellekens
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Waarom ben je lid van JCI?
De Kamer was voor mij een ideale moge-
lijkheid om mijn netwerk uit te breiden in 
Den Bosch, omdat ik er niet vandaan kom. 
En zo kom ik ook in contact met verschil-
lende leuke mensen uit diverse sectoren. 
JCI geeft mij dit jaar de mogelijkheid te 
leren in het voorzitterschap. Dit ervaar ik 
als enorm leuk en echt een verrijking.

Wat is het mooiste dat je bij  
JCI hebt bereikt?
Het 1000kansen-project. Een ontzet-
tend gaaf project waarin we elf deel-
nemers hebben klaargestoomd voor 
de arbeidsmarkt. Het heeft ons netwerk 
vergroot, nieuwe leden gegenereerd en 
een visie op de toekomst gegeven. In één 
woord: TOP! Dit project gaf de leden van 
onze kamer zoveel energie dat we op 10 
september opnieuw zijn gestart met een 
tweede project. 

Wat wil je later worden  
als je groot bent?
Mezelf blijven ontwikkelen vind ik heel 
belangrijk. Dingen met energie en en-
thousiasme blijven doen. Ontwikkeling 

sinaasappelkist

en verder komen betekent voor mij an-
dere, nieuwe mensen ontmoeten. Dat is 
heel waardevol. Het maakt dat je stap 
voor stap verder komt. Ik werk nu in de 
financiële wereld en vind het vooral be-
langrijk om mensen energie te blijven 
geven. Die rol als coach wil ik verder  
verdiepen en invullen.

Wat heeft de meeste indruk  
op je gemaakt in je leven?

Wat mij heel erg inspireert, is het 
verhaal van Joseph Oubelkas. Ik 
ben naar een aantal presentaties 

van hem geweest. Hij heeft bijna 
5 jaar onterecht gevangen gezeten in  
Marokko. Indrukwekkend hoe hij die  
jaren is doorgekomen door z’n mindset 
bij te stellen; dat je er het beste van moet 
maken. Dit vond ik erg inspirerend en 
dit kun je betrekken op je eigen leven in  
verschillende situaties. Indrukwekkend.

Met wie zou je graag een dag  
willen ruilen en waarom?
Ik wil eigenlijk met niemand ruilen. 
Maar oké, als ik dan toch 1 dag ruil? Dan 
graag met meesterpianist Lang Lang. 

Ellen Westdorp

Ik hou van muziek en ben echt jaloers 
op mensen die een instrument enorm  
goed kunnen spelen.

Ellen in vijf woorden
Energie, Sociaal, Gevoelig,Netwerker, 
Verbinder

Wat is je favoriete stad?
Ik ben gek op elke stad, vooral omdat ik 
een enorme shopper ben! ‘s-Hertogen-
bosch, de stad waar ik nu woon, is toch 
wel mijn favoriet. Veel leuke winkels, ge-
zellige cafés, kleine straatjes en mooie 
panden. Verder ben ik gek op mijn ge-
boorteplaats Oisterwijk. Een dorp met 
een centrum vol leuke boetieks, gezellige 
terrassen en heerlijke sfeer.

Welke vraag zou je willen doorstrepen 
en welke vraag moet daarvoor in de 
plaats komen? En aan wie geef jij de 
sinaasappel door?
Wat heeft de meeste indruk op je ge-
maakt in je leven? In plaats daarvan: Wat 
is je grootste valkuil? De sinaasappel 
geef ik door aan Annemieke Pelt van JCI  
’s-Hertogenbosch.

JcI QuadrIvIuM

versLag van LusTruMPrOJecT chefs’ sTreKen

Chefs’ Streken, culinair koken met streek-
producten, is een kookboek waarin 18 chefs 
van restaurants uit Wageningen, Veenendaal, 
Rhenen, Scherpenzeel, Lunteren, Elst, Ede 
en Bennekom hun favoriete gerecht delen en 
waarin zij bevlogen vertellen over het opdoen 
van inspiratie en hun liefde voor koken. Er staat 
een keur aan recepten in. Het doel was om zo 
veel mogelijk streekproducten te verwerken 
in de gerechten. De leveranciers van deze 
producten staan ook in het boek. Zij vertellen 
over hun passie voor hun bedrijf en het vak. 

De opbrengsten van het boek zijn voor de 
voedselbanken Veenendaal, Ede en Neder-
Veluwe (Rhenen, Wageningen en Renkum). 
Zo werd de cirkel mooi rond gemaakt. De 
deelnemers kregen de gelegenheid zichzelf 
blijvend te presenteren in een exclusief kook-
boek met de bijbehorende exposure in de 
media. De drie kartrekkers die het boek 
gerealiseerd hebben, zijn Harriët van Gent, 
Suzanne Diepeveen en Tenny Fondse-den 
Hartog. Harriët: “Het was nog een hele 
uitdaging om in anderhalve maand de inhoud 
van het boek compleet te krijgen. Om de dead-

Project levert meer dan € 100.000 op!

line te kunnen halen, is communicatie wel 
het toverwoord geworden. We startten al in 
2013 met het maken van het boek. Het werd 
feestelijk gepresenteerd op 15 september 2014 
en op 21 april 2015 mochten we de cheque 
ter waarde van € 100.535,35 uitreiken aan de  
voedselbanken. Een recordbedrag, waar nie-
mand echt op had durven hopen. En een enorme 
steun voor de voedselbanken in de regio.”

