
 
 

Samenvatting van Jaarplan AFS Nederland 2018 

 
Voorwoord 
 
In 2017 waren voor AFS Nederland de vernieuwing van de staf, de verhuizing van het kantoor 
en het 70-jarig bestaan van AFS Nederland en het eerste vrijwilligers weekeinde  in minstens 
10 jaar, de belangrijkste zaken.  
 
2018 staat voor AFS Nederland in het teken van het versterken van de vrijwilligersorganisatie, 
het verbreden van het programma-aanbod en het verbeteren van de financiële positie van AFS 
Nederland.  
 
 
1. Belangrijkste punten uit het Jaarplan voor AFS NED in 2018 
 
In het huidig tijdsgewricht lijkt het meer dan ooit noodzakelijk om elkaars cultuur te leren 
kennen, om contact met andere culturen te maken en vanuit respect en begrip voor elkaar te 
reageren. AFS Nederland kan en wil daar een belangrijke bijdrage aan leveren.   
 
AFS Nederland dient als organisatie te groeien om haar doelstellingen op langere termijn te 
kunnen waarmaken.   
 
Wij zien de groei op meerdere vlakken als noodzakelijk, en met elkaar samenhangend. Wij 
willen naar een groei in aantal vrijwilligers en “chapters”, maar tegelijkertijd een groei in 
kwaliteit. De groei moet ook onze financiële positie versterken. Dit proces van groei zal enkele 
jaren in beslag nemen, maar in 2018 willen we een flinke aanzet geven tot die groei. 
 

1 Versterken van de vrijwilligersorganisatie. 
 

In 2017 is er een plan gemaakt voor het transformeren van de vrijwilligersorganisatie. Dit plan 
behelst de overgang van grote regio’s naar kleinere chapters. Kleinere chapters vragen om 
meer vrijwilligers, maar de vrijwilligers hebben dan per persoon minder taken, doen zaken veel 
meer lokaal, met minder reistijd.  Daarnaast behelst het plan een kwaliteits-impuls door het 
meer structureel trainen van onze vrijwilligers. Dit hele verandertraject kan niet alleen vanuit 
de vrijwilligers gedaan worden, maar moet ondersteund en waar nodig gestuurd worden vanuit 
de staf.  
Er worden middelen gezocht worden om dit mogelijk te maken. AFS NED heeft een 
investeringsplan gemaakt dat met de partners is gedeeld en we zijn nu in gesprek met enkele 
partners die willen helpen. De verwachting is dat rond de zomer we een 
vrijwilligerscoördinator kunnen aannemen, die de vrijwilligers moet gaan helpen met het ten 
uitvoer brengen van het vrijwilligersplan.  
 
Voor 2018 is het belangrijkste thema voor AFS Nederland de uitvoering van dit plan.  Het 
succesvol uitvoeren van dit plan heeft een positieve invloed op de 4 speerpunten voor 2018. 
 

2 Programma-aanbod verbreden 
 

In 2018 zullen we het aantal programma’s uitbreiden.  
Er zal gestart worden met het aanbieden van 18+ programma’s, binnen het netwerk van 
Sentio. Sentio is een zelfstandige organisatie, door AFS opgericht, die alle 18+ programma’s 
coördineert.  
Voorlopig steekt AFS Nederland alleen in op het zendend programma, voor jongeren van 18 
jaar of ouder die een tijdje in het buitenland willen studeren, vrijwilligerswerk willen doen, 
stage willen lopen of een taalcursus in het land zelf willen volgen. 
 



In 2018 doen we ook voorbereidende gesprekken om met meerdere nieuwe AFS partners in 
zee te gaan. Als dit positief verloopt willen we in 2019 enkele nieuwe programma’s starten. 
 

3 Verbeteren van de financiële positie 
 

Na enkele in financieel opzicht moeilijke jaren voor AFS Nederland, moet een groei ook leiden 
tot betere financiële resultaten. De inzet voor 2018 is een groei van een kleine 20% en dat 
vooral op het zendend programma, dus Nederlandse deelnemers die naar het buitenland gaan. 
Dit lijkt realistisch omdat we een nieuwe website hebben, meer aandacht besteden aan sociale 
media en omdat we nu maandelijkse voorlichtingen geven vanuit ons kantoor in Amersfoort. 
 
Naast groei in het programma werken we aan het opzetten van een structuur voor giften en 
schenkingen voor AFS Nederland.  Hiertoe heeft het bestuur een aanzet gegeven en in 2018 
wordt dit verder geconcretiseerd. We verwachten in 2019 de eerste resultaten te boeken.  
 
 

4 Verhogen van de kwaliteit 
 

De kwaliteit van het programma hangt van zeer veel verschillende aspecten af.  Scholen, 
gastgezinnen, gezinnen, vrijwilligers, staf en bestuur spelen allemaal een rol in de kwaliteit van 
het aangeboden programma. Op termijn willen we voor alle groepen de kwaliteit verhogen. 
 
Voor 2018 zal de focus liggen op de  vrijwilligers. Daarnaast doen we op beperkte schaal een 
aanzet tot het verbeteren van het programma voor gastouders en ouders.  Voor ouders gaan 
we landelijke bijeenkomsten organiseren waarin we de ouders vertellen over het proces waar 
hun kinderen in zitten, maar waarin we vooral ouders hun ervaringen onderling willen laten 
uitwisselen. We zullen jaarlijks minimaal twee bijeenkomsten extra voor de ouders organiseren. 
 
Voor gastouders geldt dat we, aan de hand van de “Host family journey” die AFS INT heeft 
ontwikkeld, willen kijken hoe we dat kunnen vertalen naar een betere beleving voor de 
gastfamilies. 
 
Voor de vrijwilligers geldt dat we meer en leuke bijeenkomsten willen organiseren, en van plan 
zijn meer aan scholing doen. Heel belangrijk hierbij is het werken aan het verkrijgen van meer 
vrijwilligers. Zoals benoemd in punt 1 zal de uitvoer van het vrijwilligersplan ook een grote 
bijdrage moeten leveren aan de mate van tevredenheid van onze vrijwilligers. 
 
Vanuit AFS INT wordt er gewerkt aan een meer klantvriendelijke aanmeldprocedure. 
Tegelijkertijd moet deze verbetering er ook voor zorgen dat we meer en betere informatie uit 
het systeem kunnen krijgen van onze aanmelders en mensen die om informatie vragen. 
Vanuit AFS Nederland willen wij de nieuwe aanmeldprocedure zo snel mogelijk in gebruik gaan 
nemen. De verwachting is dat het in juni 2018 beschikbaar zal  zijn. 
 
Het inhoudelijke programma en de activiteiten die aangeboden worden op de kampen voor de 
deelnemers zijn het afgelopen jaar al behoorlijk verbeterd. Voor 2018 zal nog speciale 
aandacht zijn voor de kampen van de deelnemers die naar Nederland komen. 
 


