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Met dank aan onze partners 
(klik er maar op, ze bijten niet :-) ) 

 



                                                                                                               

Intro 

Sinds 2013 is JCI een belangrijk onderdeel in mijn leven. In de beginperiode was ik 
weliswaar vooral terughoudend en aftastend. Op 10 februari 2014, de dag dat felbegeerde 
pin opgespeld werd, was het duidelijk: dit is het voor mij. 
 
Tot op vandaag, is de JCI-passie nog altijd aanwezig. Het komt steeds terug, om nieuwe 
leden, partners en bestaande leden enthousiast te maken over onze vormingsbeweging.  

Toen ik de kans kreeg van onze voorzitter 
Isabelle Bouckaert om PR & Communicatie te 
leiden dit werkingsjaar, was dat een ‘no 
brainer’. Het is een logische volgende stap in 
de JCI-carrière. Weliswaar mag een titel op 
z i c h , n o o i t d e d r i v e z i j n o m 
verantwoordelijkheid op te nemen. Het gaat 
om de inhoud en hetgeen je presteert/aflevert.  

Automatisch duiken ook gedachten op, 
richting het voorzitterschap. Dankzij de vurige 
vibes (#Fire) binnen de huidige RvB, werden 
die gedachten alleen maar aangewakkerd.  

Het is ongelofelijk om te mogen ervaren welke drive, passie en hoge energielevel hier 
aanwezig is. 
 
Een JCI-jaar vraagt ook een thema. Het vuur is aangewakkerd en zal zeker niet uitdoven. 
Tijd om te tonen dat JCI ook in elk van ons zit. En hoe kunnen we tonen dat we JCI zijn? 
Met ons DNA. 
 
Dat DNA zorgt er voor dat we kick-ass projecten opleveren op lokaal niveau, zaken 
opnemen en DOEN, niet laten liggen maar NU opnemen. ACTIE is nodig om resultaat te 
bekomen en zo loop je in de kijker. En zo kunnen we als organisatie ook kwalitatief groeien 
in ledenaantallen en bekendheid. 
 
JCI Vlaanderen vzw zal ook het komende werkingsjaar de lokale afdelingen ondersteunen 
en vertegenwoordigen. De rol van facilitator wordt verder opgenomen en het jaar gaan we 
ook omzetten naar iets MEETBAAR. 

Ben jij klaar voor het nieuw werkingsjaar? #DNA  



                                                                                                               

DNA: een thema dat een verhaal wordt 

“DNA: the fundamental and distinctive characteristics or qualities of someone or something, 
especially when regarded as unchangeable.” 

 
Elke persoon heeft iets in zich, dat je definieert als persoon en dat is ook 
voor het leven. Je kan steeds bepaalde zaken verbeteren of aanscherpen.  
Daar kan JCI ons zeker bij helpen. 
 
JCI zorgt voor groeikansen, die jonge mensen aanzetten tot het creëren 
van positieve veranderingen. Desondanks al die positieve vibes, is er een 
dalend ledenaantal (geweest). De opmars is gestart, al blijft ledengroei een 
heet hangijzer. 
 

“Het fabriek (JCI) moet je niet veranderen, het product moet onder de loep genomen 
worden.” 

I agree. Iets dat al meer dan 100 jaar meedraait, heeft de grillen van de wereldgeschiedenis 
meegemaakt. En het staat er nog steeds als een huis. Er zijn telkens nieuwe generaties die 
JCI ontdekken,  het is dus aan JCI Vlaanderen om het product JCI mee te laten evolueren 
én af te stemmen op onze doelgroep.  

Maar 1 ding verandert nooit: eens je gebeten bent door de JCI-microbe, dan ben je 
vertrokken. Die passie, die drive...dat zit jouw DNA. En dat is hetgeen dat we extra gaan 
gebruiken om JCI groter te maken.  

DOEN  

Afhankelijk van de grootte van jouw afdeling, is het soms 
makkelijker om een project te realiseren. Al zijn grote 
commissies ook niet altijd de sleutel tot succes. Ooit heb ik, 
als commissiedirecteur, een project gestart met 7 
commissieleden. Voor we goed & wel gestart waren, zaten 
we nog met 3 aan tafel. Opgeven was geen optie toen, en 
het project werd toch succesvol afgerond. 

