
	 1	

 
Actieplan 

 
 

 
 
 

door Nadja Maraite 
 

Voorzitter 2018 
 



	 2	

Wie ben ik? 
       

 
 
 
 
 
Ik ben geboren in Malmedy in 1979 en groeide op in een klein dorpje in de buurt 
van St Vith, vlak aan de Duitse en Luxemburgse grens. Na mijn middelbare school 
heb ik dat idyllisch plekje verlaten om in Brussel geneeskunde te studeren. Voor mijn 
specialisatie jaren ben ik vervolgens naar Luxemburg en Duitsland getrokken. Sinds 
2009 werk ik in Namen, met name in de kliniek St Luc in Bouge. 
 
Op advies en aandringen van een vriend ben ik bij JCI Namen toegetreden in 2010. 
Mijn oorspronkelijke motivatie was om een netwerk op te bouwen in mijn nieuwe 
woonplaats. Maar al snel werd JCI meer dan een vriendenkring. 
Ik heb er een netwerk gevonden om projecten te organiseren die mij nauw aan 
het hart liggen. Geleidelijk aan heb ik de verschillende aspekten van JCI leren 
kennen en mijn competenties uitgebouwd. En ik heb er uieraard ook vele nieuwe 
vrienden kunnen vinden. 
 
Vandaag zeg ik soms dat ik nu een wereldwijd netwerk heb en dat mijn lokaal 
netwerk heel beperkt is. 
 
JCI heeft mij de laatste jaren veel gegeven zoals jullie in de volgende pagina’s zullen 
lezen. Dus de tijd is gekomen om hetzelfde terug te geven aan deze organisatie en 
mijn passie te delen met haar leden. Als jullie meer over mij en mijn motivatie willen 
weten, aarzel niet om mij te contacteren via nadja.maraite@jci.be 
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Introductie 
 
Dit beleidsplan is uitgewerkt na besprekingen met enkele leden en past–voorzitters 
van JCI Belgium alsook op internationale bijeenkomsten dewelke me al jaren 
inspireren. Gedurende de afgelopen weken werd het ook besproken en aangepast 
met het team dat op 23 september aan jullie zal worden voorgesteld om de 
organisatie en haar leden te dienen in 2018.  
 
Op de volgende pagina’s vinden jullie zowel een overzicht van stilzwijgende 
verantwoordelijkheden van een Raad Van Bestuur als ook innovatieve projecten en 
werkzaamheden waaraan wij bijzondere aandacht willen besteden tijdens ons 
bestuursjaar, indien verkozen. 
 
Als Raad Van Bestuur zien wij onze rol in het dienen van de vereniging en haar 
leden. De suggesties van jullie voorgangers leidden van het in april gepresenteerde 
globale beleidsplan tot dit verbeterde actieplan. 
 
 

Mijn motivatie 
 

« Harvard gave me an education, 
Junior Chamber gave me an education for live. » 

 
John F. Kennedy 

 
Ik zou niet durven zeggen dat ik zo beroemd ben zoals Kennedy, maar ik ben het 
wel volledig eens met zijn uitspraak. Zelfs na 12 jaar aan de universiteit en als 
assistent, was ik niet zo goed voorbereid op het leven als na 6 jaar binnen JCI. 
Mijn studies hebben mij de kans gegeven om me te ontdoen van de uitdagingen en 
ervaringen van mijn jeugd, maar JCI heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu 
ben. 
 
Als ik vandaag in staat ben om, 
 

- bijna zonder voorbereiding te spreken in het openbaar,  
- ondersteuning of aanwezigheid durf te vragen aan een Minister,  
- ervooor te zorgen dat projecten en evenementen slagen, 

 
dan is dit alles dankzij JCI. 
 
Als ik vandaag in staat ben om, 
 

- verschillende culturen en gevaren over te hele wereld te begrijpen,  
- vloeiend Engels en Nederlands te spreken,  
- te reizen en vrienden over de hele wereld te ontmoeten, 
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dan is dit alles dankzij JCI. 
 
