CIF The Netherlands

Jaarverslag 2017 en activiteiten voor 2018
Algemeen
In 2017 waren er twee bijeenkomsten van CIF The Netherlands: de jaarvergadering in
maart bij Liny Hillenaar in Uden en in juni bij Trudy de Wit in Utrecht met als hoofddoel
de verdeling van de kandidaten voor het Uitwisselingsprogramma 2017.
1. Bestuur en werkzaamheden
De bestuurssamenstelling is gelijk gebleven al is Jenny Pourier nu bestuurslid-op-afstand.
Vanuit Bonaire blijft zij de coördinatie werkzaamheden voor het Nederlandse
uitwisselingsprogramma uitvoeren. Haar directe afwezigheid is een verlies voor het
bestuur.
Het Bestuur is in 2017 diverse keren elkaar geweest, o.a. voor de voorbereidingen van
de jaarvergadering, de juni vergadering en de Board of Directors of CIF International in
Griekenland; Jenny en Mieke hebben meerdere keren telefonisch contact gehad om te
overleggen over het Nederlandse uitwisselingsprogramma; Mieke werd de
contactpersoon voor de Hogeschool van Amsterdam; Trudy en Mieke onderhielden
contacten rond de uitzendingen. Veel zaken werden ook nu weer besproken en
afgehandeld via e-mail en telefoon.
De huidige basis voor het uitvoeren van de werkzaamheden blijft te klein en dus de
noodzaak het bestuur en commissies te versterken en te onderzoeken in hoeverre extra
mensen gevonden kunnen worden voor het uitvoeren van speciale taken.
De samenstelling van bestuur en commissies in 2017 is onderaan het verslag
opgenomen.
De volgende onderwerpen hebben de aandacht gekregen:
2. Het Nederlandse Professional Exchange Program 2017
Het uitwisselingsprogramma 2017 vond plaats van 1 – 14 oktober en werd georganiseerd
in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het programma werd in
overleg met De Hogeschool naar voren gehaald (van november naar oktober) en dat is
goed bevallen. De brochure voor het programma is gedeeld met CIF Int. via websites en
Facebook, National Branches, Contact Persons en deelnemers van eerdere Nederlandse
programma’s. Er kwamen 8 aanmeldingen die allen werden geaccepteerd. Helaas trokken
3 kandidaten zich terug: 1 i.v.m. verandering van werk, 1 lukte het niet het benodigde
visum op tijd te krijgen, 1 kon de benodigde financiële middelen niet bij elkaar krijgen.
Dit bracht de deelname uiteindelijk op 5: Ratnakar Khaire en Sopan Nagorgoje uit India,
Juliet Yara uit de Filippijnen, Cathy Cao Xi uit China and Christina Huerta van de USA.
In de eerste week vond het gezamenlijke programma, georganiseerd door Simona
Gaarthuis, docent HvA, plaats in Amsterdam. Voor de eerste keer waren in totaal 4
minoren (werkgroepen) betrokken bij de invulling van de eerste week en er werd een
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workshop gehouden over ‘corporate social responsibility’ door Kees van de Klundert and
Sopan Nagorgoje. Dit gaf een extra mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en
ervaringen. In 2018 willen we deze ervaring verder uitwerken. Voor de tweede week
werden de deelnemers gekoppeld aan coördinatoren die de individuele programma’s
hebben verzorgd. Opnieuw hebben gastgezinnen hun huis open gezet en leverden
zodoende een onmisbare bijdrage aan het programma. Via Kees van de Klundert is voor
de programma’s van de twee deelnemers uit India contact gelegd met het Koning
Willem1 College (Den Bosch) en de Landstede Groep te Zwolle. In 2018 zal bekeken
worden of en in hoeverre dit kan, leiden tot verdere samenwerking.
De deelnemersbijdrage bleef € 350 p/p. De HvA heeft wederom de kosten voor de eerste
week op zich genomen, inclusief 50% van de kosten voor de accommodatie. Door de
afzeggingen door kandidaten liep CIF een tekort op doordat de accommodatie voor 7
personen was geregeld. De coördinatie, accommodatie tweede week, en andere CIF
kosten worden door de CIF leden, gastgezinnen en deelnemende organisaties
opgebracht.
De rapportage over 2017 (database en Final Evaluation Report) zal in 2018 worden
afgewerkt. Dit wordt gebruikt om ontwikkelingen en aandachtspunten in de diverse
programma’s te bespreken tijdens de vergaderingen van Board of Directors. Het
Nederlands Evaluatierapport zal eveneens in 2018 worden afgewerkt en gedeeld.
