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Jaarverslag 2014
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 2014 tellen we in de
vier noordelijke provincies een groter aantal ‘jong’ organisaties. Zo zijn er diverse gemeentelijke-, provincialeen 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 vier noordelijke provincies blijven hierbij uitgangspunt, maar we realiseren ons dat het JANN-netwerk niet
ophoudt bij provinciegrenzen. Op 1 januari 2015 waren 454 jonge ambtenaren lid van JANN. Lidmaatschap van
JANN is door sponsorinkomsten gratis.

Activiteiten 2014
Graag geven we je een inkijkje in het programma dat we georganiseerd hebben in 2014.
Excursie Woudagemaal
Op donderdagmiddag 15 mei 2014 organiseerde JANN in samenwerking met Wetterskip Fryslân een excursie
georganiseerd naar het Woudagemaal in Lemmer. Een senior communicatieadviseur vertelt over het
belangrijke werk van waterschappen, in het bijzonder Wetterskip Fryslân. Na de uitleg over het waterbeheer
volgt er een toelichting over het Woudagemaal zelf. De directeur van het bezoekerscentrum vertelt waarom
het gemaal in 1998 de Unesco Werelderfgoed-status heeft ontvangen en hoe het educatieve programma van
het Woudagemaal sindsdien is geprofessionaliseerd. We krijgen een indrukwekkende rondleiding en bekijken
een spannende 3D film waarbij het Woudagemaal een hoofdrol speelt in een grote herfststorm.

Voorjaarssymposium
Op donderdagmiddag 19 juni waren we met 25 jonge noordelijke ambtenaren te gast in de Droom van Zwolle je raadt het al - in Zwolle. De middag stond in het teken van 'initiatieven van onderop'. Waar lopen
initiatiefnemers tegen aan? Een discussie is snel gevuld: zelf de gemeenteheg snoeien, mag dat? Na een
workshop van Twynstra Gudde vertellen de initiatiefnemers achter ‘Glasvezel Midden Drenthe’ en ‘Zwolle
Allicht’ over hun ervaringen. Het is een ontzettend energieke middag, waarbij iedereen op het puntje van z’n
stoel zit. Het thema blijkt een schot in de roos en erg goed discussievoer!
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Excursie Den Haag
Als jonge ambtenaar in het noorden is de landelijke politiek en ambtenarij soms een mysterie. In
samenwerking met JNG! (de jonge ambtenarenclub van de gemeente Groningen) reisde JANN op 30 oktober af
naar dé plek waar het in Nederland op politiek gebied gebeurt: Den Haag! Twee dagen lang verdiepten we ons
in wat er allemaal afspeelt in onze politieke hoofdstad. Tijdens de tweedaagse:
- bezochten we de Tweede Kamer
- spraken met Tweede Kamer lid Arno Rutte
- kregen een presentatie bij het Ministerie van Economische Zaken over de gaswinning in Groningen
- wisselden ervaringen met Jong BZK onder het genot van een borrel
- vroegen de AIVD het hemd van het lijf
- en ten slotte voerden een interessant vraag-antwoord gesprek met Mark Frequin, DG Bouwen en
Wonen.

Bestuur
In 2014 heeft een volledige bestuurswissel plaatsgevonden. Het bestuur van JANN bestaat momenteel uit drie
jonge ambtenaren die zich vrijwillig inzetten voor mooie verbindende activiteiten in het noorden. Het nieuwe
bestuur bestaat per 1 maart 2014 uit de volgende personen:
● Saskia Zwiers, voorzitter

Gemeente Groningen

● Tim Vredeveld, penningmeester
● Mylotte Huisjes, bestuurslid

Gemeente Zwolle
Gemeente Midden-Drenthe
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In april 2014 hebben we afscheid genomen van Heika van Es en Jan van der Veen. In het najaar volgden
Marieke Eillert en Jarno Doornewaard. Wij danken Heika, Jan, Marieke en Jarno voor hun inzet.

En JANN in 2015?
We zijn 2015 begonnen met een spannende verkiezing. JANN-bestuurslid Tim Vredeveld was genomineerd
voor de titel ‘jonge ambtenaar van het jaar 2015’. Hoewel Tim de finale niet haalde, zijn wij enorm trots op
hem.
In het nieuwe jaar organiseerde JANN al een eigen evenement en zoekt meer aansluiting bij andere Jonge
Ambtenaren – netwerken.

 In maart organiseerde JANN het razend interessante evenement ‘Vol gas naar het stemlokaal!’ in de
Gasfabriek in Meppel. Wat motiveert een jonge ambtenaar om zich verkiesbaar te stellen voor de
Provinciale Staten verkiezingen? Welke uitdagingen komt hij tegen? En wat valt er eigenlijk te kiezen
bij de Waterschapsverkiezingen? En nog belangrijker: waarom moeten we eigen stemmen?

 Op 9 april deden enkele JANN-leden mee aan een workshop Netwerken in samenwerking met JNG!.
 In mei zal er een JANN-auto meedoen met de Roeg&Roem Rally.
 Uiteraard zal er in het najaar een interessante excursie op het programma staan.

Financieel overzicht
Saldo per 1 januari 2014:
Sponsorinkomsten 2014:
Inkomsten eigen bijdrage excursie Den Haag:
Totaal uitgaven 2014:
Saldo per 31 december 2014:

€ 2.315,83
€ 1.400,00
€ 390,00
€ 2.794,88
€ 3.170,70

Toelichting JANN maakt mede op basis van incidentele sponsoring evenementen mogelijk. De
activiteiten van JANN zijn daarom voor leden gratis. Met uitzondering van excursie naar Den Haag,
waarvoor een beperkte eigen bijdrage is gevraagd.
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Sponsoren 2014
Graag bedanken we de sponsoren van JANN hartelijk! In 2014 waren dat:

-

Gemeente Zwolle
Gemeente Olst Wijhe
Gemeente Hoogezand Sappemeer
Provincie Fryslân

-

Gemeente Súdwest-Fryslân
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Appingedam

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