Het warm water uitvinden is ook niet meer nodig. Met JCI 
Vlaanderen hebben we dit jaar de inspiratiecorner gelanceerd. Diverse projecten die reeds 
gerealiseerd zijn, kunnen zorgen voor inspiratie in jouw lokale afdeling.  
 
Jullie zijn met een reden bij JCI. Om jezelf beter te maken, om uitdagingen aan te gaan, 
om die groeikansen te grijpen. Als je impact wil creëeren, kijk dan ook eens onder de 
kerktoren in jouw regio. Waar kan JCI een meerwaarde betekenen, rekening houdend met 
onze filosofie en pijlers. 
 
Je kan aan de slag met 1 van de projecten en ze ‘eigen’ maken voor de afdeling. Het is heel 
eenvoudig hoe je kan groeien als persoon en afdeling: door gewoon iets te doen! 



                                                                                                               

Nu 
We moeten projecten doen en ons bekender maken. Door dit NU te DOEN, zal je ook 
opgemerkt worden door de eigen afdeling, de regio, senatoren, potentiële en oud-leden. Er 
is enkel een wederkerend probleem: 

“JCI is one year, one job, one…” 

Het werkingsjaar eindigt 31 juli, start stilletjes bij 
sommigen in augustus en gaat full force met de 
eerste Algemene Vergadering in september. 
Verder in dit beleidsplan zal je lezen dat we ook 
inzetten op continuïteit, wat essentieel is voor 
de groei van onze vormingsbeweging. 
 
Door NU te gaan kijken naar wat je wil gaan 
DOEN, creëer je tijd. Een jaar is zo voorbij, en 
sommige afdelingen kijken pas in december naar 
elkaar met de vraag: welke projecten gaan we 
doen? 

Maar vergis je niet: je bouwt aan de groei van JCI, jouw lokale afdeling en aan jezelf. DNA 
stopt niet na 1 jaar binnen JCI, het vormt de basis van ons verhaal. 
 
Durf ook hulp te vragen aan een mede-jaycee, senator, oud-lid of jouw netwerk. Raad 
vragen of hulp toont aan dat je die extra inspanning wil leveren en een goed resultaat 
nastreeft.  
 

Actie 

We moeten ACTIE ondernemen. In het begin van het jaar worden de stappen gepland van 
de komende maanden, een brainstorm sessie kan daarvoor inspirerend werken.  

Wanneer er projecten met impact gerealiseerd worden, zorgt dit ook voor groei binnen JCI: 

● Meer bekendheid 
● Groter werkingsbudget 
● Aantrekking geïnteresseerden 
● Bereik tot stakeholders van jouw lokale afdeling 

Aan het begin van het werkingsjaar hebben we het volgende gelanceerd: JCI will be in 
YOUR FACE.  
 
We hebben sterk ingezet op het vertellen van onze verhalen en projecten, via de gekende 
kanalen. Het is ook belangrijk om dit te doen, zo tonen we aan de wereld waarmee we bezig 
zijn.  



                                                                                                               

Waarom wordt er over ons gezegd dat we het best bewaarde geheim van Vlaanderen zijn? 
Omdat we ons DNA niet tonen. Wij zijn JCI en doen ongelofelijk projecten. 
 
Het is dus eigenlijk heel eenvoudig. We moeten het DOEN, hier niet mee wachten en het 
NU opnemen - voor je weet is het jaar voorbij. ACTIE ondernemen is dus essentieel. 

Mijn DNA is sterk, maar… 

...is niet sterk genoeg om dit alleen te kunnen realiseren. JCI Vlaanderen faciliteert, de 
lokale afdelingen werken op regionaal niveau.  

JCI Vlaanderen is ook menselijker geworden, en dat werkt voor de lokale afdelingen. De 
bestuurders en voorzitter zijn bereikbaar en ook aanwezig op diverse events. Deze trend 
wordt ook verdergezet in het volgende werkingsjaar.  
 
Dit jaar is het JCI-vuur aangewakkerd en de basis is gelegd. Door het DNA hier aan toe te 
voegen, gaan we verder groeien dankzij succesvolle projecten. 