Als ik vandaag, 
 

- weet wie ik ben,  
- weet hoe ik denk en interacteer,  
- geleerd heb om met een team om te gaan,  

 
dan is dit alles dankzij JCI. 
 
Om al deze redenen, en nog vele anderen, werd ik verliefd op deze organisatie. 
Omdat JCI me veranderde in de beste versie van mezelf. 
 
De dorst naar verder leren duwde me elk jaar, elke maand, elke dag vooruit. Ik heb 
genoten van elke kans om te groeien en te leren. Soms leken de obstakels te hoog. 
Maar uiteindelijk slaagde ik dankzij training en een netwerk binnen JCI. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat ik nog altijd veel moet leren. Als Nationale Voorzitter van 
JCI Belgium in 2018 zal dit weer een stap zijn, en een volgende stap in mijn 
persoonlijke ontwikkeling. 
 
Deze ervaring zal ons allemaal veel leren. Ieder van jullie heeft me iets bij te 
brengen. 
 
In ruil daarvoor zal ik dagelijks mijn enthousiasme, mijn inzet, mijn ervaring met jullie 
delen om mijn passie voor deze uitzonderlijke organisatie over te dragen. 
Ik zal blij zijn om jullie alle mogelijkheden aan te bieden die jullie in staat stellen om 
meer positieve en blijvende impact te creëren in onze samenleving. Omdat ieder van 
jullie het verschil kan maken!! 

 
Mijn visie 
 

« We embrace diversity because by doing so our understanding of our world 
and our emotional and intellectual horizons are expanded, making 

us better advocates for our clients and better members of the 
communities in which we work and live » 

 
Michael Tanenbaum, Sedgwick Chair 

 
Eendracht maakt macht! 
Ik geloof in de kracht van diversiteit! Mijn persoonlijke reis is aangegeven op alle 
niveaus van deze diversiteit. Het is als een rode draad in mijn leven. En het maakte 
me tot de persoon die ik nu ben, met meer zelfvertrouwen, sterker en ondernemend. 
Door haar internationale netwerk vertegenwoordigt JCI perfect deze diversiteit. Maar 
we hoeven het niet al te ver te zoeken! In ons land beleven we al dagelijks deze 
diversiteit door middel van onze geschiedenis, culturen en talen. Laten we het zien 
als een onoverkomelijke kracht. 
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We hebben allemaal een ander verhaal, opleiding en persoonlijkheid. We hebben 
allemaal onze eigen talenten en kwaliteiten. Soms zijn we niet op de hoogte van 
onze sterke punten, en het is de ontmoeting met anderen dat ervoor zorgt dat we ons 
dit daadwerkelijk kunnen realiseren. 
 
Als Nationale Voorzitter 2018, zou ik een veelvoud aan mogelijkheden willen creëren 
en delen in België en daarbuiten die jullie allemaal kan helpen om jullie vaardigheden 
te ontdekken en jullie talenten uit te bouwen. 
Ik bied ieder van jullie de mogelijkheid om te bladeren in de beste versie van jezelf 
en zo de leiders van morgen te worden.  
 
Het is met jullie en jullie gedeelde talent dat we op weg zijn naar een betere wereld. 
Groei is niet altijd kwantitatief maar vooral kwalitatief! 
 
 

Het pad naar de impact? De doelstellingen 
 
Zoals uiteengezet in mijn visie, denk ik dat onze kracht ligt in de diversiteit. En wij zijn 
de divisersiteit! Vooral in België. Vanuit politiek oogpunt: we zijn met 11 miljoen 
mensen, met meer dan 50 verschillende nationaliteiten, verdeeld in 3 regio's, 3 
gemeenschappen en formeel drie verschillende talen. 
 
