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JAARVERSLAG 2017
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 2017 tellen we in de drie noordelijke provincies een groter aantal ‘jong’
organisaties. Zo zijn er diverse gemeentelijke-, provinciale en organisatienetwerken speciaal voor
jonge ambtenaren.
Ons motto is: ‘Verbinden, verdiepen en verbreden’
De primaire doelstellingen van JANN zijn:
1. Verbinden en ondersteunen van bewegingen voor jongeren 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
JANN-netwerk niet ophoudt bij provinciegrenzen. Op 1 januari 2018 waren 425 jonge ambtenaren lid
van JANN.
We organiseren diverse activiteiten gericht op de volgende pijlers:
1. Inhoudelijke activiteiten: Over ‘grote thema’s’ van onze tijd. Met gelegenheid voor
netwerken en kennisdelen.
2. Ontwikkeling & competenties: Gericht op persoonlijke ontwikkeling en/of ontwikkeling van
bepaalde competenties. Ervaring uitwisselen.

Activiteitenoverzicht 2017
Graag geven we je een inkijkje in het programma dat we hebben georganiseerd hebben in 2017.
In het eerste kwartaal heeft JANN nieuwe bestuursleden gekregen en geen activiteit georganiseerd.

Jaarverslag JANN 2017

@JANNnetwerk

www.jannnetwerk.nl

Workshop New Time Management
Op 4 juli organiseerde JANN onder het motto ‘Een lege mailbox is rust in hoofd’ een interessante
workshop over Time Management. De training werd verzorgd door trainster Lauri Broekhuis van
Focus XL. In een middag leerde ze de 22 aanwezige JANN’er de ins en outs van het New Time
Management. Het eerste deel van de middag bestond uit een stukje bewustwording over de vele
verschillende taken, prioriteiten en afleidingen (mailstroom, collega’s) die een werkdag kent. Daarna
volgde een deel met praktische tips over het zo optimaal mogelijk gebruiken van Outlook. De
activiteit vond plaats in het statige pand van Driessen HRM aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen.
We sloten de middag zonnig af met een borrel op het terras.
Excursie Brussel
Op 19 en 20 oktober ging JANN wederom in samenwerking met het Jongerennetwerk van de
gemeente Groningen (JNG) op excursie. Deze keer ging de reis naar Brussel. Alhier bezochten de 46
jonge ambtenaren uit het Noorden het Europees Parlement, waar we spraken met
europarlementariër Jan Huitema (VVD). Hij gaf uitleg over het reilen en zeilen binnen de EU en het
dossier landbouw waarin hij actief was. Ook bezochten we het Huis van de Nederlandse Provincies,
waar Eelco Steenhuis ons meer vertelde over het samenwerkingsverband van de steden Leeuwarden,
Groningen, Assen en Emmen onder de noemer: Cities Northern Netherlands. Op dag twee stond een
stadswandeling op de planning en bezochten we de Sociale Innovatiefabriek. De Sociale
InnovatieFabriek is een kennisorganisatie die sociale innovatie promoot, begeleidt en ondersteunt
sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen. Naast
een succesvol inhoudelijk programma was er ook alle ruimte om andere jonge ambtenaren te leren
kennen.

Activiteit Dossier Gaswinning & aardbevingen/ College Tour Hans Alders
Deze activiteit stond gepland voor november 2017. Helaas kon de activiteit niet plaatsvinden in
verband met de volle agenda’s van jonge ambtenaren. Omdat het thema gaswinning en
aardbevingen nog steeds zeer relevant en actueel is, hebben we de activiteit verplaatst naar begin
2018. We hebben Hans Alders wederom bereid gevonden om mee te doen aan onze ‘College Tour’.
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Bestuur 2017
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. Eind januari
2017 heeft JANN twee nieuwe bestuursleden gekregen. Het begin van het jaar is gebruikt als
inwerkperiode.

Op de foto van links naar rechts: Saskia, Jeenke, Dirk Jan en Michael.

In 2017 bestond het JANN-bestuur uit de volgende bestuursleden:
●

Saskia Zwiers, campagnecoördinator Energie bij Gemeente Groningen

●

Michael Myles, medewerker mobiliteitsmanagement bij Groningen Bereikbaar

●

Jeenke van Linge, beleids- en projectmedewerker Stadsbeheer Gemeente Groningen

●

Dirk Jan Muntendam, Functionaris Gegevensbescherming Gemeente Opsterland

En JANN in 2018?
Het jaar 2018 staat in het teken van het tienjarig bestaan van JANN.
jongerennetwerk dit jaar o.a. de volgende activiteiten:

Zo organiseert het

- Activiteit over het gaswinning-dossier & Collegetour Hans Alders
- Excursie
- Jubileumactiviteit
Begin 2018 zijn we op zoek gegaan naar twee nieuwe bestuursleden. Samen met hen willen we de
activiteiten voor 2018 verder vormgeven. Daarnaast zijn we van start gegaan met een campagne om
zoveel mogelijk jonge ambtenaren uit de regio te bereiken en te vragen zich aan te sluiten bij JANN.
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Financieel overzicht
Saldo per 1 januari 2017:

€ 1376,43

Inkomsten
Bestaande uit:
Sponsorinkomsten 2017:
Inkomsten 12x Brussel
Inkomsten 18x Timemanagement

€ 2018,00

Totaal uitgaven 2017:

€ 2104,64

Factuur Brussel volgt in 2018
Saldo per 31 december 2017:

€ 200,00
€ 1188,€ 630,-

€ 822,93,€ 1289,79

Sponsoren 2017
Graag bedanken we de sponsoren van JANN. Zonder deze sponsorbijdragen waren onze activiteiten
niet mogelijk geweest. In 2016 heeft JANN bijdragen mogen ontvangen van:
- Gemeente Groningen
Wil jouw organisatie JANN ook sponsoren of samen interessante activiteiten organiseren? Neem dan
contact met ons op via jannbestuur@gmail.com.