De Raad van Bestuur zal ook bestaan uit enthousiaste leden die het JCI-DNA hebben. De 
samenstelling van de RvB-functies blijft grotendeels behouden, weliswaar wijzigt 1 
functietitel. 
 
De LA-manager wordt groeimanager. JCI Vlaanderen faciliteert en zal meer als coach 
optreden, om afdelingen helpen, die hier nood aan hebben: 

● Wil je in aantallen groeien, maar je stoot op enkele hindernissen? 
● Ben je enorm gegroeid en vraag je jezelf af: hoe gaan we dit nu doen? 

Vlaanderen zal jullie hier bij helpen, om deze vraagstukken te beantwoorden.  

De DM’s blijven een sleutelrol hebben in elk district. Het is ook een speerpunt om voor elke 
provincie een districtsmanager te zoeken.   
 
We moeten ons eigen netwerk beter gebruiken. Dit jaar zie je partners die keynotes 
sponsoren tijdens Inspiration Day, o.a. dankzij JCI Sense. Zij hebben onze oproep verspreid 
onder hun leden.  Al deze mensen hebben het JCI-DNA en dus ook het netwerk voor 
ledengroei, leads, sponsoring,… . Op Vlaams en lokaal niveau is ons netwerk belangrijk om 
te kunnen groeien.  

Work-life balance 
 
We leven vandaag in de ‘Ratrace’. Nieuwe generaties staan klaar om overtuigd te worden 
van de kracht die JCI heeft. De gemiddelde levensduur van een Jaycee is een 3-tal jaar. 
Sommigen verbranden zichzelf door teveel op korte tijd te willen realiseren.  



                                                                                                               

Daarom is het belangrijk om de juiste balans te respecteren. 

● Privé (familie-vrienden-partner) 
● Professioneel 
● JCI 

Als deze niet in balans liggen, dan loopt het fout. Er kunnen drukke periodes zijn in het 
leven, al moet je altijd kunnen terugvallen op 1 van deze 3 punten. Zo kunnen we er voor 
zorgen dat we over die grens van 3 jaar lid-zijn komen. Deze gemotiveerde leden zorgen 
dan op hun buurt  voor de verwelkoming van de nieuwe generatie(s) in jouw lokale afdeling.  

That being said: een doelstelling van 10% kwalitatieve groei in leden 

JCI kende een dalend ledenaantal de laatste jaren, door diverse omstandigheden. Iedereen 
die bij JCI is, is gemotiveerd en wil vooruit. Het zit effectief in ons DNA. Door dingen te 
DOEN, dit NU te plannen en dus NU actie te ondernemen, kunnen we ook groeien in het 
aantal leden.  
 
Stel dat we op dit moment 650 leden hebben, dan spreken we over 65 nieuwe leden tegen 
31 juli 2021. Als je dit verdeeld onder het aantal afdelingen, dan moeten we er minstens 2 
per afdeling gepind hebben.  
 
You can call me a dreamer…maar dit ligt binnen onze mogelijkheden.En hoe kunnen we 
dit bereiken? 

Individualisme 

TIF is verder aangescherpt dankzij onze TIF-director. Als vormingsbeweging is dit essentieel 
om te kunnen groeien richting het nieuwe decennium.  
 
Er zijn nieuwe trainingen nodig binnen TIF en TIF-fellow,  om nieuwe leden warm te maken 
voor JCI. Daarnaast zitten de doorgewinterde Jaycees soms op hun honger, want wat als je 
al jaren meedraait en toch wil blijven verder leren? Dit werkingsjaar zijn er alvast enkele 
nieuwe trainingen gelanceerd.  
 
Hier willen we verder op bouwen, zodat de TIF-portefeuille groeit in kwaliteit met vijf nieuwe 
TIF-trainingen. Zo stimuleren we onze leden (18-40 jaar) om trainingen te volgen én te 
organiseren. Een ‘verjonging' in onze trainers is ook een werkpunt voor de komende jaren.  
 