Het was ook vooral leuk en leerzaam. “We  
hebben geleerd over onszelf, over samen-
werken, datgene doen waar je goed in bent, 
over planning, contacten leggen en nog veel 
meer”, legt Harriët uit. “Learning by Doing was 
zeker aan de orde en het was leuk. We hebben 
een mooi netwerk opgebouwd en soms zelfs 
vriendschappen gesloten.” 

Er zijn nog exemplaren van het boek 
te verkrijgen via www.chefsstreken.nl.  
Uiteraard zal het geld dat nog binnen-
komt, overgemaakt worden aan de 
voedselbanken. 

Jubileum

In 2014 bestond JCI Veenendaal-Rijnvallei 15 jaar. De Kamerleden wonen in de prachtige Food 

Valley en hebben daarom ‘gezellig happen en sappen’ als één van de officieuze speerpunten 

van hun Kamer. Eten verbindt en dat was precies wat ze voor ogen hadden. Ze bedachten als 

jubileumproject een kookboek. En wat voor één!

Door Laurens Oude Elberink
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WOrd een ‘LOcaL herO’

Wil jij met je kamer écht 
lokale impact creëren?
Het Nederlandse Rode Kruis (kortweg NRK of het Rode Kruis) is sinds jaren een partner van 

JCI Nederland, waarbij ‘Eerste Hulp en zelfredzaamheid’ één van de belangrijkste thema’s is. 

Het partnership is vastgelegd op nationaal niveau, maar de daadwerkelijke invulling hiervan 

vindt plaats op lokaal niveau. In dit artikel vertellen JCI Kennemerland en JCI De Delflanden 

hoe zij dit hebben gedaan. Ook lees je hoe jij met jouw Kamer hiermee aan de slag kunt.

Net als bij JCI draait het bij het Rode Kruis 
om de lokale organisaties (afdelingen) en de 
local hero’s (vrijwilligers). Het MT Community 
heeft als taak om de samenwerking met het 
Rode Kruis zichtbaar te maken bij de Kamers 
en Kamers te ondersteunen bij het leggen 
van contact met het Rode Kruis. Daarnaast 
zorgt het MT voor het beschikbaar stellen van 
voorbeeldprojecten die lokaal opgepakt kunnen 
worden in samenwerking met het Rode Kruis. 

JCI De Delflanden en JCI Kennemerland heb-
ben op lokaal niveau invulling gegeven aan het  
thema ‘Eerste Hulp en zelfredzaamheid’. Daar-
naast zijn maar liefst zes andere kamers bezig 
met lokale acties voor of met het Rode Kruis. 
JCI Arnhem, JCI Kromme Rijn, JCI Gouda,  
JCI ’s-Hertogenbosch, JCI Swentibold en JCI 
Utrecht starten bijvoorbeeld een actie op voor 
het Rode Kruis of volgen met hun Kamer ge-
zamenlijk een EHBO-cursus van het Rode Kruis. 

Frouke Mulder van JCI Kennemerland vertelt: 
”Onze Kamer hoorde over de samenwerking 
en heeft zelf contact gelegd met het Rode 
Kruis in Haarlem. Het contact met het 
Rode Kruis verliep heel soepel. Binnen JCI 
Kennemerland heeft het team Trainingen een 
EHBO-training opgepakt. De cursus die zij 
hebben georganiseerd, bestond uit een 2 uur 
durende online training en vervolgens nog 2 
uur klassikale training op locatie van het Rode 
Kruis door een ervaren trainer. In de training 
kwamen onder andere de stabiele zijligging, 
verschillende verbandtechnieken en de be-
handeling van brandwonden aan bod. Ik vond 
het erg nuttig. Je steekt er altijd weer wat van 
op. Door zo’n training wordt alles weer eens op 
een rijtje gezet en het was vooral erg praktisch. 
Bij de training waren twaalf leden aanwezig en 
dit was het maximum voor één trainer van het 
Rode Kruis. We hebben interesse om jaarlijks 
een training bij het Rode Kruis te gaan volgen. 
Bijvoorbeeld over de AED of over EHBO bij 
kinderen. Het zou mooi zijn als alle JCI-leden 
een AED-training kunnen volgen bij hun eigen 
lokale afdeling van het Rode Kruis!”

Ook bij JCI De Delflanden zijn cursussen 
georganiseerd en gevolgd. Kin Wong is 
aan het woord: “Naar aanleiding van de 
informatiebijeenkomst georganiseerd door het 
MT Community is binnen JCI De Delflanden het 
idee ontstaan om de ‘Week van de EHBO’ te 
organiseren, waarin ouder-en-kindcursussen 
werden georganiseerd. Tijdens deze week zijn 

Community

diverse cursussen aangeboden, zoals EHBO 
aan baby’s en kinderen, snelcursus EHBO, 
reanimatie en AED. Bij het benaderen van 
mensen en bedrijven is gelijk geïnventariseerd 
aan welke cursussen de meeste behoefte was. 
Naast JCI-leden waren het tijdens deze week 
vooral externen die gebruik hebben gemaakt 
van de EHBO-week. De voorbereiding duurde 
wat langer dan verwacht, maar ondanks dat was 
het aangaan van een samenwerkingsproject 
met het Rode Kruis op het gebied van EHBO 
super! Ik hoop dat deze week zowel een 
voorbeeld als een extra stimulans zal zijn 
voor andere Kamers om ook een ‘Week van de 
EHBO’ te organiseren.”

