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Verslag
Inspiratiesessie voor inkomende voorzitters en bestuurders

25 juni 2019

Tijdens de break-out sessie over uitdagingen voor lokale afdelingen op 27 
april 2019 bij Nike werden de top of mind aandachtspunten voor afdelingen 
verzameld bij de deelnemers. Tijdens de inspiratiesessie voor inkomende 
bestuurders op 25 juni 2019 gingen de aanwezigen aan de slag in 
workshops. 

De 3 meest prangende thema’s werden gezamenlijk gekozen, namelijk:
1. Leden activeren
2. Visibiliteit
3. Partnerships

Hieronder vind je het verslag van de drie workshops. Hiermee gaat de RvB 
van JCI Vlaanderen aan de slag om verder uit te werken en te faciliteren 
waar mogelijk. Het doel is om op elke AV een stand van zaken mee te delen 
en de resterende topics te behandelen in nieuwe workshops.

Leden activeren
Hoe krijgen we meer betrokken leden? Hoe houden we hen actief binnen de 
vereniging? Hoe maken we JCI interessant genoeg om hen geboeid te 
houden?

- Actieve deelname aan activiteiten durven afdwingen
- Coaching: mensen laten proeven van succes door voorbeeldfuncties
- Meer fun en alcohol
- Dynamische AV’s
- Partners mee(r) betrekken
- Afstemmen verwachtingspatroon van afdeling en van leden
- AV’s Vlaanderen en Belgium combineren en extra spreker of training of 

dergelijke voorzien
- Meer open communicatie van JCI Vlaanderen naar de afdeling toe - 

minder politieke spelletjes
o Bijv. Flac, senatorendossiers, …

Visibiliteit
Hoe kunnen we JCI bekender maken? Hoe creëren we meer zichtbaarheid 
voor ons “goed bewaard geheim”?

Ambassadeurs:
- Fiere JCI leden
- Infosessies
- Mond-aan-mond reclame

Branding:
- Pin dragen, pinning van nieuwe leden bekendmaken
- Polo/jas/…
- Banners
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Social Media
- Facebook: 

o Gebruik maken van promo (subsidie Senate)
o Inchecken, taggen

- LinkedIn
- Instagram:

o Stories
o #jci #jcibe #ditisjci #jcivlaanderen #jcieigenafdeling

- Website
o Up-to-date houden!
o Deel waarmee je bezig bent, zo betrek je leden, kandidaat-leden/

geïnteresseerden, senatoren en externe partijen (bijvoorbeeld: 
potentiële partners).

Events
- Intern

o Projecten
o Trainingen

- Extern:
o Open coffee
o BNI
o Freelancer

Pers
- Lokale kranten
- Made in …
- Regionale pers/nationale pers

Zichtbaarheid:
- Studentenclubs
- Universiteiten/hogescholen/avondscholen
- Ontmoetingscentra
- Serviceclubs

➢ Wat kunnen leden doen:
- Ambassadeur zijn
- Pin omgekeerd dragen (trekt aandacht)
- Communiceren over events, ook fun activiteiten

➢ Wat kan JCI Vlaanderen doen:
- Gesponsorde content op facebook en instagram
- Standaard pitch aanleveren
- Opleiding Social Media (basis)

Partnerships
Hoe kunnen we de partners meer betrekken bij onze activiteiten? Hoe 
kunnen we info omtrent partners delen? Kunnen er gezamenlijke partnerships 
gesloten worden?

- What’s in it for them?
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o Op maat gemaakt pakket als return onderhandelen met de partner
- Continuïteit in contact voorzien voor partners. Alleen zo kan een “relatie” 

opgebouwd worden.
- Wat kost niks aan de partners?

o Natura (relevant binnen specifiek project)
o Advies (mentor)

- Vele kleintjes maken één groot!

➢ Wat kunnen leden doen:
- Ken de roots van je afdeling: senatoren, oud-leden
- Communiceren over partners

➢ Wat kan JCI Vlaanderen doen:
- Overzicht van alle partners van alle afdelingen communiceren (contacteer 

ook jouw DM)
- Projecten van afdelingen communiceren
- Archief van ledenlijsten van alle afdelingen