JCI Belgium bestaat uit 2 regio’s, 55 afdelingen waar we vier verschillende talen 
spreken! 
En wat als we onze verschillen verenigen om van ons en van JCI een sterkere versie 
te maken? 
 
Om een voorbeeld aan de leden te geven, is het 2018 team een echte culturele mix. 
Het team is een evenwichtige mix tussen de twee regio's die de twee extremiteiten 
van het land verbinden, van Oostende tot Bastogne, maar ook door het integreren 
van mensen van andere nationaliteiten. 

 
“Once you understand and appreciate other 

people’s cultural backgrounds,  
then you can connect with them more” 

 
« connect to act for impact » 

 
connect 
 
« connecteren » is (her)aansluiten 
« connecteren » is aanhangen 
« connecteren » is (her)verzamelen 
« connecteren » is verbinden en 
« connecteren »is verenigen 
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Wij hebben ons allemaal aangesloten bij JCI aangezien we allemaal dezelfde 
waarden aanhangen. Wij verzamelen om projecten en positive impact te creëren. Wij 
verbinden onze krachten voor een verenigde boodschap. 
 
Zonder het te weten, zijn we al allemaal met elkaar verbonden door heel veel 
waarde! 
Probeer om deze verbinding te versterken en nieuwe verbindingen te creëren 
gedurend het hele jaar door en ook daarna. 
 
"Verbinding" is het thema van het jaar 2018. Het zal ons brengen tot briljantere 
resultaten en tot het onontkoombare belang van JCI. 
 
 
1) Connectie tussen de leden en JCI Belgium 
 
JCI Belgium is de pijler die alle structuren in ons land draagt en verzamelt. JCI 
Belgium is het platform dat bijstand en ondersteuning biedt aan elk individueel 
lid. 
 
Als ik terugdenk aan mijn eerste jaar binnen JCI, herinner ik me het enorme 
respect dat ik voelde voor de Nationale Voorzitter (zoals voor een Minister of 
vertegenwoordiger van een Staat door zijn respectvolle titel). En dit zorgde 
ervoor dat ik hem schuchter benaderde niet wetend wat te zeggen of te vragen. 
Ik geloof dat ik niet de enige ben. De kandidaat-leden of jonge leden begrijpen 
niet goed wat de missie is van een Nationale Voorzitter of de diverse co-bestaande 
levels en hun respectieve missies. 
 
Vandaag ben ik 3 maanden verwijderd om de functie te bekleden die mij op dat 
moment zo onbereikbaar leek. Gedurende dit jaar zou ik de grootst mogelijke 
transparantie en beschikbaarheid aan al onze leden willen geven en dit vanaf 
hun eerste contact met de vereniging. 
 
Mijn wil is om mezelf te omringen met een team dat net als ik ervan houdt om in de 
buurt van al onze leden en vooral jongere leden te willen zijn, om hun vragen 
te beantwoorden en om hen te verwelkomen in onze familie. 
Communicatie naar onze leden en vice versa moet efficiënt en transparent 
zijn. 
 
 
2) Connectie JCI Belgium Wallonie Bruxelles – JCI Vlaanderen 
 

«Dat de broederlijkheid tussen de mensen  
de soevereiniteit van de naties overschrijdt » 

 
Deze 2e  zin van het credo weerspiegelt een sterke waarde van onze 
vereniging. Met het oog om een nog grotere relevantie in de wereld te hebben 
moet JCI Belgium met één stem spreken. Net als een natie kunnen we anders 
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niet geloofwaardig overkomen bij onze buren. Wij moeten een model zijn zoals 
wij leven in ons land met de fundamentele waarden van onze vereniging. 
 
JCI Belgium is een microkosmos van JCI wereldwijd op het gebied van 
diversiteit. Laat ons van elkaar leren van onze manier om de projecten en de 
wereld te zien en te ervaren. Laat ons onze nationale talenten verenigen om een 
nog sterkere en blijvende impact in onze samenleving te creëren. 
 