Wellicht dat jouw Kamer al een EHBO cursus 
aan het organiseren is? Of wil je dit, door het 
lezen van deze enthousiaste verhalen, zelf op 
gaan pakken binnen je Kamer? Om je vast 
een voorproefje te geven en om je enthousiast 
te maken, biedt het MT Community je nu de 
unieke kans om gratis één van de volgende 
twee cursussen te volgen: 
• EHBO Baby en Kind op zaterdag 19 

september
• De meest voorkomende letsels op zaterdag 

17 oktober

Deze cursussen zijn in eerste instantie bedoeld 
om je eigen Kamer te enthousiasmeren om 
zoiets te organiseren, maar ook om meer 
JCI-leden bekend te maken met EHBO. Het 
is natuurlijk ook mogelijk om juist een andere 
cursus te organiseren binnen je Kamer of om 
cursussen te regelen voor familie, vrienden, 
collega’s. Zo kunnen we met elkaar zowel de 
zelfredzaamheid van mensen verhogen als 
hun kennisniveau over EHBO vergroten en zo 
lokaal impact creëren. Hiermee kunnen we 
mensenlevens redden!

Heb je als Kamer vragen over hoe je in contact 
komt met de lokale afdeling van het Rode 
Kruis bij jou in de buurt, neem dan contact op 
met Marijke Sipkema of Miranda van Winden 
van het MT Community. Tevens kan je bij hen 
een handleiding opvragen van hoe JCI De 
Delflanden de organisatie heeft aangepakt.

De AED is een Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar 
toestel dat op diverse (openbare) locaties aanwezig is en dat 
door getrainde mensen gebruikt kan worden om een persoon te 
reanimeren.

Bekijk
de video!

Door Miranda van Winden

JcI rode Kruis 

Tellustration
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fOTOversLag fIeTsTOchT JcI IJMOnd

Ronde van JCI
De tweede editie van de Ronde van JCI is op zondag 7 juni jl.  

gehouden in Uitgeest en omgeving. De fietstocht is georga-

niseerd door JCI IJmond en de opbrengsten gaan naar het 

goede doel:  dit jaar de kinderafdeling van het Rode Kruis 

Ziekenhuis/Brandwondencentrum Beverwijk. Deelnemers 

fietsten 40, 70 of 120 kilometer.

Project
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Ambacht

OP BezOeK BIJ deurWaarder MaTThIJs KrOeP

daar heb je die 

bloedzuiger 

weer!

Don’t shoot the 
messenger!

Matthijs Kroep (39) is actief lid van JCI Hengelo 
en, ondanks zijn nog jonge leeftijd, al zo’n 
twintig jaar actief in de deurwaarderswereld. 
“Mijn vader Bertus is een deurwaarderskantoor 
begonnen waar ik al op jonge leeftijd aan de slag 
ging. Ik begon onder aan de ladder maar toen 
ik er vorig jaar wegging, was ik aandeelhouder 
en bestuurder. Mijn vader heeft me op dit spoor 
gezet, me de kans gegeven. Na de MEAO heb 
ik de HBO-opleiding tot gerechtsdeurwaarder 
afgerond en ik wilde nu weleens helemaal op 
eigen benen staan.” Een foto van wijlen zijn 
vader aan de muur op zijn werkplek, herinnert 
hem dagelijks aan zijn inspirator. “Ik ben trots 
op wat hij heeft bereikt en dit is mijn manier om 
hem te eren.”

Eigen baas
Matthijs is dit jaar dan echt voor zichzelf 
begonnen en hij hoopt snel uit te breiden. 
“Ik wil gezonde winst draaien, daarom ben ik 
voorzichtig.” Hij is wars van uiterlijk vertoon en 
rijdt, sinds hij eigen baas is, in een bescheiden 
Volkswagen Up. Er zijn bepaalde straten waar 
ze hem direct herkennen als hij komt aanrijden 
voor een beslaglegging of het bezorgen van een 
exploot*. “Daar heb je die bloedzuiger weer!” 
wordt hem wel eens nageroepen. “De negatieve 
associatie die mijn beroep met zich meebrengt, 
vind ik niet fijn en is ook niet terecht. Ik werk 
niet voor exorbitante bedragen en voer mijn 
werk uit voor een opdrachtgever, zoals een 
advocaat, verhuurder of bedrijf.” 

Passie voor z'n vak
“Ik ben vooral een boodschapper en ga op een 
menselijke en persoonlijke manier te werk. Ik 
ben geen botterik, maar help met het vinden 
van oplossingen. Mijn benadering is eigentijds, 
dat is een manier om mij te onderscheiden. 
Ik houd van de afwisseling. ’s Ochtends doe 
ik meestal administratie en handel ik de post 
af. In de middag ga ik op pad en ’s avonds 
verwerk ik direct de zaken van die dag, maak 
ik de facturen. Weg is weg, dat geeft mij rust.” 
Matthijs komt over als een sociaal invoelend 
persoon en heeft een twinkeling in zijn ogen 
als hij over zijn vak praat. “Om deurwaarder 

Door Thomas Mittendorff

te zijn, moet je accuraat te werk gaan en doen 
wat je zegt. Dat past perfect bij mijn karakter. 
Ik ben plichtsgetrouw en opgeruimd. Ik kan 
best wel een rommelig bureau hebben als ik 
bezig ben, maar voordat ik naar huis ga, ziet 
het bureau er weer onberispelijk uit. Mijn 
vrouw Lisette is trouwens nog een graadje 
erger”, gniffelt Matthijs. “Zij ruimt zo goed op 
dat ik wel eens dingen kwijt raak. Maar ze heeft 
een achtergrond in de communicatie en helpt 
mij met alle teksten. Juridische teksten staan 
bol van het jargon en zijn erg formeel. Samen 
maken we de website- en briefteksten beter 
leesbaar en dat wordt door alle partijen als 
prettig en eigentijds ervaren.”

