Jonge ambtenaren zijn onmisbaar: eens?
Kijk eens om je heen of zet in gedachten eens
tien collega’s op een rij. De kans is heel groot
dat slechts één collega hiervan jonger is dan
35 jaar. En dat terwijl jonge ambtenaren onmisbaar zijn voor elke organisatie. Ze brengen
nieuwe energie en frisse ideeën mee. Jonge
Ambtenaren werken niet op een vaste plek, ze
zijn overal en werken in verschillende functies.
Maar allemaal vinden ze het leuk om aan de
slag te gaan met de toekomst van Nederland.
JANN gelooft dat jonge ambtenaren hun werk
nog beter kunnen doen als ze elkaar weten te
vinden. Ons netwerk helpt daarbij. Wij zorgen
ervoor dat jonge ambtenaren elkaar leren
kennen en van elkaar leren. Dit biedt meerwaarde voor hunzelf en de organisaties waarvoor ze werken. Sluit jij je ook bij ons aan?

we 425 leden en dit aantal groeit nog steeds.
Onze leden werken in verschillende vakgebieden en bij verschillende overheden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan provincies, gemeenten, waterschappen en uitvoerende instanties.
Welke ideeën voor gloednieuwe activiteiten heb jij?
JANN is niet alleen het bestuur. Samen met
onze leden vormen we het netwerk. We zijn
daarom benieuwd welke activiteiten wij
volgens jou zouden moeten organiseren. Zo
organiseren wij activiteiten die echt passen
bij jouw behoeften. We zouden het heel leuk
vinden om binnenkort met je in contact te
komen en elkaar beter te leren kennen. Op
deze manier kunnen we ontdekken welke
mogelijkheden er zijn om ons netwerk te
versterken.

Mogen wij ons even voorstellen?
Het Jonge Ambtenaren Netwerk NoordNederland (JANN) brengt jonge ambtenaren
uit de drie noordelijke provincies met elkaar in
contact. Dit doen we al sinds 2008. We bieden
een netwerk aan waarin er volop ruimte is
om van elkaar te leren, ideeën op te doen en
kennis te delen. We doen dit door het organiseren van activiteiten in de vorm van lezingen,
workshops, trainingen en excursies. Hierbij
richten we ons niet alleen op themainhoudelijke activiteiten maar hebben we ook
veel aandacht voor de persoonlijke
ontwikkeling van onze leden.

Heeft jouw organisatie zelf al een jongerennetwerk? Dan komen we graag met hun in
contact. Zo kunnen we kijken of we misschien
samen een activiteit kunnen organiseren. Ben
je geïnteresseerd geraakt in ons netwerk en
wil je lid worden? Meld je dan aan via onze
website www.jannnetwerk.nl. Het lidmaatschap en onze activiteiten zijn gratis. Heb je
eerst nog een paar vragen? Neem dan contact
op met JANNbestuur@Gmail.com

JANN is een stichting en daarmee afhankelijk
van financiële bijdragen van overheden. Ook
dit jaar hebben we kunnen rekenen op hun
steun. Het is dankzij deze steun dat leden kosteloos kunnen meedoen aan onze activiteiten.
We vinden het belangrijk dat iedereen hieraan mee kan doen. Op dit moment hebben
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We zouden het leuk vinden om iets van jullie
te horen!
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