Hoewel de samenwerking tussen de twee regio’s altijd al een kerntaak is geweest 
van JCI Belgium, zal bijzondere aandacht aan deze samenwerking worden gegeven 
in 2018. 
 
Mijn wil is om meer synergie tussen de leden en de lokale afdelingen van de 
twee regio's te creëren. Naast de uitoefening van de verschillende bestaande 
projecten (BeParEx, JCI Belgium Polo, Active Citizen Day, …) en wederzijdse 
deelname aan regionale conferenties, is een interregionaal project in ontwikkeling 
dat zal zoeken naar nauwe interactie en ruw begrip van de cultuur van de andere. 
 
 
3) Connectie tussen de leden en Senatoren 
 
Senator zijn betekent een zekere verbintenis binnen JCI gehad te hebben, een 
aantal projecten te hebben gedaan, verantwoordelijkheid te hebben genomen, en 
een geest van ambassadeur en mentor te hebben. 
 
JCI Senate Belgium zocht in de afgelopen jaren reeds naar een facelift door meer 
jongere, nieuwe senatoren te betrekken bij de activiteiten. 
 
Aan de andere kant hebben we soms te maken met het gebrek aan ideeën of 
impactvolle projecten binnen onze lokele afdelingen. We zijn op zoek naar inspiratie 
en willen het wiel opnieuw uitvinden. Terwijl de wereld verandert, blijven een aantal 
uitdagingen bestaan. 
 
Mijn wil voor 2018 is om de uitwisseling tussen senatoren en jonge leden te 
vergroten. Hoewel de uitdagingen en behoeften niet helemaal hetzelfde is als 5, 10, 
20, jaar geleden, denk ik dat de senatoren altijd iets te delen hebben! Hun ervaring 
en vooral hun passie! 
 
Waarom niet de senatoren en jonge leden verzamelen in plaats van ze te scheiden 
met verschillende programma's op verschillende plaatsen? Waarom niet iets creëren 
voor een dag (en meer) tijdens onze evenementen? 
 
Naast senatoren zijn er veel oud-leden die nog een verlangen hebben om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van JCI en haar leden. Voor hen hebben we het Alumni 
programma op internationaal niveau. In Vlaanderen hebben we al  SenSe. In 
Wallonië zijn er enkele mensen die denken om het equivalent van SenSe te creëren. 
Als nationaal team moeten wij deze programma’s ondersteunen omdat ze voor 
iedereen belangrijk zijn. 
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4) Connectie tussen JCI Belgium en de Partners 
 

« JCI is de vereniging die alle sectoren van de samenleving verenigt ! » 
 
Als we meer relevantie en een blijvend effect in onze projecten willen hebben, is het 
belangrijk om niet alleen te vechten, maar de krachten te bundelen met onze 
partners. 
 
Deze partners zijn meervoudig: 
 
ü  Verenigingen: 
In de afgelopen jaren zijn er verschillende samenwerkingsverbanden geïnitieerd en 
ondertekend met de verenigingen die onze waarden delen (AIESEC, Exchange, THE 
SHIFT, Global Compact,…); 
 
Mijn wil en onze rol in de komende jaren is om de contacten te versterken en het 
creëren van echte synergie en samenwerking tussen de verschillende associaties 
met het oog om de ontwikkeling van de leden mogelijk te maken. 
 
ü Bedrijven: 
 

« Onze visie is om de leidende netwerk te zijn  
van jonge actieve burgers (of ondernemers) » 

 
We moeten oriënterend bewegen binnen bedrijven en dit om verschillende redenen. 
Naast het financiële voordeel dat een partnership voor ons zou kunnen meebrengen, 
zijn jonge ondernemers meestal toekomstige leden. Velen van hen willen zichzelf 
profileren met een aantal burgerlijke en sociale verantwoordelijkheden. Zo kunnen ze 
structurele partners zijn voor onze projecten. 
 