“Het leukste vind ik om lastige vorderingen te 
innen, vooral als de opdrachtgever verwacht 
dat het niet meer lukt. Deurwaarder is een heel 
veelzijdig vak. Met gezond verstand en sociale 
vaardigheden kom je een heel eind. Je moet 
reëel zijn, maar ook hard als het nodig is.”

*Een exploot is een akte waarin staat 
beschreven dat een gerechtelijk stuk zoals  
een dagvaarding officieel is overhandigd.

Anekdote
“Ik word gelukkig zelden bedreigd, maar na een beslaglegging 
van een graafmachine kwam er een keer een auto met een stel 
sterke mannen achter me aan. Ze wilden me met de auto afsnijden 
en toen ik er toch langs kon manoeuvreren, volgde een wilde 
achtervolging. Dat was wel even schrikken, want ze reden echt als 
gekken, via de verkeerde kant over rotondes en zo. Even waande 
ik me in een film! Gelukkig dropen ze af toen ik het terrein van 
mijn opdrachtgever opreed, waar ook een groep mannen stond te 
wachten. Het liep uiteindelijk met een sisser af.”

Het is eigenlijk de omgekeerde wereld, om bij een deurwaarder op bezoek te gaan. Maar 

bij Matthijs Kroep staat de deur altijd open. “Gerechtsdeurwaarder ben je dag en nacht”, 

vertelt de ondernemer die sinds 1 januari 2015 is gestart met zijn eigen deurwaarders- en 

incassobureau. “Het is mogelijk dat ik door een opdrachtgever wordt gevraagd om ’s nachts 

beslag te leggen op de kassa van een discotheek. Het komt niet vaak voor, maar juridisch 

gezien mag ik zo’n klus niet weigeren. Het is een vak apart!”
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In gesPreK MeT 3 'InTernaTIOnaL herOes' Over hun ervarIngen

Ontmoet onze internationale 
toppers van JCI Nederland

Lisan Beentjes - Vice President for Europe
“Als Vice President (VP) ben ik onderdeel van 
het wereldbestuur van JCI, waarbij ik samen 
met vier andere VP's en de Executive Vice 
President (EVP) Team Europe vorm. In mijn 

rol werk ik nauw samen met de 10 nationale 
organisaties waaraan ik ben toegewezen. Dat 
zijn JCI Bulgarije, JCI Tsjechië, JCI Moldavië, 
JCI Georgië, JCI Polen, JCI Rusland, JCI Servië, 
JCI Kroatië, JCI Slowakije en JCI Oekraïne. 

Internationaal

Nieuwsgierig geworden of heb je nog vragen over alle 
internationale ontwikkelingsmogelijkheden?
Neem contact op met de leden van het MT Internationaal: Jeroen 
van der Ha, Axel van der Heide, Jan Rodenburg, Elze Woudstra, 
Susan Wanders en Hans-Peter Visser. Je kunt ons ook volgen op 
Facebook: www.facebook.com/JCINLinternational en op de website 
van JCI Nederland www.jci.nl/snel-internationaal.html

Allemaal in Oost-Europa dus. Ik heb regelmatig 
contact om te zien hoe het met ze gaat, om het 
beleid van JCI uit te leggen en hulp te bieden 
waar nodig om o.a. het strategisch plan een 
stap verder te brengen. Ook bezoek ik alle 
landen minimaal 1 keer dit jaar, wat natuurlijk 
een waanzinnige extra dimensie geeft aan deze 
rol. Het is tot nu toe een geweldige ervaring. 
Ik zie ontzettend veel energie, enthousiasme, 
passie en drive voor JCI, wat erg aanstekelijk 
werkt.”

Ruud Tuithof - UN and External Affairs 
Committee Member
“In mijn rol als UN Affairs Commissioner focus 
ik me op het creëren van bewustwording, het 
verbinden van projecten/landen en het delen 
van best practises rondom jeugdwerkloosheid 
in Europa. Binnen JCI en de Verenigde Naties 
ben ik bezig dit thema verder op de kaart te 
zetten en landen te helpen met het opstarten 
van projecten binnen Europa. Zo reis ik onder 
andere af naar de UN Global Partnership 
Summit van de Verenigde Naties in New York, 
de EU Know-How Transfer van de Europese 
Commissie in Brussel en heb ik in juni een 
workshop 'Youth Unemployment' verzorgd in 
Istanboel tijdens de Europese Conferentie.”

Ian Helgering - Special Recognition Program 
Committee Member
“Als appointee* zet ik me in voor projecten met  
impact. Hoe mooi is het om een project 
succesvol af te ronden, impact te hebben als  
Local Hero en met jouw inzet anderen te mo-
tiveren een vergelijkbaar project op te pakken?”

*De Board of Directors, het internationale 
bestuur van JCI waar Lisan deel van uitmaakt, 
wordt verkozen. De overige functies, zoals die 
van Ruud en Ian, worden toegekend zonder 
verkiezing. Dit zijn de zogenaamde ‘appointees’.

Ian vertelt verder: “Om resultaten te delen is het 
‘JCI Special Recognition Program’ gestart. Heb je  
een mooi project met je kamer afgerond, zet dit 
dan online op de internationale website van JCI, 
www.jci.cc, in de Project Gallery. Hoe werkt dat?
• Ga naar www.jci.cc en log in op het besloten 

deel. Heb je nog geen account, dan kun je 
dat direct aanmaken. Zorg er wel voor dat 

Successen moet je delen, jouw 

resultaten inspireren anderen! 

de voorzitter van jouw Kamer jouw account 
dan activeert.

