
Amsterdam, 18 juni 2018 

 

 

Betreft: kandidaatstelling vice-voorzitter 2019 

 

 

Beste leden, ereleden en Senatoren van JCI Nederland, 

 

 

Met deze brief stel ik mij kandidaat voor vice-voorzitter 2019 en aansluitend voorzitter 2020 

van JCI Nederland. Graag licht ik mijn motivatie voor deze posities middels dit schrijven 

verder toe. 

 

Mijn naam is Bas Siers (32) en ik ben woonachtig in Amsterdam. Sinds 2015 ben ik lid van 

JCI Amsterdam, een bewuste keuze voor een mooi nieuw netwerk waar de ontwikkeling van 

jezelf en het leren met en van anderen centraal staat.  

 

Oorspronkelijk kom ik uit Oldenzaal, een netwerkstad waar enorm veel sociale activiteiten 

worden georganiseerd. Hier begon de fascinatie reeds voor het organiseren van projecten en 

het creëren van verandering met een groep mensen; eerst bij de jongeren carnavalsvereniging 

en daarna bij diverse stichtingen waarin ik als van nature bestuurlijke taken op me nam. 

Later, tijdens mijn studie in Tilburg (International Marketing and Management) zette ik mij 

graag in voor mijn dispuut Cartouche en de studentenvereniging TSC st. Olof, altijd in 

commissies samen met andere mensen. “Want alleen kun je snel gaan, maar samen kom je 

stukken verder”. Dit is ook precies waar ik voor sta en waar ik voor wil gaan: duurzame 

verandering en impact realiseren, door samenwerking en de verbinding te zoeken met andere 

leden en kamers, maar ook met partijen buiten JCI die soortgelijke doelen willen bereiken.  

 

Na het volgen van de JCI Impact training eind 2015 ben ik met andere ogen gaan kijken naar 

de projecten die we doen. Met bewondering kijk ik naar de dadendrang en de hoeveelheid 

evenementen die we met elkaar organiseren; wat kritischer kijk ik naar de impact die we 

realiseren. 

 

In voorbereiding op het wereldcongres ben ik mij gaan inlezen in de Sustainable 

Development Goals en ben via en met JCI naar verschillende evenementen geweest waar de 

inspiratie en actie rondom deze doelen centraal stond. Ik ben ervan overtuigd dat de 17 

SDG’s ons een gemeenschappelijke taal en richting geven om de wereld economisch, 

ecologisch en sociaal een stuk verder te brengen. Vele organisaties lijken de SDG’s in hun 

operatie te omarmen. Echter waar de overheid moeite heeft om de boel in beweging te 

krijgen en het bedrijfsleven vaak met een te nauwe blik kijkt, zijn NGO’s te weinig in staat 

om de actie lokaal te realiseren. Dat is in mijn beleving juist hetgene waar onze Nederlandse 

kamers in uitblinken en waar mooie kansen liggen voor JCI. 

 

Dit jaar mag ik als EVP Impact in het Federatiebestuur de peilers Community en Business 

met elkaar verbinden vanuit de gedachte dat wanneer je blijvende positieve impact wilt 

realiseren je alle sectoren met elkaar zult moeten verbinden: overheid, kennisinstituten, 

bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en burgers. Op een holistische wijze en met een 

gemeenschappelijk omarmd vergezicht. Dit is een geweldige uitdaging en een mooi vervolg 

op de ervaringen vanuit het Wereldcongres in Amsterdam, waar ik onderdeel was van het 

Programmateam en verantwoordelijk voor de Social Equality programmalijn. 



 

In mijn huidige rol, evenals in mijn rol tijdens het wereldcongres zet ik mijn energie in om 

JCI en de doelen verder met elkaar te verbinden. 