ü  Overheid: 
 
De verschillende overheid niveaus (gemeentelijk, regionaal, federaal) kennen de 
uitdagingen van onze samenleving. Zij identificeren dagelijks nieuwe problemen en 
proberen die op te lossen. Helaas missen ze vaak motiveerde burgers om gerichte 
acties te initiëren. 
 
Mijn wil is om het bewustzijn van JCI te verhogen om politieke orde te erkennen als 
een relevante organisatie in de strijd met maatschappelijke uitdagingen. 
 
In het algemeen helpen bestaande projecten, zoals “Belgian Parliament 
Experience”, “TOYP”, “Belgian Economic Expert Forum”, ons om deze banden te 
versterken en om anderen te creëren. 
 
Mij wil zal uiteraard zijn deze projecten in samenwerking met onze partners in stand 
te blijven houden. 
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5) Connectie tussen JCI Belgium en de Media 
 
We kunnen trots zijn op onze projecten die bedoeld zijn om onze maatschappij te 
verbeteren. We moeten speciale energie steken in de communicatie rond onze 
projecten, niet alleen intern. Zoals dit jaar op regionaal niveau (zowel JCI BWB en 
JCI Vlaanderen), is mijn wil het contact met de media te verbeteren, de lokale 
afdelingen helpen om een perscommuniqué te schrijven. Waarom maken wij geen 
gebruik van talenten en deskundigheid van onze leden die bereid zijn ons te helpen? 
Om de visibiliteit van JCI te stimuleren, zal begin van het jaar een 
#JCIVisibilityChallenge worden gelanceerd met een beloning op het eind. 
 
Het doel van deze uitdaging is om de zichtbaarheid van JCI via sociale netwerken op 
een speelse en eenvoudige manier te vergroten, wat mij naar het volgende punt leidt. 
 
 
6) Connectie tussen JCI Belgium en Generatie Y en Z 
 
Hoewel ik geen deel uitmaak van de Generatie Y, zal het een van onze belangrijkste 
doelen zijn om de JCI netwerk verder te ontwikkelen, want het is de toekomst van 
onze vereniging. 
"Connect" is de hedendaagse tijdsgeest. Jonge mensen van vandaag zijn altijd 
aangesloten, ze zijn altijd online, hebben altijd via sociale netwerken contact met 
elkaar. 
 
Jullie hebben een andere manier van werken dan de oudsten onder ons. 
 
Mijn wil is om een bijzondere inspanning te leveren om ons werking aan jullie aan te 
passen om de jongeren leden te behouden. Dus moeten we de manier waarop we 
intern communiceren aanpassen, onze respons op jullie eisen, maar ook hoe we 
jullie ontwikkeling belonen. 
 
 
7) Connectie tussen JCI Belgium en het Internationale Programma 
 
JCI Belgium maakt deel uit van een wereldwijd netwerk. We hebben natuurlijk onze 
eigenaardigheden binnen onze grenzen, maar veel van van onze inspiratie vloeit 
voort uit onze internationale leiders. 
Wereldwijd zijn er uiterst relevante gevestigde projecten en programma's. JCI 
wereldwijd heeft er behoefte aan dat elk individueel lid deel uitmaakt van deze 
mondiale projecten en programma’s. 
 

ü SDG – sustainable Development Goals 
ü  Internationale campagne vb. Peace is Possible, Nothing but Nets 
ü Let’s Do It 
ü Debating en spreken in het openbaar op conferenties 
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Deze programma's kunnen een inspiratie zijn voor onze lokale en nationale 
projecten. Door het delen van onze projecten, kunnen we ook anderen inspireren via 
 

ü Project Gallery 
ü Awards 

 
Het wereldwijde hoofdkantoor biedt ook een schat aan informatie en hulp die ervoor 
kan zorgen dat de leden een gemakkelijke toegang hebben tot informatie en 
ondersteuning bij projecten. 
 