• Ga op het besloten deel naar My JCI en 
vervolgens naar My Projects.

• Klik op Submit a project en vul de velden in.
• Zorg dat jouw project in de juiste categorie 

en vóór de deadline wordt ingeleverd.

Daarna gaat mijn commissie namelijk aan 
de slag. Er zijn drie maanden waarin de drie 
thema’s uit het Active Citizen Framework 
(ACF) centraal staan en wij bijzondere 
aandacht geven aan projecten met impact in 
deze thema’s. In maart was dat ‘Health and 
Wellness’, in juni ‘Education and Economic 
Empowerment’ en in september ‘Peace, 
Prosperity and Sustainability’. En aan het einde 
van het jaar worden alle ingediende projecten 
nog eens bekeken. Je kunt dus het hele jaar 
door projecten indienen.” Voor vragen, stuur 
een e-mail naar ianhelgering@jci.cc

Ruud TuithofLisan Beentjes Ian Helgering

Ga jij nog mee naar het Wereldcongres  
in Japan?
Wil jij je JCI-netwerk op wereldwijd niveau 
uitbreiden? Elk jaar komen leden uit de hele 
wereld bij elkaar tijdens het Wereldcongres. 
Dit jaar vindt het congres van 3 tot en met 8 
november plaats in Kanazawa (Japan). Zie jij 
je wel zitten in het Holland Hotel dicht bij alle 
belangrijke bezienswaardigheden, zoals de 
tuin van Kenrokuen, het heiligdom Oyama, de 
geishawijken en de tempelwijk Teramachi? Of 
ben jij wel in voor een training, workshop of 
bedrijfsbezoek? Heb jij zin om iedere avond 
los te gaan op een spectaculaire party of je te 
verdiepen in de lokale cultuur? Dan mag je het 
JCI Wereldcongres 2015 absoluut niet missen!

Na deze ervaring wil je gegarandeerd nog 
een keer naar een Wereldcongres. Het werkt 
verslavend. En wist je al dat JCI Nederland  
gaat voor een Wereldcongres in Nederland 
in 2017? Ga voor meer informatie naar  
www.facebook.com/2015JCIWorldCongress 
Kanazawa Door Jeroen van der Ha
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Firsttimerverslag

“Op 3 juni jongstleden vertrok ik samen met 
drie andere leden van JCI Quadrivium naar 
Schiphol, om een paar uur later in een aange-
name temperatuur voet te zetten in Istanboel. 
Door vertraging van de vlucht misten we helaas 
de openingsceremonie, maar sloten we aan bij 
het openingsfeest. Wat gaaf om zoveel enthou-
siaste mensen, met allemaal dezelfde drive, 
samen te zien!

Na een avond, waar ik veel nationale en inter-
nationale contacten heb opgedaan, gingen we 
donderdagochtend naar het congrescentrum. 
De conferentie biedt vele interessante work-
shops, lezingen en bedrijfsbezoeken. Ik had in 
de ochtend gekozen om deel te nemen aan de 
workshop The Power of Positive Coaching. Iets 
dat mij erg aanspreekt, omdat ik geloof dat we 
middels een positieve houding grotere stappen 
kunnen maken richting een betere toekomst. 
Iedere congresdag werd afgesloten met een 
feest. Donderdagavond was dat de Dutch De-
legation Night waarbij we met bijna honderd 
Nederlanders een mooi feestje hebben gevierd. 
Aan het eind van de avond kende ik bijna ieder-
een bij naam. Super om zo snel zo veel mensen 
binnen JCI te leren kennen. 

De volgende dag heb ik deelgenomen aan het 
voetbaltoernooi, waaraan verschillende teams 
uit Europa mee deden. Naast het sportieve  
aspect is het leuk om mensen op een andere 

Tijdens het College van Afgevaardigden in Tiel heeft Jordi Peters de congress fee voor de Europese 

Conferentie in Istanboel gewonnen. Een fee die ter beschikking wordt gesteld door De Nederlandse 

Senaat om de JCI-ervaring een nieuwe dimensie te geven. Het persoonlijke verslag van Jordi.

EC: feestvieren en snel 
mensen leren kennen! 

manier te leren kennen, zowel de Nederlanders 
als de overige Europese deelnemers. Na het 
voetballen heb ik een twinningprocedure mee-
gemaakt tussen een Nederlandse en een Duitse 
Kamer. Hierdoor zijn wij als JCI Quadrivium ook 
zeer gemotiveerd geworden om de mogelijk-
heden van twinning te bekijken! ’s Avonds stond 
de JCI Finlandia Night op het programma, 
waarbij natuurlijk de Europese Conferentie van 
2016 die in Tampere zal plaatsvinden, flink ge-
promoot werd. Op deze avond ben ik in contact 
gekomen met de Finse Conference Organising 
Committee. Handig aangezien wij met onze  
kamer JCI Quadrivium de delegatiereis naar  
de EC in Tampere willen gaan organiseren.

Zaterdagochtend zijn we uitgenodigd door het 
Nederlandse Consulaat om een klassiek con-
cert bij te wonen. Wat een schitterende muziek 
in de rustige tuinen van het Consulaat. Na een 
middagje cultuur snuiven in Istanboel, werd de 
conferentie zaterdagavond afgesloten met een 
gala. De laatste kans om ons als Nederlan-
ders te laten zien. In stijl, met oranje bretels en 
strik, heb ik een superavond beleefd!