De opleidingen zoals Train-2-Train, Flanders Academy, Personal Dynamics en Flanders 
Academy worden ook opnieuw ingepland. De Public Speaking Academy is, via een online 
enquête, opnieuw geactiveerd. Een vaste afspraak per jaar is ideaal om toekomstige leiders 
een omgeving te geven om hun skills bij te schaven.  

Dag van de Verantwoordelijken wordt opnieuw georganiseerd op zaterdag 22 augustus 
2020. Een dag waar we alle nieuwe voorzitters en inkomende RvB-leden verwelkomen om 
trainingen te komen volgen.  



                                                                                                               

De focus-tracks die het afgelopen jaar zijn 
ingevoerd (voorzitter, communicatie,...) 
worden opnieuw gelanceerd. BwB zal ook 
op dezelfde dag én locatie haar lokale 
afdelingen uitnodigen.  

Waar de DVDV focust op de leiders binnen 
de lokale afdelingen, is Inspiration Day een 
moment met inspirerende sprekers, 
workshops en netwerken onderling. Het 
jaarthema #DNA zal de rode draad vormen 
doorheen deze dag. 
 

Voor het huidige werkingsjaar eindigt, organiseert JCI Vlaanderen opnieuw een ‘feedback 
moment’ voor de voorzitters en de inkomende RvB. We delen de belangrijkste beslissingen 
en updates binnen JCI Vlaanderen, JCI Belgium, JCI Europe en JCI HQ. En met de focus 
om verder te groeien, is ook de feedback van jullie - de voorzitters - belangrijk om als 
facilitator nog sterker uit de hoek te komen.  
 
De Nacht van de voorzitters is een uniek moment om als voorzitter, samen met jouw 
collega’s, ervaringen te delen in een gezellige locatie, op een ongedwongen manier. Deze 
events mogen dus met stip aangeduid worden in jullie agenda.  
 
“We need to bring sexy back” 
 
Het aspect ‘leiderschap opnemen’ schrikt sommigen onder 
ons af. Bestuurder worden op Vlaams en lokaal niveau, 
d i s t r i c tmanager worden en ze l f s he t V laams 
voorzitterschap moet extra uitgelicht worden. Ook hier zijn 
mensen essentieel, die de groeikansen willen opnemen. 
De continuïteit en groei van JCI zijn hieraan verbonden. 

JCI is ook niet de plek om je te (laten) limiteren in 
zelfontplooiing en -ontwikkeling. Het zit in ons DNA, die 
JCI-vibe. 
 
De energie en de passie die wij als RvB hebben voor 
JCI, gaan we ook overbrengen naar de lokale 
afdelingen. Je weet wel, ‘leading by example’. 

Business  

Partners zijn essentieel in onze vormingsbeweging: het financiële aspect richting 
werking enerzijds, anderzijds om extra voordelen te kunnen bieden aan de lokale 
afdelingen. Het afgelopen werkingsjaar werden al enkele nieuwe partners verwelkomd, hier 
bouwen we aan verder. De keynote-partners zijn geïntroduceerd en dit toont aan dat 
bedrijven zich willen verbinden aan JCI voor bepaalde events/projecten/… . Ook kleinere 
partnerships (500 of 1000 euro) zijn een doel voor 2020-2021.  



                                                                                                               

 
De doelstelling qua budget zetten we op 20.000 euro, met ook de partners die verder 
doorlopen na 2021.  

De Jonge Ondernemer is al meer dan 10 jaar een flagship van JCI. Partnerships worden 
per commissie afgesloten en de Vlaamse Finale wordt steeds door een aparte groep 
georganiseerd. Een overkoepelende partner en een Vlaamse Finale-commissie voor de 
komende twee jaar worden een focuspunt van de RvB.  

Het nieuwe ledenplatform is binnenkort klaar voor gebruik. Ideaal om sneller met elkaar in 
contact te komen voor JCI-gerelateerde zaken. Al is dit platform ook geschikt om zaken met 
elkaar te doen, iets dat teveel naar de achtergrond verdwijnt binnen JCI.  Het mag je niet 
tegenhouden om elkaar in een professionele sfeer ook te ontmoeten. 

