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JAARVERSLAG 2016
Stichting Jonge Ambtenaren Noord-Nederland, kortweg 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.
De doelstellingen van JANN zijn:
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.

Activiteitenoverzicht 2016
Graag geven we je een inkijkje in het programma dat we
georganiseerd hebben in 2016.
JANN-Presents in Leeuwarden
het JANN bestuur presenteerde op 28 januari haar plannen voor
2016. Dit deden we feestelijk in het centrum van Leeuwarden.
Met circa 30 jonge ambtenaren uit Groningen, Friesland en
Drenthe, toasten we op een actief en vernieuwend 2016.
CollegeTour met Max van den Berg
Vol enthousiasme en voorbereiding plande JANN samen met FUTUR (landelijke jonge ambtenaren
organisatie) een collegetour met de CvdK in de ‘Bovenkamer van Groningen’. Helaas moest het
evenement verplaatst worden en werd bij de herkansing de Cvdk geveld door de griep waardoor het
evenement niet heeft kunnen plaatsvinden.

Hamburg Trip
Begin april verkenden 46 jonge noordelijke ambtenaren de
prachtige stad Hamburg. De tweedaagse excursie zal vol
leerzame lezingen, wandelingen, verhalen en verkenningen.
De excursie werd georganiseerd samen met het
jongerennetwerk van de gemeente Groningen. Onder andere
een bezoek aan het Stadhuis en stadsontwikkelingsproject
HafenCity stonden op het programma. Ook brachten we een
bezoek aan de stedelijke coördinator van Vluchtelingen, de
dienst Stadsontwikkeling, het Nederlands Honorair Consul en
het NBSO Netherlands Business Support Office.
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GEO-Park de Hondsrug
Vrijdagmiddag 17 juni namen we 12 JANNers mee
op expeditie door Geopark de Hondsrug. Met hulp
van verschillende specialisten op het gebied van
gebiedspromotie zochten we naar het ultieme
‘Drenthe-moment’. Na leuke presentaties over het
GeoPark en bureau ‘op fietse’ van de Provincie
Drenthe was het tijd om de omgeving te verkennen.
Met een gids fietsten we door het Drentse
landschap. Uiteindelijk sloten we de dag af met
(h)eerlijke producten bij Villa Streek, een
ondernemer die op eigentijdse wijze een bijdrage
levert aan het verhaal van Drenthe.
Culturele Hoofdstad Leeuwarden
In 2018 is Leeuwarden Culturele hoofdstad van
Europa. JANN is benieuwd hoe je zo’n prestigieuze
titel binnenhaalt en wat er vervolgens bij komt kijken
om er in 2018 een spectaculair jaar van te maken.
JA!Fryslan (jongerennetwerk Provincie Friesland) en
JANN organiseerden 3 november een leerzame
middag waarbij de we bijzondere kantooromgeving
van de organisatie ontdekten met een rondleiding
door de voormalige gevangenis de Blokhuispoort.
Ook werden we door de organisatie uitgedaagd mee
te denken over de waarde van deze Culturele
Hoofdstad-titel voor de toekomst en de omliggende
regio.
Denk Jong, Denk Om!
Vier noordelijke jongerenorganisaties hebben in december de krachten gebundeld voor een uniek
evenement. De landelijke bekende ‘Omdenk-show’ kwam naar het provinciehuis van Groningen.
Ruim 100 young professionals vanuit de netwerken van de gemeente Groningen, Provincie
Groningen, Noorderlink (YoungLink) en JANN volgden de Omdenk-show en werden met die
crashcourse kennis direct aan de slag gezet met een casus van de Commissaris van de Koning Rene
Paas. 10 groepjes pitchen ieder
hun idee voor hoe we omgaan
met minder vaste contracten
en de effecten daarvan op de
noordelijke banenmarkt.
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Bestuur 2016
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
2016 heeft Rachel Swart zich teruggetrokken als bestuurslid. Michael Myles, Mylotte Huisjes en
Saskia Zwiers besturen JANN gedurende het jaar. Er worden in het najaar twee nieuwe leden
geworven, die vanaf begin 2017 zitting nemen in het JANN bestuur.

Op de foto van links naar rechts: Michael Myles, Saskia Zwiers, Mylotte Huisjes en Rachel Swart



Saskia Zwiers , campagnecoördinator Energie bij Gemeente Groningen



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



Michael Myles, medewerker mobiliteitsmanagement bij Groningen Bereikbaar

Financieel overzicht
Saldo per 1 januari 2016:

€ 2781,77

Sponsorinkomsten 2016:

€ 600,00

Totaal uitgaven 2016:

€ 1405,34

Saldo per 31 december 2016: € 1376,43

Sponsoren 2016
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 Hoogezand Sappemeer
Gemeente Opsterland
Gemeente Stadskanaal

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