Kortom; het waren indrukwekkende dagen in 
Istanboel. Graag wil ik De Nederlandse Senaat 
bedanken voor het mede mogelijk maken van 
deze mooie ervaring middels de firsttimerfee. 
Volgend jaar in Tampere ben ik er weer bij!  
Jullie ook? Tot dan!” 

fIrsTTIMerversLag dOOr JOrdI PeTers van JcI QuadrIvIuM

nog geen 4 

maanden lid 

van JcI en 

meteen mee 

naar de ec!

Door Jordi Peters
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TOM OTTe, zIeT de heLe WereLd MeT danK aan z’n ‘hOBBY’

Wereld kampioen zeilen
Tom Otte, 34 jaar, is lid van JCI Ter Snaecke (JCI Sneek). Hij kreeg vanaf zijn zesde het 

zeilen al met de paplepel in gegoten. Nu, circa drie decennia later, heeft hij meerdere 

WK’s en NK’s op zijn naam geschreven. Hij reisde onder meer naar Uruguay en Sydney 

om mee te doen aan de kampioenschappen. 

Toen Tom 6 jaar was, begonnen zijn ouders met 
zeilen. Zijn interesse was ook gelijk gewekt. 
Tom: “Ik zeilde in een Flits, een jeugdzeilboot. 
De eerste drie jaar als bemanning aan de fok. 
Zo leer je het zeilen van de stuurmannen en 
-vrouwen. Op mijn tiende ging ik zelf sturen, 
met mijn tweelingbroer aan de fok. Ieder 
weekend gingen we met onze ouders naar 
de wedstrijden op de verschillende Friese 
wateren.” 

Op zijn zestiende stapte Tom over op een  
Vaurien: een twee-mans (jeugd)zeilboot waar-
mee je ook internationale wedstrijden kunt 
zeilen. Een jaar later vaarde hij zijn eerste 
WK op de Bodensee in Duitsland. Vanaf 
dat moment nam hij ieder jaar deel aan 
internationale wedstrijden. Tom legt uit: “Dat 
betekent veel wedstrijden en kwalificaties 
varen waarvoor we flink moesten oefenen. 

Samen met mijn tweelingbroer op de Friese 
meren, zo veel we konden. Zowel weekends 
als doordeweeks. Alleen door oefenen krijg je 
genoeg behendigheid met de boot. Het zeilen 
is echt mijn grote passie, dat moet ook wel, 
anders houd je het niet vol.”

En je eerste prijs? “In 1999,” vertelt Tom, 
“samen met mijn broer; wonnen we onze 
eerste prijs op het EK en in dat jaar werden we 
ook Nederlands kampioen in de Vaurien. Als  
je dan samen met je broer en zeilmaatje tot 
de beste Nederlandse zeilers hoort: dat is  
wel gaaf!”

De hele wereld over
“Het mooie aan deze sport is dat je veel op pad 
bent en daardoor veel van de wereld ziet. Met de 
auto en trailer met boot naar Frankrijk, Italië, 
Portugal of Scandinavië. Twee hoogtepunten 

Kampioen

Wat is een Yngling-boot?
Een Yngling is een type zeilboot. Volgens de Internationale Yngling 
Associatie een kruising tussen een dinghy en een kielboot. De boot 
werd ontworpen door de Noor Jan Herman Linge. Hij wilde een 
boot voor zijn zoontje maken en noemde hem daarom Yngling: 
Noors voor jongeman. De boot is bedoeld voor het zeilen met een 
twee- of driekoppige bemanning. 

Overzicht van de WK prestaties van Tom:
2005: 2e, WK in Montsee (Oostenrijk)
2006: 2e, WK in La Rochelle (Frankrijk)
2007: 3e, WK in Lelystad (Nederland)
2008: 1e, WK in Kopenhagen (Denemarken)
2009: 1e, WK in Zweden
2012: 2e, WK in Sydney (Australië)

waren voor mij het afreizen naar Uruguay en 
Sydney voor een WK.” 

“Uruguay organiseerde in 2004 het WK. Gaaf, 
want je zeilt een week met 60 andere boten 
wat al heel bijzonder is. Daarnaast leer je het 
land kennen: enorm gastvrij, we werden iedere 
avond door locals uitgenodigd voor het eten. 
En als afsluiting werden we met 25 man bij de 
ambassade uitgenodigd om te eten en drinken. 
Dat was echt een enorme eer.”

“In 2012 ging ik met mijn eigen Yngling naar 
Sydney. Bijzonder omdat je daarvoor gevraagd 
moet worden. De boot wordt er per container 
naartoe gevlogen. Zowel de wedstrijd als het 
land waren heel mooi. In Sydney werden we op 
het nippertje geen eerste helaas, maar wel trots 
tweede van de wereld.”

Keuzes en vrije tijd 
Tom heeft bewust niet voor een Olympisch 
traject gekozen. “Dan ben je er nagenoeg 
fulltime mee bezig en dat zet je hele leven op z’n 
kop. Om zo ver te komen waar ik nu ben, moest 
ik al heel veel trainen. Ik wilde er ook nog een 
studie naast doen en later bij werken. Nu is dat 
goed te combineren. Ik ben mede-eigenaar van 
een installatiebedrijf en kan flexibel omgaan 
met vrije dagen. Anders had het niet gekund.”

Beste resultaten als team
“De vrijheid die je op het water hebt, is het 
mooist. Je voelt je vrij. En ik voel me daar thuis”, 
verwoord Tom zijn liefde voor zeilen. “Verder is 
het heerlijk om samen te werken in een team en 
daar de beste resultaten mee te halen. Eigenlijk 
wat je in het bedrijfsleven ook wilt. Als stuurman 
ben je continu bezig met wie wat nodig heeft. 
Je gunt ook de andere zeilers op het water hun 
momenten. Daarmee creëer je een sportieve en 
prettige sfeer waar iedereen het beste op vaart.”