ü Bibliotheek (logos, beleidsplannen, contactlijst van internationale 
bestuurders, online Award files … 
ü Logos en persberichten voor internationale campagnes 
ü Global Youth Empowerment Fund, … 

 
Mijn wil is om alles wat er op internationaal niveau gebeurt met de grootst mogelijke 
transparantie aan de leden over te brengen en de leden aan te moedigen om 
maximaal gebruik te maken van de instrumenten en de inspiratie van het 
internationale programma. 
 
 
8) Connectie tussen JCI Belgium en de rest van de wereld 
 
Hoewel we in staat zijn om volledig zelfvoorzienend te leven, zijn we het er allemaal 
over eens dat veel van onze inspiratie en kennis komt (wordt gemaakt) van buiten 
onze grenzen. Internationale bijeenkomsten smeden onze geest en zorgen ervoor 
dat we zeer intense vriendschappen creëren. 
Velen van ons hebben al deelgenomen aan een internationaal congres (European 
Conference, World Congress) en begrijpen gemakkelijk wat ik bedoel. Anderen die 
deelnemen aan internationale twinnings zouden voor niets op de wereld deze 
jaarlijkse bijeenkomst willen missen (vb. NOM2NOM). 
Nog andere nemen deel aan bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met 
onze partners: 
 

ü UN Global Partnership Summit 
ü European Know Transfer 
 

Ik ben ervan overtuigd dat we meer relevante projecten kunnen ontwikkelen door te 
delen met onze buren of verre familieleden tijdens deze conferenties en twinning. 
 
Verschillende academies worden elk jaar in Europa en daarbuiten gehouden en geeft 
deelnemers de mogelijkheid experts te werden in hun vakgebied. Ik denk aan: 
 

ü European Academy 
ü COC Academy 
ü PR & Media Academy 
ü Project Management Academy 
ü Growth & Development Academy 
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Mijn wil is om onze leden te motiveren om deel te nemen aan deze academies en 
bijeenkomsten om jullie vaardigheden verder te ontwikkelen en te delen met jullie 
Belgische vrienden. 
 
act 
 
Na deze lange beschrijving van elk niveau op het gebied van de verbinding, wil ik 
een korte samenvatting geven van de acties die tijdens mijn termijn voor mij 
belangrijk zullen zijn. 
 
 

1) Acties tussen de leden en JCI Belgium 
 
ü Een Voorzitter zijn van nabijheid en het bevorderen van de uitwisseling met 
de leden. 
ü Het hebben van een optimale communicatie in de meest transparante vorm 
en in twee richtingen 
ü Het creëren van inspirerende momenten op de AV en efficiënte AVs 
ü Veel plezier hebben samen 

 
 

2) Acties tussen JCI Belgium Wallonie Bruxelles – JCI Vlaanderen 
 

ü Creëren van een grotere synergie tussen de leden en lokale afdelingen 
van de twee regio’s. 

ü Verder gaan en in stand houden van de verschillende bestaande projecten 
(BeParEx, Active Citizen Day, …) 

ü Stimuleren van wederzijdse deelname aan regionale congressen 
ü Oprichting van een interregionaal project voor een nauwere interactie (in 

overleg met de regio-voorzitters) 
 

 
3) Acties tussen de leden en de Senatoren 

 
ü Verhoging van de uitwisseling tussen senatoren en jonge leden 
ü Creëren van een uitwisselings moment / creëren van een peter/meter 
system ? 
ü Ondersteunen van de wens om een netwerk van oud-leden te creëren  
en te ontwikkelen. 

 
 

4) Acties tussen JCI Belgium en Partners 
 
ü Contacten versterken met de verenigingen, creëren van synergien en 
vooral voordelen voor onze leden. 
ü Bewustzijn van JCI aan de politieke autoriteiten. 
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ü Onze projecten bestendigen en samenwerken met onze partners. 
 
