Jaarverslag 2013
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 2013 tellen we in de vier
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:
Verbinden en ondersteunen van jong bewegingen binnen overheden.
Zichtbaar maken van bestaande activiteiten die voor (jonge) ambtenaren georganiseerd worden.
3. Organisatie van bovenlokale activiteiten
1.
2.

De vier noordelijke provincies blijven hierbij uitgangspunt, maar we realiseren ons dat het JANN-netwerk niet
ophoudt bij provinciegrenzen.
Op 1 januari 2014 waren 465 jonge ambtenaren lid van JANN. Lidmaatschap van JANN is door
sponsorinkomsten gratis.

Activiteiten 2013
Voorjaarssymposium 6 juni 2013
‘Stedelijke ontwikkeling ten tijde van crisis: naar de haaien of het beste paard van stal ?’
Investeren in je stad in tijden van bezuinigingen. Hoe doe je dat? Hoe maak je keuzes? Welke rol is
weggelegd voor de (lokale) overheid en hoe werk je samen met je partners? En wat wordt er van jou als
ambtenaar verwacht? In juni 2013 organiseerde JANN samen met de jonge ambtenaren van de gemeente
Emmen (JAGErs) hierover een mini-symposium. De verplaatsing van de dierentuin in Emmen werd behandeld
en oud wethouder Karin Dekker deelde haar ervaringen.
Bekijk het verslag op JANNnetwerk.nl >>

Workshops 24 oktober 2013
‘Wie schrijft die blijft’
We werken in een wereld vol taal: beleidstukken, besluitvorming, email en twitter. Ook ons contact als
overheid met de buitenwereld wordt steeds digitaler. JANN organiseerde drie workshops voor jonge
ambtenaren over heldere beleidstaal, het schrijven van een persbericht en de inzet van sociale media in je
werk. Vanwege een beperkt aantal aanmeldingen voor deze activiteit hebben we helaas moeten besluiten
deze te annuleren.

Najaarsactiviteit 14 &15 november
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Brussel excursie
Een bus vol JANN leden en collega’s van Jong Groningen reisden samen af naar Brussel om daar alles te
leren over ‘Europa’. Hoe werkt dat nou eigenlijk en in hoe is verbinding met het lokale openbaar bestuur? Ze
leerden er over het Parlement, Het Huis der Provincien en de Permanente Vertegenwoordiging. Een
tweedaagse met inhoud, actualiteit en verbinding.
Bekijk het verslag op JANNnetwerk.nl >>

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 2013 uit de
volgende personen:
●
●
●
●

Jarno Doornewaard, voorzitter
Marieke Eillert, penningmeester
Jan van der Veen, bestuurslid
Heika van Es, bestuurslid

In april 2014 zullen we afscheid nemen van Heika van Es en Jan van der Veen.
Het bestuur zal gelijktijdig worden uitgebreid met Tim Vredeveld, Mylotte Huisjes en Saskia Zwiers.
Bijlage 1:

Financieel overzicht
Saldo per 1 januari 2013:

€ 4496,14

Sponsorinkomsten 2013:
Inkomsten eigen bijdrage Brusselreis:

€ 2600,00
€ 2107,00

Totaal uitgaven 2013:

€ 4943,59

Saldo per 31 december 2012:

€ 4259,55

Toelichting
JANN maakt mede op basis van incidentele sponsoring evenementen mogelijk. De activiteiten van JANN zijn voor leden
gratis. Met uitzondering van de Brusselreis, waarvoor een beperkte eigen bijdrage is gevraagd.
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