 
JCI Deals is een project dat in 2014 gestart door JCI Lier, daarna overdragen werd naar JCI 
Vlaanderen vzw. Het concept is eenvoudig: korting geven aan elkaar is een gangbaar iets 
onder Jaycees. Alleen is er nu geen globaal overzicht van wie - wat - waar. Een kleine 
bijdrage zorgt ervoor dat jouw bedrijf in de kijker komt. De website moet een update krijgen 
en is dan klaar om ons meer business te laten doen met elkaar. Tegen het einde van het 
werkingsjaar zijn 65 bedrijven de target van dit project. 

Gemeenschap 

Gemeenschap is een pijler die sterk aanwezig is binnen JCI, maar dat we als lokale 
afdelingen te weinig uitspelen in onze communicatie (denk maar aan het fantastische project 
MS Buddy Challenge, dat ik pas ontdekt heb bij het lezen van het award dossier). 

JCI heeft de connectie met United Nations, maar wil dit zeggen dat we wereldwijde 
problemen als lokale afdelingen kunnen oplossen? Neen, daar moeten we realistisch in zijn. 



                                                                                                               

Wel zijn we een belangrijk onderdeel in onze wereldwijde organisatie. Heb je de oproep 
gezien om JCI Australië te steunen, tijdens de vreselijke bosbranden? De samenhorigheid 
binnen JCI, om iets te doen voor hen, werkt inspirerend. 

Elke afdeling moet als doelstelling 1 gemeenschapsproject hebben, om zo een extra 
verankering te krijgen in de eigen regio.  

Internationalisme 

Een AV is het moment om elkaar, als 
lokale afdeling te ontmoeten en een 
update te kr i jgen b innen JCI 
Vlaanderen.  

Er is een officieel gedeelte en de 
zaken die gedeeld moeten worden - 
worden ook gedeeld. De swung die 
er in de afgelopen AV’s zat, wordt ook 
doorgetrokken naar volgend jaar.  
 
Ervaringen delen, praten over diverse topics en zo ook (kandidaat-) leden kennis laten 
maken met Vlaanderen: dat wordt een belangrijke onderdeel van de AV’s. We scherpen de 
avond of voormiddag aan op vlak van timing, vibes en swung. Als we dit allemaal 
combineren, dan vertrekken jullie met de nodige energie naar huis en gebruiken deze om op 
lokaal niveau te groeien.  

Vier AV’s worden opnieuw ingepland, de vijfde zal plaatsvinden tijdens het Vlaams Congres 
(Afwisselend op een avond of zaterdagvoormiddag). 

De Vlaamse afdelingen moeten ook kunnen proeven van unieke projecten, die op 
andere niveaus georganiseerd worden: JCI European Know-How, Parliament 
Experience,... . Deze nemen we ook mee in onze communicatie en agenda.  
 
Afgelopen werkingsjaar waren er meer 100 deelnemers tijdens Dag van de 
Verantwoordelijken, samen met BwB. 
 
Het Vlaams Congres vormt de afsluiter van het jaar. Het is de laatste jaren soms ‘jagen’ en 
‘haasten’ geweest, om een kandidaat te vinden voor de organisatie, net hetzelfde als bij 
Open Vormingsdag. We gaan actief op zoek om tijdig een kandidaat te hebben voor het 
volgende werkingsjaar en schuwen een verdere continuïteit zeker niet, richting de 
toekomstige edities.  
 
Sommige weekendopleidingen zijn 1 x per jaar gepland. Dit werkt op basis van vraag en 
aanbod. Net zoals de open vraag over de Public Speaking Academy afgelopen jaar, mag dit 
ons niet tegenhouden om een tweede weekend te organiseren - als de leden dit vragen (en 
lees: voldoende deelnemers meedoen om het rendabel en efficiënt te maken).  



                                                                                                               

Een enquête richting de leden zal duidelijkheid scheppen, met een duidelijke vraag tot 
engagement om deel te nemen (of te organiseren).  
 
We gaan het jaar ook eindigen met een round-up: ervaring delen, wat kan beter, wat was 
goed, wat missen we. Opnieuw gaan we de huidige en inkomende voorzitters verenigen, 
want zo ga je opnieuw continuïteit kunnen verzekeren. Sommige informatie gaat verloren 
tijdens een overdracht, en sommige zaken zijn ook op lokaal niveau essentieel om te weten.  
 