 

5) Acties tussen JCI Belgium en de Media 
 
ü Verbeteren van onze contacten met de media, verhogen van onze 
zichtbaarheid 
ü Creëren van #JCIVisibilityChallenge 

 
 

6) Acties tussen JCI en Generatie Y en Z 
 
ü Aanpassen van onze communicatie, inspiratie en beloning voor Generatie Y 

 
 

7) Acties tussen JCI Belgium en het internationaal programma 
 
ü Informatie over het internationale programma 
ü Aanmoedigen van leden om deel te nemen aan de internationale 
Programma 
ü Leden aanmoedigen om de beschikbare instrumenten te gebruiken 
ü Stimuleren om onze projecten te delen in het Project Gallery/Awards 

 
 

8) Acties tussen JCI Belgium en de rest van de wereld 
 
ü Een maximum aan leden motiveren om deel te nemen aan academies en 
congressen 
ü Helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen en hen aanmoedigen om dit 
met anderen te delen 

 
 
impact 
 

« Onze missie is om groeikansen aan te bieden die jonge mensen 
aanzetten tot het creëren van positieve verandering» 

 
Onze missie geeft perfect de impact weer die ik wil creëren tijdens mijn jaar als 
Voorzitter. Groei door kwaliteit! 
 

ü Ervoor zorgen dat elk individueel lid de comfort zone kan overstijgen om de 
persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. 
ü Begrip verhogen en nieuwe vriendschappen stimuleren door deel te nemen 
aan het interregionaal project 
ü Een maximum aan deelnemers sturen naar internationale academies 
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ü Deelname aan internationale evenementen (Belgische Grand Slam) en 
wedstrijden (debatteren, spreken in het openbaar) aanmoedigen. 
ü Meerdere nationale en internationale twinnings smeden. 
ü Verbetering van de kennis van JCI Belgium en wereldwijd 
ü Verhoging van de relevantie van onze projecten door het delen van 
instrumenten (bijvoorbeeld Active Citizen Framework) 
ü  Het verhogen van de impact index 
ü  Het motiveren van de lokale afdelingen om tenminste een project te doen 
met betrekking tot de SDG en/of de internationale campagne 
ü  Lokale afdelingen motiveren om een steun van de Global Youth 
Empowerment Fund te vragen 
ü Minstens 1 evenement/moment van uitwisseling met de Senatoren en de 
nieuwe leden door laten gaan 
ü Een galerij starten van nationale projecten op de NCN 
ü Ontmoeten, praten en persoonlijk communiceren met een groot aantal aan 
leden in 2018 
ü Zich amuseren 

 
« Onze visie is om het belangrijkste  

netwerk wereldwijd te zijn voor de jonge actieve burgers» 
 
Door versterking van de samenwerking met onze partners, de media en overheden, 
kunnen we de zichtbaarheid van JCI en relevantie van ons bestaan verhogen. 
 
Groei door kwantiteit! 

ü Naast BeParEx tenminste een ander geslaagd contact met de overheid 
hebben 
ü Ten minste 2 publicaties in de pers hebben  
ü Verhogen van onze aanwezigheid op de sociale media via 
#JCIVisibilityChallenge 
ü Voortzetting en behouden van TOYP en Active Citizen Day in 
samenwerking met onze partners. 
ü Het creëren van kansen voor onze leden en partners op evenementen (zie 
hierboven) en de uitwisseling tussen JCI-leden en partners te verhogen 
ü Aanpassing van onze communicatie om nieuwe leden aan te trekken 
(Generation Y en Z). 

 
Bedankt voor het lezen en jullie aandacht. Ik kijk ernaar uit naar jullie opmerkingen 
en vragen te ontvangen. En het meest van al om met jullie samen te werken in 2018. 
 
Bedankt om te stemmen voor dit beleidsplan en het team ! 
 

Nadja 

 