Onze gezamenlijke uitdaging om JCI sterker op de kaart te zetten en te zorgen dat we een 

relevante gesprekspartner zijn voor organisaties in Nederland en lokaal in jullie steden en 

regio’s staat dit jaar hoog op de agenda. Dit om het aantal kwalitatieve leden te vergroten en 

het opzetten van ambitieuze projecten te vergemakkelijken. Daarnaast houden we ons 

voornamelijk bezig met het vergroten van onze positieve voetafdruk door leden, kamers en 

partners met elkaar te verbinden; bijvoorbeeld door een actie als World Cleanup Day.  

 

Mijn ambitie voor JCI ligt in het verlengde van mijn visie: vergroten van onze positieve 

voetafdruk door relevante activiteiten samen (intern en extern) op te zetten die ons, elke keer 

opnieuw, een stap dichterbij het realiseren van de Sustainable Development Goals en 

daarmee onze eigen doelstellingen brengen. Zo vergroten we onze eigen relevantie en zijn we 

aantrekkelijk voor nieuwe leden en partners zowel landelijk als, juist, lokaal.  

 

JCI is een organisatie die continu in transitie is en in transitie moet blijven, mede door het 

one-year-to-lead principe en omdat onze mensen continue ontwikkeling opzoeken. Zo staan 

er geïnspireerde nieuwe mensen op om met hun eigen gedrevenheid het verschil te maken en 

hiermee ook de dynamiek en de cultuur van de lokale en landelijke organisatie te veranderen.  

Dit heeft enorm veel positieve bijwerkingen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Een 

te rigide beleid geeft deze changemakers niet de ruimte om hun impact te maken, echter een 

te los beleid zorgt voor versnippering en motivatieverlies. De afgelopen jaren zijn er mooie 

stappen gezet in het professionaliseren van de vereniging en het in staat stellen van kamers en 

leden om binnen heldere kaders te kunnen excelleren op het realiseren van impact. 

 

Ik wil mij graag in zetten om een beleid vorm te geven waarin we als gehele organisatie 

duurzame impact weten te realiseren vanuit een centrale verbindende rol in de maatschappij 

Een beleid dat tevens de kamers en leden alle ruimte geeft zich te profileren en te 

ontwikkelen door nieuwe en ambitieuze projecten met echte impact op te pakken.  

Heb je ideeën over hoe dit eruit zou moeten zien of wil je hierover in gesprek, dan nodig ik je 

van harte uit.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas Siers 

  



JCI CURRICULUM VITAE 

 
 
Naam: Bas Siers 
Kamer: JCI Amsterdam 
Lid Sinds: 2015 
 
Woonplaats: Amsterdam 
Geboortedatum: 26-10-1985 
Beroep: Ondernemer / Marketing Consultant, Troupers B.V. 
 
Lokaal 
Community: 
2016/2017: Impactproject Wereldcongres Social Equality 
2015/2016: Organisatie Vondelpark Open 
2015: Mentor JCI Amsterdam 1000 kansen 
Training 
2016: Masterclass Covey’s 7 eigenschappen – 80 deelnemers 
2016: Masterclass Kom in Beweging – 40 deelnemers 
 
Nationaal & Internationaal 
2018: EVP Impact Federatiebestuur 2018 
Vorming nieuw beleid en activiteiten gericht op duurzame impact, verbinding leden en 
kamers en de SDG’s 
2017: Lid Programma Commissie JCI World Congres Amsterdam 

- Program Lead Social Equality 
- Co-Lead We Do 2030! Festival Program 
- LEAD Kick-off World Congress 
- Lead Impact Day World Congress 

 
Trainingen & Events 
2018: Nom 2 Nom 
2018: EC Riga 
2018: CvA Alphen a/d Rijn 
2018: CvA Utrecht 
2018: Dutch Academy 
2017: Bid Bad 
2017: WC Amsterdam 
2017: NC Utrecht 
2017: EC Basel 
2017: CvA s’Hertogenbosch 
2017: CvA Emmen 
2016: WC Quebec 
2016: EC Tampere 
2016: CvA Almelo 
2015: JCI Impact 
2015: NC Rotterdam 


