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Na een jaar met voorbereidingen was het op donderdag 26 maart 2015 
dan eindelijk zover, de Jonge Ambtenarendag 2015! Het was alweer de  
9e editie van het grootste nationale congres voor jonge ambtenaren. 

Dit jaar was de hoofdlocatie de Stadsschouwburg in Almere. De workshops, excursies  
en de Parade vonden grotendeels plaats in het stadhuis van Almere of ergens op een  
andere spannende locatie in de stad, zoals het Floriade terrein, Het Gemaal of het  
Almeerse dorp Nobelhorst. 

Het thema van de JAD’15 was ‘Opzij, Opzij, Opzij: hier komt generatie Y’. 
Generatie Y: geboren in de jaren ‘80 en ‘90, opgegroeid in tijd van technologische  
vooruitgang en economische voorspoed. Deze snel veranderende wereld zorgde voor  
vele kansen en mogelijkheden. Hierdoor kan en moet alles beter, leuker en mooier.  
Wat betekent het om Generatie Y te zijn? Streven we onszelf soms niet voorbij?  
De antwoorden op deze vragen vormden de rode draad door deze dag. 
Voor een inspirerende dag konden deelnemers kiezen voor een energieke workshop,  
spannende excursie of de veelzijdige Parade. Door middel van deze verslagbundel blikken 
we terug op een succesvolle editie van de Jonge Ambtenarendag. Geniet nog even na en 
tot volgend jaar!

Naast de diverse keuzes die de deelnemers konden maken voor workshops, excursies  
of de parade werd men getrakteerd op een aantal vooraanstaande plenaire sprekers. 
De dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen zorgde ervoor dat het programma op een 
inspirerende manier in elkaar overliep.

De dag werd met veel energie en een dosis humor geopend door cabaretduo Olden
osborn. Deze twee dames maakten de typische kenmerken van generatie Y pijnlijk  
duidelijk. Gelukkig met een knipoog, maar zeker herkenbaar… 

Na overtuigend wakker geschud te zijn door dit komische duo heette generatie Y wethouder 
Mark Pol ons welkom in Almere. 

Generatie onderzoeker Aart Bontekoning en collega David Bobeldijk vertelden ons over 
de behoeften van generatie Y, waar generatie Y energie van verliest en wat kun je doen 
als je verstrikt raakt in verouderde cultuurpatronen? Maar ook: hoe kunnen verschillende 
generaties elkaar versterken door samenwerking?

Nadat alle buikjes gevuld waren met een heerlijke lunch trakteerde Jan Terlouw ons op een 
inspirerend verhaal over duurzaamheid en de rol die Generatie Y volgens hem hierin heeft.

 

De middag werd afgesloten door het indrukwekkende en meeslepende verhaal van  
Joseph Oubelkas over zijn onterechte gevangenschap in Marokko. Zijn boodschap voor 
generatie Y? Bepaal zelf je doelen, je bent sterker dan je denkt!

Naast het plenaire programma konden de deelnemers hun eigen dag verder vormgeven 
door in de ochtend en middag te kiezen uit de verschillende excursies, workshops of de 
Parade. De deelnemers spreidden uit over Almere om meer te ontdekken over de mogelijk-
heden van Generatie Y.  

Dit jaar was er een primeur op de JAD’15, namelijk de Parade! Deelnemers bezochten
dit onderdeel zoals je een festival bezoekt. Aan de hand van een blokkenschema, dat men
ontving op de JAD’15 zelf, konden de deelnemers bepalen of ze wilden discussiëren in
het donker, een APK voor hun loopbaan wilden of liever kledingadvies kregen van een
personal stylist…
Daarnaast was de Parade een uitgelezen kans om lekker ontspannen te netwerken.
Ontmoeting en vrijheid stonden centraal: in een open en creatieve sfeer stippelde iedereen
zijn eigen weg uit!

Wij bedanken in eerste plaats onze hoofdsponsors, de gemeente Almere,  
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Dank voor hun financiële bijdrage,  
de gastvrije ontvangst in Almere en de inzet en het enthousiasme van hun medewerkers.  
Hun inzet heeft deze dag mede tot een groot succes gemaakt! Ook bedanken wij onze 
andere sponsoren en onze mediapartner Binnenlands Bestuur.  

Daarnaast ook dank aan alle sprekers, workshophouders, begeleiders en coaches  
voor hun bijdrage aan het programma!

Graag willen wij ook even stilstaan bij de commissieleden. Ontzettend bedankt voor  
jullie enorme inzet om deze dag tot een succes te maken!
We vinden het geweldig dat jullie zoveel tijd en energie in de organisatie van de JAD’15 
hebben gestoken. Het was fantastisch om met jullie samen te werken! 

Tot slot bedanken wij alle vrijwilligers die ons op de dag zelf veel werk uit handen  
hebben genomen.

Hopelijk tot ziens op de Jonge Ambtenarendag 2016 in Schiedam!