Er zal apart worden gerapporteerd over de financiën.
3. Het Nederlandse Professional Exchange Program 2018
In november is door CIF NL en de HvA besloten de samenwerking in 2018 voort te zetten
met de Minor Outreachend Werken en het Bureau Internationalisering. Het thema blijft
toegespitst op “wijkgericht werken” met extra aandacht voor het fenomeen vrijwilligers /
mantelzorg. Ook nu zal geprobeerd worden met meer minoren samen te werken en de
deelnemers een nadrukkelijkere rol te geven in het presenteren van hun ervaringen.
Daarvoor is nu extra mogelijkheid omdat het programma op de HvA samenvalt met de
“week van de internationalisering”. Het programma zal van 29 september tot 13 oktober
plaatsvinden. Annelies Overwater is betrokken bij het overleg met de HvA, De informatie
t.a.v. het programma is inmiddels gedeeld met CIF International. De aanvragen moeten
1 april binnen zijn. Het proces van selectie en acceptatie wordt zover mogelijk naar voren
gehaald om voldoende tijd te hebben voor visumaanvragen en het zoeken van juiste
accommodatie voor de gehele groep in Amsterdam. Tevens willen wij de betaling van de
deelname naar voren halen.
4. Uitzendingen
Er zijn twee mensen uitgezonden: Salima Senders naar Israel en Conny van der
Aalsvoort naar Japan. Hélène Vollaard heeft, in combinatie met een werkbezoek, een
paar dagen aan het programma in Schotland deelgenomen. En nieuwe vorm die ook in
de Board of Directors is besproken. Zowel Salima als Conny hebben op de blog-pagina
van onze website geschreven.
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De verzoeken om informatie worden in eerste instantie door Trudy en Mieke opgevolgd.
Niet altijd kan CIF bieden wat mensen vragen, zoals betaalde werkplaatsen in het
buitenland.
Voor het uitzenden van mensen blijft veel aandacht en werk nodig. Dit is een probleem
waar de meeste CIF programma’s mee te maken hebben. Er moet meer aandacht
worden besteed aan terugrapportage, de verwachtingen van en naar CIF na terugkeer,
hoe het bestaande netwerk gebruikt kan worden voor o.a. verdere beroepsontwikkeling.
5. Samenwerking
De goede samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en Recht,
via Bureau Internationalisering en de Minor Outreachend Werken is dit jaar verder
versterkt. Naast de uitvoering van het programma 2017 en voorbereiding voor 2018
wordt steeds weer gekeken naar andere mogelijkheden om het programma en de
samenwerking te versterken. Mogelijke samenwerking rond de HvA zomerschool houden
wij op de agenda. Tevens is samen Simona Gaarthuis, Monika de Waal en Hélène
Vollaard gebrainstormd over de toekomst van CIF. Dit onderwerp is aan de orde
gekomen in de vergadering van CIF International en heeft mede geleid tot de CIF
International werkgroep CIF2028, die hiermee aan de slag is gegaan.
6. Financiën en Ledenbestand
Tijdens de jaarvergadering is door de Kascommissie gerapporteerd over de financiën
2015 en is door de vergadering decharge verleend over 2015 aan de penningmeester en
het bestuur. De financiële verantwoording over CIF Nederland en het Professional
Exchange program 2016 worden apart gedaan.
Het ledenbestand in 2017 was 22. Het vriendenbestand groeit langzaam doordat nieuwe
gastgezinnen en mensen die betrokken zijn (geweest) bij het Nederlandse programma op
deze lijst komen.
7. Informatie verstrekking
De World News (WN), digitale versie, is aan alle leden doorgestuurd en op de website
geplaatst. Een aantal WNs (hard-copies) werden aan een kleine groep leden gestuurd en
verder gebruikt als promotie materiaal.
Vanuit CIF The Netherlands zijn een aantal nieuwsbrieven rondgestuurd aan alle leden en
vrienden van CIF NL o.a. met informatie t.a.v. de website, de CIF International
vergaderingen in Nederland, de Conferentie 2017 in Griekenland, brochures van de CIF
Programma’s in het buitenland en het Nederlandse programma. Tevens is het CIF Int.
Jaarverslag 2016 rondgestuurd.
8. Website van CIF Netherlands
De website van CIF The Netherlands is online: http://www.cifnetherlands.nl met het
email adres info@cifnetherlands.nl. Jacqueline van Veen is de webmaster. Informatie
over de diverse programma’s van CIF International zijn ook te vinden op de website. Een
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blog pagina is gemaakt. Een facebookpagina voor CIF NL moet nog steeds worden
afgewerkt en wacht op verdere informatie van de CIF Public Relations groep.