Een netwerk dat nog steeds onderschat wordt, binnen JCI zelf: de JCI-families. Het is OK 
om aan hen vragen te stellen of in te schakelen voor een project. Ze staan klaar om jullie te 
helpen.  

Communicatie 

De afgelopen maanden is er door het team heel veel werk verzet: 

● Microsoft Teams up-and-running voor RvB JCI Vlaanderen en DM’s 
● Opstart Easysignup (registratietool) voor eigen events 
● Frequente updates vanuit JCI Vlaanderen op website, sociale media en nieuwsbrief 
● Thomas De Witte 
● Afdelingen ondersteunen in PR & Communicatie 
● Nieuwe hostingpartner: Combell 
● JCI will be in your FACE (dat was onze belofte) 

Thomas De Witte was dit jaar de witte 
raaf. Dit verhaal kennen jullie in tussentijd 
al. Op basis van deze ervaring, zetten we 
verder in op individuele coaching per 
afdeling. Communicatie is een belangrijke 
sleutel in de groei van JCI.  
 
De nieuwe website zal na afgelopen jaar 
helemaal getest zijn, want het is de motor 
van onze communicat ie . N ieuwe 
aandachtspunten worden bekeken met 
het nieuwe PR-team. 
 

Een digitaal magazine is een nieuwe manier van communiceren, om ook heel wat zaken te 
bundelen. JCI Nederland past deze techniek al jaren toe en plukt hier ook de vruchten van, 
op vlak van effectieve en globale communicatie. Wij lanceren ook een eigen versie, om alles 
nog meer te stroomlijnen. 
 
Een gemeenschappelijke sociale media actie zal opnieuw opgestart worden, op basis van 
de ervaringen na de campagne die in het voorjaar 2020 wordt gelanceerd. 
 
Verder zal het team de lokale afdelingen individueel opvolgen. In navolging van Thomas 
De Witte, worden nu de afdelingen verder in kaart gebracht en kunnen we samen kijken 
waar jullie ondersteuning kunnen gebruiken.  



                                                                                                               

 
Afgelopen maanden zijn we over de kaap van 2000 fans gegaan op Facebook, weliswaar is 
het aantal volgers op de diverse media uiteenlopend. Een constante groei in volgers, 
gecombineerd met sterke content, zorgt voor een constante online groei. Maar vergis je niet: 
ook fysieke netwerking en in beeld lopen met JCI is een belangrijk onderdeel in onze 
communicatiestrategie. 
 
Alles wat je als voorzitter meemaakt, is spijtig genoeg onmogelijk om telkens in een sociale 
media post te plaatsen. Een vlog / video zal alle activiteiten bundelen en op vaste 
tijdstippen verspreid worden, zodat jullie mee kunnen kijken wat er leeft en beweegt in 
Vlaanderen.  
 
Meetbaar en realistisch 
 
Aan het begin van dit beleidsplan, had ik beloofd om het meetbaar te maken.  Je mag 
volgend jaar ook veel verwachten van JCI Vlaanderen, als facilitator en ondersteunende rol. 
In return, verwacht ik ook iets van jullie.  
 
Alle onderstaande punten komen uit het bovenstaande plan en vormen de basis van de 
verdere groei binnen JCI Vlaanderen. Als we dit gebruiken als motivator om samen te 
mikken naar deze doelstellingen, dan ben ik er van overtuigd dat we dit ook gaan halen.  
 
En dit door het te DOEN, NU en door ACTIE te ondernemen, zal ons JCI-DNA er voor 
zorgen dat we naar een volgend niveau kunnen doorgroeien. 

Doelen werkingsjaar 2020-2021 

● Partnerbudget: 20.000 euro 
● JCI-magazine wordt gelanceerd. 
● Elke afdeling gaat het komende jaar groeien met minstens 1 nieuw lid en 2 

kandidaat-leden. We hebben afwisselend grote en kleine afdelingen, op basis van 
het huidige ledenaantal. Daarom kaderen we dit doel ook op een realistische en 
haalbare manier. 