Mooiste wedstrijd
“Het wereldkampioenschap in 2008 in 
Kopenhagen was voor mij een van de mooiste 
wedstrijden. Samen met mijn vrouw Floor en 
zeilvriend Mark Haven werden we er voor de 
eerste keer wereldkampioen. Dat jaar was 
er een sterk bezet deelnemersveld aanwezig 
omdat de Yngling een Olympische klasse was 
voor de dames. Op het WK voeren er dus ook 
Olympische damesteams mee. Als je dan als 
‘amateur’ wint, geeft je dat een enorme kick 
en voldoening. Alles viel daar samen. Qua 
zeilprestatie is het mijn mooiste ervaring.”

Prioriteiten
“Zeilen is mijn grote passie maar de prioriteiten 
liggen al wel een aantal jaren anders. Mijn gezin 
staat sinds de geboorte van m’n eerste dochter 
op één, mijn werk op twee en daarna het 
zeilen”, verklaart Tom. “Ik zeil nog steeds zo’n 
tien evenementen per jaar. Dit jaar bijvoorbeeld 
met de Sneekweek en ik ben er ook met het NK 
Pampus in Loosdrecht.”

“Mijn vrouw en ik delen het zeilen als passie”, 
vertelt Tom vanaf Terschelling op de boot. 
Morgen varen ze door naar Makkum met de 
kinderen. “Gezin mee, boot mee. We plannen 
het niet echt, maar kijken per dag wat we 
willen. Nu in Nederland, volgend jaar met 
het hele gezin naar Oostenrijk waar we ook 
meedoen aan een WK. En privé gaan zeilen 
natuurlijk. Kijken hoe de wind waait en lekker 
veel op het water zijn.” Door Sanne van Veelen
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InPuT vOOr dIT arTIKeL KOMT vanuIT faceBOOK

JCI-leden die hun eigen 
onderneming starten
Met een oproep via de Facebookpagina van JCI Nederland, hebben we JCI-leden 

gevraagd om in het kort hun beweegredenen te mailen waarom zij voor zichzelf zijn 

begonnen. Als criteria gold dat je je het afgelopen jaar moet hebben ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel, zodat we reacties kunnen publiceren van jonge 

ondernemers die onlangs de stap hebben gezet.

Jan-Joost Kroon
Kamer: JCI Utrecht
Bedrijf: www.digito.nl

Na 6 jaar onder de vleugels van anderen te 
hebben gewerkt en ontwikkeld, wilde ik heel 
graag zelf verantwoordelijkheid, maar dan 
ook écht voor alles. Het gevoel dat je zelf je 
route bepaalt zonder ‘standaard zekerheden’ 
motiveert enorm. Het bieden van andere of 
nieuwe toegevoegde waarde aan mensen en 
organisaties is gaaf, dát moet je drive zijn. Tot 
op de dag van vandaag: geen seconde spijt. 
Ondernemen? Niet over denken, gewoon doen!

Iris Disseldorp
Kamer: JCI Breda 
Bedrijf: www.knopombijovergewicht.nl

In 2004 ben ik aan het werk gegaan als 
apotheker. Na een aantal jaren werken in zowel 
ziekenhuis als openbare apotheek, maakte 
ik m’n persoonlijke balans op. Het werk was 
prima: genoeg uitdaging, leuke mensen en een 
prima salaris. Toch reed ik elke dag naar de 
apotheek met het gevoel, is dit het nu? Pillen 
voorschrijven als het ‘te laat’ was, gaf me niet 
de voldoening. Ik wilde mensen gezonder laten 
leven zonder pillen. Ik ben, na wat jaren studie 
verder, mijn bedrijf ‘Knop om bij overgewicht’ 
gestart. Ik werk met mijn klanten naar een 
streefgewicht. Mijn ideale klanten worstelen 
met 2 tot 30 kg te veel. In marketing heb ik veel 
moeten investeren. Daar had ik geen kaas van 
gegeten. Ik ervaar een eigen bedrijf als vrijheid 
en tevens heel hard werken. Er is altijd wat te 
doen. De balans tussen privé en werk moet ik 

startupper

goed in de gaten houden. Mijn bedrijf is een 
uiting van mijn persoonlijke missie. Dat voelt 
be vredigend. Ik ben heel gelukkig met mijn 
keuze. 

Patty Casander 
Kamer: JCI Amsterdam 
Bedrijf: www.allebuitenritten.nl

Ik heb 8 jaar in de financiële dienstverlening 
gewerkt. Het waren goede banen, maar mijn 
hart ging er maar niet sneller van kloppen. 
Het gevoel dat het niet klopte, werd steeds 
sterker. Eenmaal ontslag genomen wist ik: Ik 
ga niet meer terug! Ik startte m’n eigen bedrijf 
maar besloot daarna een andere richting op te 
gaan. Dat deed ik in een nieuw bedrijf en dat 
is ook het mooie van ondernemerschap; soms 
verandert het snel. Ondernemerschap is voor 
mij de beste en leukste leerschool die ik ooit 
gevolgd heb. Ik zeg: “Go for it!”