9. CIF International
De 32ste CIF International Conference heeft plaatsgevonden van 18-23 september in
Kalamata, Griekenland. Vijf leden van CIF Nederland hebben deelgenomen.
David Scheele nam deel aan de Executive Committee Meeting (EC) en Board of Directors
(BD) in zijn kwaliteit als Secretary of the EC. Hij is gekozen tot Vice President voor de
komende 2 jaar. Mieke Weeda nam deel aan de Board of Directors als voorzitter van CIF
The Netherlands. Een van de belangrijke besluiten is de start van de Werkgroep CIF2028
om tot voorstellen te komen voor de toekomst van CIF. Hieraan zal in 2018 ook binnen
CIF Nederland de nodige aandacht worden besteed.
De voorzitter heeft ook dit jaar de contacten met CIF International onderhouden. De
Financial Advisory Group, voor overleg met de Treasurer van CIF Int. bestaat nog steeds,
maar is in 2017 niet erg actief geweest, er heeft overleg plaatsgevonden rond de EC/BD
vergadering in Kalamata.
Besloten is dat de 33ste CIF International Conference plaats zal vinden in Saint Malo,
Frankrijk, waarschijnlijk eind juni of begin juli 2019.
De verslagen van de General Assembly (Griekenland) en de Board of Directors zijn
toegestuurd aan de leden.
10.Bestuur en Commissies
Samenstelling van het Bestuur 2017
David Scheele, Utrecht, lid (tevens lid Executive Committee CIF International)
Henny Hofman - Nevenzel, Den Ham, penningmeester
Jenny Pourier – Bonaire, lid, coördinator Commissie Exchange
Mieke Weeda, Driebergen, voorzitter (tevens lid Board of Directors, CIF International)
Trudy de Wit, Utrecht, lid
Commissie Exchange
Jenny Pourier (Coördinator)
Mieke Weeda (contact HvA)
Trudy de Wit
Annelies Overwater
Regiocoördinatoren 2017
Annelies Overwater, Haarlem
Hetty Nijmeiier-Senkeldam, Nijverdal
Willeke van der Heijden-van de Maat, Genderen
Kees van de Klundert (Dongen)
Gastgezinnen 2017:
Ineke ten Dam, Amsterdam
Ingrid Richardson, Amstelveen
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Willeke en Jan van der Heijden, Genderen
Hetty Nijmeijer-Senkeldam, Nijverdal
Fam. Winkels, Nijverdal
Het Bestuur van CIF wil hierbij alle leden en vrienden van CIF Netherlands zeer hartelijk
bedanken voor zowel de geldelijke als persoonlijke inzet voor het werk van CIF.
Namens het bestuur
Mieke Weeda, Voorzitter

Activiteiten CIF Netherlands in 2018
De volgende zaken zullen ondermeer de aandacht van het Bestuur en de Commissie
Exchange vragen:
 Werven nieuwe leden en vrijwilligers
 Jaarlijkse rapportage aan CIF International o.a. voor Professional Exchange Program
(FER) en de Activiteiten Rapportage (AAR)
 Planning en Uitvoering Professional Exchange Program 2018 in samenwerking met de
Hogeschool van Amsterdam
 Zichtbaarheid CIF Netherlands/werving voor anderen/ Wervingsactiviteiten voor het
uitzenden van deelnemers – contact Movisie; Hogeschool Utrecht, Projecten European
Union, Fullbright Commission, Sociaal Werk Nederland, ENIEC, MBOs, e.a.
 Vervullen vacature Commissie Exchange en vinden andere medewerkers voor
specifieke taken
 Bijhouden zaken rond website, facebook, blog, koppeling LinkedIn.
 Informatieverstrekking aan CIF leden en vrienden
 Organiseren van CIF- bijeenkomsten: Jaarvergadering en een informele CIFbijeenkomst
 Onderhouden van Internationale contacten met CIF International en National
Branches, bijwonen van Board of Directors en EC vergaderingen. Verdere deelname
aan de Finance Advisory Group, overleg t.a.v. mogelijkheden verdere (internationale)
samenwerking CIF met Universiteiten/hogescholen.
 Werkgroep CIF2028 – toekomst CIF

 Onderhouden van contacten met de CIF Exchange Programmes en bijwonen van 2jaarlijkse vergadering tijdens conferentie.
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