JAARVERSLAG 2012 Stichting Jonge ambtenaren Noord-Nederland
JANN is vanaf 2008 hét netwerk voor jonge ambtenaren in Noord-Nederland. JANN is als
netwerkorganisatie opgericht in een tijd dat er weinig jonge netwerkorganisaties waren bij de
overheid. In 2012 tellen we in de vier noordelijke provincies een groter aantal ‘jong’ organisaties. Zo
zijn er diverse gemeentelijke-, provinciale- en organisatienetwerken. Als regionaal overkoepelende
organisatie is het daarom goed kritisch te blijven op je rol als netwerkorganisatie en te weten waar de
meeste toegevoegde waarde ligt. Hier hebben wij in 2012 uitgebreid bij stil gestaan. Zo is er veel
energie gestoken in de realisatie van een nieuwe website, het opschonen van het ledenbestand en de
herijking van onze doelen:
1. Verbinden en ondersteunen van jong bewegingen binnen overheden.
2. Zichtbaar maken van bestaande activiteiten die voor (jonge) ambtenaren georganiseerd
worden.
3. Organisatie van bovenlokale activiteiten
De vier noordelijke provincies blijven hierbij uitgangspunt, maar we realiseren ons dat het JANNnetwerk niet ophoudt bij provinciegrenzen.
Op 1 januari 2013 waren 472 jonge ambtenaren lid van JANN. Lidmaatschap van JANN is door
sponsorinkomsten gratis.

Activiteiten 2012
Voorjaarssymposium
Over een kleine tien jaar zit Nederland met een enorme uitstroom van ambtenaren. Wat te doen in een
tijd van bezuinigingen, waarin het laaghangend fruit gevormd wordt door de (jonge) ambtenaren met
een tijdelijk contract? Deze problematiek was de aanleiding om een JANN voorjaarssymposium ‘de
Jonge Ondernemende Ambtenaar’, te organiseren op 10 mei. Op welke manier vind je als gedreven
jonge ambtenaar je weg in tijden van formatiekrimp en beëindiging van tijdelijke contracten?
In de prachtige raadszaal van de gemeente Meppel, onze gastvrije host-gemeente, beet Astrid
Schulting, gemeentesecretaris gemeente Meppel het spits af. Na een uiteenzetting over het
arbeidslandschap van Marcella Rijkschroeff, HR Manager gemeente Zwolle, greep Boer & Croon de
microfoon om toelichting te geven over hun onderzoek naar jonge ambtenaren. Nadat ook BZK in de
persoon van Ferdi Jansen, bijgestaan door Vanessa Roelse, een toelichting had gegeven over het
programma Beter Werken in Openbaar Bestuur, zijn de deelnemers in twee groepen opgesplitst voor
de workshops. Na een intensief uur kwamen de groepen weer bijeen om de opbrengst te delen, en
uiteraard nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Een geslaagde middag!

Najaarsactiviteit
Zorgpremies, inkomstennivellering, plannen over gemeentelijke herindeling: hoog tijd om een aantal
volksvertegenwoordigers eens aan de tand te voelen over de politieke reuring. Op een herfstige
dinsdagmiddag bezocht JANN het hart van de democratie: de Tweede Kamer.
De politieke actualiteit haalde ons bij de voordeur al in; het volledige vergaderschema van de Tweede
Kamer was leeg geveegd, waardoor we noodgedwongen een uur later startten met het programma.
Ondanks een wat ingekort programma, hebben we er alsnog een inspirerende middag van gemaakt,
niet in de laatste plaats dankzij D66 fractiemedewerker Abele Kamminga, die ons alle hoeken en gaten
van de Tweede Kamer heeft laten zien. Van de prachtige oude bibliotheek, tot aan de kamer waar de
formatiebesprekingen plaats hebben gevonden aan toe.
Nadat we afscheid hadden genomen van Abele, stond er een gesprek met een aantal Kamerleden op
het programma. D66 Kamerlid Gerard Schouw was de eerste die na een korte inleiding over de
toekomst van gemeenten, werd bestookt met vragen. Zijn boodschap aan de JANN’ers was dat
gemeenten meer voor zichzelf op moesten komen, met de vuist op tafel moesten slaan en zich moesten
laten horen in Den Haag. VVD Kamerlid Han ten Broeke nam het stokje van Gerard Schouw over. Han
ten Broeke is woordvoerder Defensie, maar werd voornamelijk bevraagd over het Regeerakkoord Rutte
II.
Bas Dobbelstein heeft als lobbyist voor Twente en Overijssel als laatste de wondere wereld van de
lobby uit de doeken gedaan. Ook hier was de boodschap dat veel gemeenten de weg naar Den Haag
nog te weinig bewandelen. Een wijze les voor onze generatie ambtenaren.
De dag werd afgesloten met een maaltijd in Nieuwspoort, dankzij lobbyist voor de drie Noordelijke
provincies Henk Postma, die ook een groot deel van ons programma mogelijk heeft gemaakt.
Voldaan toog JANN weer huiswaarts, blik op de toekomst en geïnspireerd door de kansen en
mogelijkheden die Den Haag ook voor gemeenten biedt.

Wetterskip
Op 20 november stond een excursie naar het Wetterskip Fryslân op het programma. De rol en
toegevoegde waarde van de waterschappen is al jaren onderwerp van discussie. Wat doet een
waterschap precies? Op het programma stond een toelichting op het werk van het Wetterskip Fryslân.
De locatie voor deze bijeenkomst was één van de meest unieke overheidslocaties in het noorden, het
Woudagemaal in Lemmer. Vanwege een beperkt aantal aanmeldingen voor deze activiteit hebben
we helaas moeten besluiten deze activiteit te annuleren.

Vooruitblik op 2013
Ons doel is om drie grotere evenementen per jaar organiseren, evenementen die een toevoeging zijn op
de lokale initiatieven. De samenwerking met andere partijen zal in deze evenementen meer gezocht
worden. We willen naast onze eigen evenementen ook d andere relvante activiteiten promoten
JANN on Tour (April 2013)
Op dit moment worden de plannen uitgewerkt om in gesprek te gaan met ambtenaren die betrokken
zijn bij een lokaal netwerk. Dit om ons netwerk goed in beeld te krijgen en om jonge netwerken in
contact te brengen met elkaar.
‘Voor de Leeuwen’ (Mei / Juni 2013)
Samen met de Jagers (Jonge Ambtenaren van de gemeente Emmen) willen wij een groots
voorjaarsevenement organiseren in Emmen. De verplaatsing van de dierentuin zal hierbij als project
centraal staan.
JANN – Den Haag (Najaar 2013)
Vanwege het succes van de eerdere excursies naar het politieke hart van het land, is besloten de
excursie naar Den Haag jaarlijks op de agenda terug te laten keren. De inhoudelijke invulling zal elk
jaar verschillen.

Bestuur
Het bestuur van JANN bestaat uit een aantal jonge ambtenaren die op vrijwillige basis met veel
enthousiasme tijd en energie steken in de organisatie van activiteiten en initiatieven. Het bestuur
bestond in 2012 uit de volgende personen:







Jarno Doornewaard, voorzitter
Marieke Eillert, penningmeester
Jan van der Veen, bestuurslid
Heika van Es, bestuurslid
Nick Bruins, bestuurslid
Evy Goessen, bestuurslid

In december 2012 hebben we afscheid genomen van Nick Bruins en Evy Goessen. In 2013 zal het
bestuur worden uitgebreid.