Het bestuur van de Jonge Ambtenarendag 2015

Een bijzondere toevoeging tijdens de JAD’15 was tekenaar Felix Guérain. Hij maakte  
gedurende de dag tekeningen over de typische Generatie Y kenmerken. 

Reacties van deelnemers:

j “Super programma!!”

j “De spreker Joseph Oubelkas vond ik erg interessant.  
   Dit was een hele goede afsluiting.”

j “Leuk om collega ambtenaren te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.”

j “Goed en divers programma; voor ieder wat wils!”

j “Een fantastische dag, met Jan Terlouw en Joseph Oubelkas als hoogtepunten.” 

j “De workshops hadden langer mogen zijn.”  
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 j Hoevaak heeft de JAD’15 deelnemer de JAD al eens bezocht?
1e keer
2e keer
3e keer

vaker dan 3 keer

j Hoe zag het gemiddelde generatie Y-profiel van de jonge ambtenaar eruit 
 op de JAD’15? Kleinschalig onderzoek onder de deelnemers van de JAD’15  

wijst uit dat de jonge ambtenaar:
 • Woont in Amsterdam, Utrecht of Den Haag
 • Is geboren in 1987, 1988 of 1989
 • Jeroen of Peter (man), Sanne of Inge (vrouw) heet
 • Als achternaam (van de(r)) Graaf, (de) Visser of de Jong heeft
 • Bij een gemeente werkt
 • Trainee of beleidsmedewerker is
 • Work/life balance belangrijk vindt

j 98% van de respondenten geeft de JAD een voldoende en daarmee een gemiddelde  
van een 7,6.

j Tijdens de JAD’15 zijn 912 tweets gestuurd door 228 verschillende accounts. 
Regionaal waren wij rondom het middaguur zelfs trending topic!

61 %
16 %

 13 %
  10 %

Stichting Jonge Ambtenaren
Postbus 198, 2501 CD Den Haag
info@jongeambtenarendag.nl 
www.jongeambtenarendag.nl

fotografie: Folkert Soetenga - bekijk hier alle foto’s van de JAD’15
vormgeving: Joëlle Zeggelaar - GoBoef 

j  Opzij, Opzij, Opzij    
j  spREkERs    
j  wORkshOps, ExcuRsiEs, pARAdE 
j  fActs   

j  REActiEs 
j  BEdANkt!  
j  cOLOfON 

Fenna Z. @FennaZ1 26 mrt
Ernstig herkenbaar sommige dingen in de voorstelling van Oldenosborn. 
Typisch generatie Y blijkbaar #jad15

Mark Pol@Mark_Pol 26 mrt
Vandaag zijn er heel veel jonge ambtenaren in Almere, ik mocht ze welkom 
heten in de schouwburg. Goed dat ze bij ons op bezoek zijn! #jad15

tERugBLik jONgE AmBtENARENdAg 2015

Almere ’15

Opzij, Opzij, Opzij..
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cOLOfON

Maarten Sinnema @hsinnema 26 mrt
De #overheid kan alleen bij de tijd blijven met onze Y cultuur-updates,  
aldus @AartBontekoning #jad15 #typischY zijn! #jad15

Anneke Verboom @AnnekeVerboom 26 mrt
Vergrijzing: nog nooit zoveel werkervaring gehad in generaties. 
#jad15 #omdenken

Bregje van der Heide @BregjevdHeide 26 mrt
#jad15 J. Terlouw vraagt generatie Y om actie duurzaamheid ‘zodat jullie 
kinderen ook nog een leefbare wereld hebben’.

Jonge Ambtenarendag @JAD15Almere 26 mrt
Wat kan iemand met 2 X-chromosomen vertellen over generatie Y?  
Joseph @oubelkas sluit de #jad15 af !

Maarten Sinnema @hsinnema 26 mrt
De workshop #lachmeditatie is hoorbaar in de ruimte naast ons.. :-D #jad15

Theo Hendriks @theohen 26 mrt
Blind dates tijdens de workshop #storytelling tijdens #jad15

Judith Jansen JaaJudith 26 mrt
Aan het straatjutten in #almere #jad15

Cunera Smit @CuneraSmit 26 mrt
Boeiend stelling HYPE #jad15 ‘In Brussel hebben de ruim 30.000  
ambtenaren meer macht dan de honderden politici.’

Jolanda Lubberts @_Jolan_ 26 mrt
Over de maakbaarheid van de samenleving in #nobelhorst #jad15 inspraak 
van bewoners voorop.

spONsORs

www.jongeambtenarendag.nl
https://www.oypo.nl/soetenga
http://www.goboef.nl
http://www.jongeambtenarendag.nl/terugblik/

	START HOOFD DOCUMENT
	workshops, excursies, parade 
	sprekers
	opzij, opzij, opzij..
	facts
	reacties
	dankwoord
	colofon

	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 39: 
	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 7: 
	Button 3: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 16: 
	BOVEN 1: 
	Button 12: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	BOVEN 9: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	BOVEN 2: 
	BOVEN 3: 
	BOVEN 4: 
	BOVEN 7: 
	BOVEN 8: 
	Button 47: 
	Button 48: 
	Button 49: 


