Missie en Visie
Ambitie

Missie en Visie
Fundament voor het werk van FICE NL is het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.
FICE wil een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van zorg aan jeugdigen in eigen land
én in FICE lidstaten conform dit Internationale Verdrag. Dit doet FICE door bestuurders,
. professionals én jeugdigen die te maken hebben met jeugdhulp de kans te geven over grenzen
heen te kijken. Letterlijke grenzen door internationale uitwisseling te stimuleren en faciliteren,
maar ook figuurlijk door het verbinden van innovatieve kennis uit andere landen aan de praktijk
in Nederland!
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Concept jaarplan 2022
1. Inleiding
Voor je ligt het jaarplan 2022 van FICE Nederland. De afgelopen jaren hebben we als gevolg van
COVID-19 geen fysieke ontmoetingen kunnen organiseren. Wél is er digitaal deelgenomen aan
allerlei nationale en internationale activiteiten, bijeenkomsten en overleggen.
COVID-19 heeft naast de nadelige impact op de maatschappij en het sociale leven, zeker ook een
positief effect gehad. Voor FICE Nederland zijn de mogelijkheden voor internationale samenwerking
en uitwisseling van kennis in deze periode enorm vergroot. Ook de ervaringen met hybride
werkvormen geven het bestuur van FICE Nederland aanleiding om hierin door te blijven ontwikkelen
in 2022. De voordelen van hybride werkvormen willen we in 2022 verder benutten. Vanuit onze
reguliere activiteiten zullen we hiermee experimenteren. Het experimenteren moet resulteren in
formats/handboeken voor onze activiteiten die tijd- en kostenbesparend zijn zonder in te boeten op
kwaliteit. Hierdoor kunnen we met de huidige bezetting en bestaande begroting meer voor onze
leden betekenen.
In 2022 bereiden we ons voor op het internationale congres dat in juli 2023 georganiseerd wordt
door FICE Zuid-Afrika. Door mogelijkheden te verkennen om met een grote delegatie van
professionals aan het congres in Zuid-Afrika deel te nemen. Hiervoor inventariseert Fice Nederland
onder andere op welke wijze deelname aan het congres in het kader van loopbaanontwikkeling
vormgegeven kan worden. Denk aan ontwikkelingsmogelijkheden voor professionals op het gebied
van: leren & ontwikkelen, innovatie en internationale ontmoeting. . De bedoeling is laagdrempelige
deelname mogelijk maken en zoveel mogelijk professionals te inspireren om de ondersteuning en
hulp aan jeugdigen en gezinnen continu te verbeteren.
In voorbereiding op de internationale ontmoeting in Zuid-Afrika organiseren we in 2022 onder
andere Fice Masterclasses met Afrikaanse partnerorganisaties aan de hand van thema’s die ook
tijdens het internationale congres centraal staan. Hiermee creëren we een opmaat naar de
ontmoeting in 2023. Door de Masterclasses digitaal te organiseren wordt het mogelijk om zowel op
afstand deel te nemen als op afstand internationale sprekers uit te nodigen.
In dit jaarplan presenteren we ook onze overige activiteiten. Wij vertrouwen erop dat we met ons
jaarplan ook jou zullen inspireren om ons werk verder te ontwikkelen.
Doe mee en laat je inspireren!
Willem Loupatty, voorzitter

2. Activiteiten 2022
Internationale kennisuitwisseling
FICE Masterclasses
In 2019 is FICE Nederland gestart met het organiseren van FICE Masterclasses. Doel: internationale
experts uitnodigen in Nederland om leden van FICE NL op een laagdrempelige manier (in eigen land)
de kans te geven kennis uit het buitenland te vergaren en inspiratie op te doen. Vanaf 2022 zullen we
experimenteren met hybride werkvormen voor de FICE Masterclass. De thema’s: community based
care, ervaringsdeskundigheid en beroepstrots, zijn de beoogde thema’s voor 2022.
Doel 2022: Het organiseren van een online FICE Masterclass met de thema’s: community based care,
ervaringsdeskundigheid en beroepstrots.
Subdoelen:
•
•
•

Het doorontwikkelen van het Masterclass concept (handboek / format);
Het beschikbaar maken en delen van kennis uit het buitenland voor bestuurders,
beleidsmakers en uitvoerend medewerkers uit de Nederlandse Jeugdhulp;
Voorbereiding (opmaat) voor het internationale congres in Zuid-Afrika (juli 2023).

Professional Exchange Programms
FICE Nederland speelt een actieve rol in het faciliteren en stimuleren van internationale
uitwisselingen voor professionals en jongeren. Streven is om eens per twee jaar een uitwisseling te
organiseren met minstens één ander Europees land. Indien mogelijk wordt hiervoor gebruik gemaakt
van het Erasmus+ subsidieprogramma.
Doel 2022: Het in de startblokken zetten van een uitwisselingsprogramma met een Europese partner.
Professionals van de Europese partner bezoeken Nederland en Nederlandse professionals bezoeken
het andere Europese land. Het bezoek aan Nederland kan tevens worden gecombineerd met een
ledenevent in 2022.
Subdoelen:
•

Het opstellen van een (kopieerbare) werkwijze voor internationale studiereizen.