René Lolkema
Kamer: JCI Assen
Bedrijf: www.decommercielebril.nl

Gedurende 12 jaar heb ik als accountmanager 
veel zaken gezien waarvan ik dacht: Dat kan 
anders. Deze bevindingen heb ik in de loop der 
tijd gebundeld en medio 2014 heb ik de stoute 
schoenen aangetrokken en ontslag genomen. 
Ik wilde mijn ideeën een kans geven en na een 
bezoek aan de KvK was ‘De Commerciële Bril’ 
een feit. Ik ben erg blij dat ik deze stap heb 
gezet. Naast het feit dat het erg gaaf is om je 
eigen ideeën te vermarkten, heb ik het altijd 
erg mooi gevonden om mensen te helpen (te 
adviseren). Uiteraard zit ik nog in het eerste 
jaar en is er nog veel te doen, maar ik maak een 

mooie leercurve door dankzij leuke, uitdagende 
opdrachten. De samenvatting van mijn eerste 
jaar is ‘brilglazen poetsen’ en ‘commerciële 
oogmetingen’ afnemen.

Annyck Nelissen
Kamer: JCI Zuid-Limburg
Bedrijf: www.aforaday.nl

Zonder JCI geen eigen onderneming! Als 
meisje wist ik het al... ‘ooit een eigen winkeltje’. 
Ooit werd 1 april 2014 en het winkeltje werd 
een bedrijf waarbij ik mijzelf als Personal 
en/of Virtual Assistent inzet voor andere 
ondernemers en bedrijven. Door een toevallige 
samenloop van omstandigheden ontdekte ik 
binnen JCI waar ik écht goed in ben. Dankzij 
deze ervaring, de support en het netwerk heb 
ik de stap durven te zetten om als zelfstandig 
ondernemer aan de slag te gaan en heb er nog 
geen dag spijt van! Sinds kort ben ik zelfs trotse 
eigenaar, samen met Romy Gebben, van een 
tweede bedrijf; my story TEE. Zo snel kan het 
dus gaan!

Patrick van der Spank
Kamer: JCI De Maaskant
Bedrijf: www.zipping.nl

“Huh, zit jij in loondienst?” Hoe vaak ik dat niet 
gehoord heb. En toch zat ik als “zelfstandige in 
loondienst” prima op mijn plek bij verschillende 
adviesbureaus. Zo goed zelfs, dat het een 
gouden kooitje begon te worden. Pas toen ik 
mijn niche had gevonden en alles wat ik deed 
daarop aansloot, begon dat gouden kooitje te  
knellen. Na een jaar de combi zelfstandig/
loondienst heb ik de knoop doorgehakt: Zipping 
is geboren! En ik heb er zin in! 

Annyck NelissenIris Disseldorp René LolkemaJan-Joost Kroon Patty Casander Patrick van der Spank

als meisje wist 

ik het al...

ooit een eigen 

winkeltje

Door Charlotte Winde
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Ten OuTsTandIng YOung PersOns 

Beroemd worden  
omdat jíj impact creëert
Het programma ‘Ten Outstandig Young Persons of the World’ (TOYP) wordt op elk JCI 

Wereldcongres georganiseerd, waarbij 10 genomineerden het podium krijgen om de 

wereld te inspireren en zichzelf te profileren. Elk land kan een kandidaat aandragen. Het 

zou fantastisch zijn als een Nederlander in 2016 of 2017 (in eigen land!) als Outstanding 

Young Person of the World het internationale podium pakt, de wereld inspireert, ideeën 

deelt en zo bekend wordt.  

TOYP-kandidaten zijn ondernemende mensen 
tussen de 18 en 40 jaar die zich buitengewoon 
inzetten voor een betere wereld. Mensen die 
al op jonge leeftijd excelleren, pionieren en 
uitzonderlijke prestaties leveren binnen één van 
onderstaande tien categorieën. Op 24 februari 
2016 krijgen de beste TOYP-kandidaten in 
Nederland het podium om zichzelf te profileren 

en anderen te inspireren. En omdat het een 
verkiezing is, wordt elke kandidaat beoordeeld 
op een aantal criteria. Zie www.toyp.nl.

1. Business | economie | ondernemerschap
2. Politiek | juridisch | overheid
3. Wetenschap
4. Cultuur
5. Milieu
6. Wereldvrede | mensenrechten | kinderen
7. Natuurkunde | technologische ontwikkeling
8. Medisch
9. De mensheid | vrijwilligers werk 
10. Persoonlijke ontwikkeling

Ken jij of ben jij iemand die hiervoor in 
aanmerking moet komen? Geef hem/haar of 
jezelf dan op via www.toyp.nl. Op de website 
is alle overige informatie te vinden. Zowel 
op die website als via de digitale app variant 
van dit magazine, zijn video’s te bekijken van 
kandidaten die jou zijn voorgegaan.

toyP

TOYP, save the date!
Woensdag 24 februari 2016 18:30 – 22:45 uur

Kom naar het TOYP-event 2016 en laat je prikkelen door:
• Jonge pioniers met boeiende initiatieven;
• Inspirerende key note speaker Charles van Goch, founder van 

Mise en Place, internationaal horecaprojectbureau sinds 1994;
• Vlotte moderator;
• Culinaire ontvangst, netwerkkansen en borrel.

Blok je agenda voor een retourtje Rotterdam op 24 februari 2016!

CvA mei 2015 
JCI De Betuwe

Collage
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Drukwerk blijft het beste middel om jouw event of uiting bekend te maken onder jouw 

doelgroep. Waar het inzetten van digitale media steeds duurder wordt is drukwerk juist 

alleen maar goedkoper geworden. Drukbedrijf.nl speelt hier op in door niet alleen goedkoop 

drukwerk te leveren, maar ook met de klant mee te denken en net dat stukje extra te geven. 

Wij houden van drukwerk en dat laten wij graag zien! 

Ook goedkoop drukken bij Drukbedrijf.nl? 
Bel 020 348 4872 of mail naar info@drukbedrijf.nl 

  


