Hoofdlijnen beleidsplan YFU Nederland, 2017- 2020
In het kader van de meerjarenplanning hebben bestuur en de national director in het eerste
kwartaal van 2017 enkele gesprekken over de hoofdlijnen van het meerjarenplan van YFU
Nederland gevoerd. Met vriendelijke ondersteuning van een consultant van Deloitte hebben wij de
volgende onderwerpen aan de orde gebracht:
●
●
●

Wat zijn onze doelstellingen en ambitie?
Welke positionering kiezen we hierin ("waar willen we de wedstrijd spelen")?
Hoe gaan we dit realiseren ("hoe gaan we winnen")?

Missie en visie van de stichting blijven ongewijzigd, diverse ambities zijn benoemd en een rode
draad voor de toekomst is vastgesteld.
Na een eerste inventarisatie van onze doelstellingen en aspiraties zijn wij op de volgende
prioriteiten uitgekomen:
●
●
●

We w
 illen een breed erkend netwerk voor culturele uitwisseling zijn
We p
 rofessionaliseren verder, op basis van een steady groei
We w
 illen bereikbaar zijn voor een bredere doelgroep, tussen de 16 en 20 jaar.

Op basis van een interventiekeuze tussen complexiteit en kans op succes zijn we op de volgende
prioriteitslijnen uitgekomen:
●
●
●
●
●
●
●
●

Actievere rol van de bestuurders
Participatie van het bestuur in het scholenteam
Sponsorschap vanuit bestuursleden op de landenteams (Japan, Zuid Amerika en Baltische
Staten)
Sponsorschap vanuit de bestuursleden op initiatieven/dominante thema’s
Tevredenheidsgesprekken voeren met scholen
Rol vanuit kantoor in de directe interactie met de scholen intensiveren
Pilot “Coloured Glasses” starten
Gebruik maken van ideeën uit het internationale netwerk

Als dominante strategische thema’s zijn vastgesteld:
1.
2.
3.
4.

Invulling geven aan het partnerschap met scholen (binding en focus)
Coloured Glasses uitrollen
Professionaliseren representatie op de scholen
Outbound focussen op een beperkt aantal landen/geografieën.

Groei van het aantal outbound studenten is een b
 elangrijk onderwerp. Deze groei willen we o.a.
realiseren door een focus op een beperkt aantal s
 cholen, door partnerships aan te gaan en door bv
docentenuitwisseling tot stand te brengen.
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