● Hoe kan je die nieuwe mensen aantrekken? Door projecten te DOEN. Voor elke 
pijler dat JCI heeft, zal een project op lokaal niveau georganiseerd worden. Dit geeft 
een totaal van minstens 4 projecten (dus ook 1 training organiseren). Laat je hier 
niet door afschrikken en vooral: het warm water moet je niet opnieuw uitvinden. 
Gebruik o.a. jci.cc en de Inspiration Corner op onze website om een ‘jumpstart’ te 
hebben bij de start van jullie jaar.  

● Door dit allemaal te doen, realiseren we samen een kwalitatieve groei van 10% in 
leden. Let op: dit is niet ons hoofddoel, het zal een logisch gevolg zijn van de vele 
projecten. 

● De groeimanagers en DM’s, in combinatie met de ondersteuning die JCI Senate 
heeft, helpen we afdelingen die het nodig hebben.  

● Het DNA van elke (toekomstige) Jaycee aanscherpen. 
● Vijf nieuwe TIF-trainingen worden in de loop van 2020-2021 gelanceerd. 
● De website JCI Deals wordt opnieuw gelanceerd en verwelkomt 65 bedrijven.  



                                                                                                               

● Een dynamische matrix-teller wordt geïntegreerd op de website, om onze 
doelstellingen in de kaart te brengen en elkaar te motiveren om het 
gemeenschappelijke doel te bereiken.  

Actiepunten 2020-2021 

● We introduceren de groeimanager. Deze bestuurder zal jouw lokale afdeling kunnen 
coaching, op basis van noden en vragen.  

● De lokale afdelingen mogen rekenen op individuele ondersteuning voor 
communicatie. 

● Dit beleidsplan zal ook een jaar lang integraal online staan. En hier mogen jullie, de 
afdelingen, mij op afrekenen, tijdens het einde van het werkingsjaar.  

● Bringing sexy back: Afdelingen en mensen motiveren om onze projecten, events en 
rollen (voorzitter, DM’s,...) te realiseren en op te nemen. We gaan zorgen voor een 
gezonde continuïteit. 

● De gekende events en opleidingen keren ook het komende jaar terug.  
● (Minstens) één jaar op voorhand leggen we het jaar vast voor de ‘key’ events die JCI 

rijk is. Vlaams Congres, Open Vormingsdag, finale Vlaamse Jonge Ondernemer.. . 
Dit geeft ademruimte aan de lokale afdelingen, zodat ze zich kunnen focussen op 
lokale werking. 

● Een verdere uitbouw en update binnen het aanbod van TIF. 
● De driehoeksverhouding is een reflectiemoment voor elke Jaycee. Door dit te 

integreren in jullie lokale werkingswijze, zal je ook een toename zien naar de looptijd 
van een JCI-carrière. 

Het is een hele boterham… 

Na het lezen van dit beleidsplan, zal je merken dat we voor heel wat uitdagingen staan. Met 
plezier zal ik jullie op 15 februari 2020 in het DNA-verhaal nemen. En in tussentijd, geef ik 
graag het volgende mee.  

Gisterenavond, tijdens het past presidents diner van JCI Vlaanderen, werd me de volgende 
vraag gesteld: 

“Met het hele aanbod en doelstellingen, met welke winkelketen zou je JCI Vlaanderen willen 
vergelijken? Waarvoor sta je als JCI?” 

Ik moest even nadenken en tijdens het tweede deel van mijn antwoord was het duidelijk. We 
gaan ons niet vergelijken met een winkelketen. Ons product kan in elke winkel liggen en is 
ook voor elke high potential beschikbaar. De uitstraling die we moeten hebben, is gekoppeld 
aan hetgeen dat JCI ons kan bieden. De effectieve groeikansen die je grijpt, waardoor je in 
JCI - privé - professioneel nieuwe stappen kan ondernemen. 
 
JCI is een way of life geworden. Het zit in mij: ik krijg daar energie van en die passie wil ik 
delen met iedereen die ons verhaal wil horen. Dat DNA gaan we volgend jaar overbrengen 
naar jullie allemaal.  ‘If you can dream it, you can do it’ (Walt Disney) 


