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JAARVERSLAG 2015
JANN is vanaf 2008 hét netwerk voor jonge ambtenaren in Noord-Nederland. JANN brengt jonge
ambtenaren in contact met andere jonge ambtenaren uit Friesland, Groningen en Drenthe om van
elkaar te leren, ideeën op te doen, te netwerken en kennis te delen. Jonge ambtenaren van alle
instanties in Noord-Nederland zijn welkom. Formeel hanteren we een leeftijdsgrens van 35, maar we
zullen nooit om een ID-kaart vragen. Het lidmaatschap van JANN is door sponsorinkomsten gratis.
JANN is als netwerkorganisatie opgericht in een tijd dat er weinig jonge netwerkorganisaties waren
bij de overheid. In 2015 tellen we in de drie noordelijke provincies een groter aantal ‘jong’
organisaties. Zo zijn er diverse gemeentelijke-, provinciale en organisatienetwerken speciaal voor
jonge ambtenaren.
Aansluitend op deze verandering zijn de primaire doelstellingen van JANN:
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 drie noordelijke provincies blijven hierbij uitgangspunt, maar we realiseren ons dat het JANNnetwerk niet ophoudt bij provinciegrenzen. Op 1 januari 2016 waren 430 jonge ambtenaren lid van
JANN. Ter vergelijking, op 1 januari 2015 waren dit nog 454 leden. Deze daling is te verklaren
doordat landelijk het aantal jongeren dat werkzaam is binnen overheidsinstanties afneemt.

Activiteitenoverzicht 2015
Graag geven we je een inkijkje in het programma dat we georganiseerd hebben in 2015.

Vol gas naar het stemlokaal
In maart organiseerde JANN het razend interessante evenement ‘Vol gas naar het stemlokaal!’ in de
Gasfabriek in Meppel. De Provinciale Staten- en Waterschap-verkiezingen waren namelijk in
aantocht. Maar stemmen voor de Provinciale Staten of Waterschappen is nog niet zo eenvoudig,
want wat doen zij precies? En wat is de invloed daarvan op het werk van een jonge
gemeenteambtenaar?
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Twee enthousiaste sprekers beantwoordden vragen van de ruim twintig
deelnemers, we speelden een ‘potloodje op, potloodje af’-quiz en hielden een ‘negatieve brainstorm’
over de vraag hoe je er voor zorgt dat onze generatie absoluut niet gaat stemmen.
Workshop Netwerken
Op 9 april deden enkele JANN-leden mee aan een workshop Netwerken in samenwerking met het
jongerennetwerk van de gemeente Groningen (JNG!). Daphne Medik, trainer en netwerkcoach,
zorgde er tijdens een leuke workshop voor dat jonge ambtenaren echte netwerkgoeroes worden.
Nazomer-speeddate-borrel
Deze activiteit kon helaas niet plaatsvinden in verband met de volle agenda’s van jonge ambtenaren.
JANN & FUTUR Collegetour met CvdK Max van den Berg
Vol enthousiasme en goede voorbereiding planden JANN en FUTUR (landelijke jonge ambtenaren
organisatie) een collegetour met de Groningse Commissaris van de Koning in de ‘Bovenkamer van
Groningen’. Wegens ziekte en kort daarop het afscheid als CvdK heeft het evenement niet kunnen
plaatsvinden. Erg jammer; er waren namelijk ruim 60 aanmeldingen voor deze activiteit.

Bestuur 2015
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. Halverwege
2015 heeft bestuurslid Tim Vredeveld de overstap gemaakt naar de consultancy, waardoor hij niet
langer werkzaam was als jonge ambtenaar.
In het najaar van 2015 is de samenstelling van het bestuur hierdoor veranderd. Na een korte
proefperiode heeft Rachel Swart zich teruggetrokken als bestuurslid.

Op de foto van links naar rechts: Saskia, Mylotte, Rachel en Michael.
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Op dit moment telt JANN de volgende drie enthousiaste bestuursleden:


Saskia Zwiers , campagnecoördinator Energie bij Gemeente Groningen



Mylotte Huisjes, beleidsmedewerker recreatie & toerisme bij Gemeente Midden-Drenthe



Michael Myles, medewerker mobiliteitsmanagement bij Groningen Bereikbaar

En JANN in 2016?
Met de toevoeging van een nieuw bestuurslid heeft JANN in 2016 weer een aantal mooie activiteiten
op de agenda kunnen zetten. Zo organiseert het jongerennetwerk een:
- nieuwjaarsreceptie & jaarplan-presentatie
- tweedaagse excursie naar Hamburg
- expeditie naar Geopark de Hondsrug- bezoek aan de organisatie Culturele Hoofdstad Leeuwarden

Financieel overzicht
Saldo per 1 januari 2015:

€ 3.170,70

Sponsorinkomsten 2015:

€ 600,00

Totaal uitgaven 2015:

€ 388,93

Saldo per 31 december 2015:

€ 2781,77

Sponsoren 2015
Graag bedanken we de sponsoren van JANN. Zonder deze sponsorbijdragen waren onze activiteiten
niet mogelijk geweest. In 2015 ontving JANN bijdragen van:
- Gemeente Hoogezand Sappemeer
- Gemeente Appingedam
- Gemeente Sudwest-Fryslan

Wil jouw organisatie JANN ook sponsoren of samen interessante activiteiten organiseren? Neem dan
contact met ons op via jannbestuur@gmail.com.