•

Het opstellen van een aanvraag voor het Erasmus+ programma voor de uitwisseling met een
Europese partner.

Internationale trainingen
Kennis delen en verspreiden in een internationale context is één van de doelen van FICE Nederland.
Middels partnerschappen met andere internationale organisaties en via het netwerk van FICE
International en Europa streeft FICE Nederland er naar om regelmatig trainingen en workshops aan
te bieden aan haar leden.
Doel 2022: In verband met de COVID-19 situatie zijn er er in 2021 geen of weinig internationale
trainingen georganiseerd. FICE NL zal investeren in het (online) zoeken naar nieuwe partnerschappen
zodat in 2022 weer een trainingsaanbod kan worden gedaan richting leden.

Nieuwsbrief / social media
Via de in 2021 compleet vernieuwde website en social media deelt FICE Nederland internationale
best practices en kennis.
Doel 2022: FICE Nederland verspreidt minimaal 2 nieuwsbrieven en wijst leden op de mogelijkheid
zich te abonneren op de nieuwsbrieven van FICE Europa en FICE Inter.

Internationaal makelaar
Verbinden vraag en aanbod / Vraagbaak en kennisfunctie op gebied van internationale
uitwisselingen voor jongeren en professionals
FICE Nederland ondersteunt individuele leden en organisaties door op te treden als internationale
makelaar. Zij bemiddelt bij uitwisseling van jongeren en professionals en adviseert bij
subsidieaanvragen en projectopbouw.
Doel 2022: Het bekend maken van deze specifieke vraagbaakfunctie onder de leden van FICE NL.

FICE NL Award
FICE NL heeft de ambitie om zowel landelijk als internationaal aandacht te besteden aan projecten
voor jongeren en professionals uit de jeugdhulp. Hiervoor is vanuit FICE NL de gedachte ontstaan om
een Award in het leven te roepen. Dit voorstel is binnen FICE Inter goed ontvangen en zal verder
worden uitgewerkt in 2022. De verschillende FICE partnerlanden kunnen, voor het aandragen van
projecten voor het magazine, een eigen route doorlopen (bv. verkiezing). Voor FICE NL is de gedachte
om uiteindelijk een verkiezing te houden. In 2022 zal dit idee verder worden uitgewerkt.
Bijvangst voor FICE NL hiervan is dat de projecten, die in het magazine worden genoemd, ook
boeiende internationale sprekers in beeld brengt die eventueel voor onze landelijke activiteiten
kunnen worden uitgenodigd.
Doel 2022: Ontwikkelen van een magazine waarin projecten aandacht krijgen, die bijdragen aan de
relevante thema’s in internationaal verband1 en waarmee andere geïnspireerd kunnen worden.

Internationale lobby / advocacy
Lidmaatschap FICE Europa
FICE Nederland is lid van FICE Europa en heeft een nieuwe organisatiemodel voorgesteld waarin
leden van FICE Europa steeds gedurende een cyclus van 1,5 jaar leiding geven aan het continentale
netwerk.
Doel 2022: Het bijwonen van FICE Europa vergaderen en verantwoordelijkheid nemen binnen het
FICE Europa bestuur middels bestuurslidmaatschap.
Lidmaatschap FICE International
FICE Nederland leverde in 2021 een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe
organisatiestructuur van FICE International. Dit moet in 2022 resulteren in een werkende
internationale samenwerking waarbij de leden centraal staan en de organisatie(structuur) dienend
aan de leden.
Doel 2022: Bijwonen online FICE Live fora van FICE international (4x).

1

Hierbij moet je denken aan community based care, ervaringsdeskundigheid en beroepstrots

Organisatie FICE NL
FICE heeft een lange historie als het gaat om de driehoek praktijk – wetenschap – ervaringskennis.
Streven is om deze driehoek in alle activiteiten terug te laten komen.
Doel 2022: Er zal een vacaturetekst worden opgesteld voor een bestuurslid met ervaringskennis.
Doel is om deze positie in 2022 in te vullen.

3. Samenstelling bestuur
Willem Loupatty, SMD Enschede – Haaksbergen / Wijkteams Enschede (voorzitter)
Martine Tobé, Stichting Kinderperspectief (penningmeester)
Peter van de Pol, Nidos (secretaris)
Elianne Zijlstra, RUG (bestuurslid)
Stephanie Koenderink, de Parabool (bestuurslid)

4. Financiën
Begroting 2022 FICE NL
Kosten
Contributie leden

Baten
€ 18.000,00

Website + hosting
FICE Online Masterclass
Infopakket nieuwe leden
Heidag bestuur
Contributie FICE EU
Contributie FICE inter
Representatie FICE activiteiten
FICE NL award
Ervaringsdeskundig bestuurslid
Coordinatie en administratieve
ondersteuning
Bankkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
1.900,00
2.500,00
1.000,00
350,00

€
€

7.500,00
250,00

Totaal

€

17.100,00

€ 18.000,00

