Jonge Ambtenarendag 2020
Handleiding voor het indienen van een bidbook
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Inleidend
De eerste Jonge Ambtenarendag (hierna: JAD) werd gehouden in 2007 in Den Haag. Een aantal jonge ambtenaren waren
gedreven om een dag te organiseren voor collega’s bij overheidsinstellingen uit het hele land om kennis uit te wisselen en te
netwerken. Dit concept is een groot succes gebleken en is het afgelopen jaar dan ook al voor de 12e maal georganiseerd. Elk
jaar heeft de JAD in een andere stad plaatsgevonden.1
Editie

Host

Hoofdlocatie

Deelnemers

2007

Den Haag

Ridderzaal

250

2008

Den Haag

Ridderzaal

450

2009

Rotterdam

Cruise Terminal

500

2010

Amsterdam

Carré

500

2011

Eindhoven / Brabantstad

Strijp-S

600

2012

Gem. Utrecht / prov. Utrecht

Domkerk

600

2013

Gem. Arnhem / prov. Gelderland

Musis Sacrum

500

2014

Den Haag

Grote Kerk

600

2015

Almere

Schouwburg Almere

600

2016

Schiedam

Theater aan de Schie

650

2017

Breda

Chassé theater

650

2018

Stichtse Vecht

Nyenrode Business Universiteit

700

De locatie voor de volgende editie van de JAD wordt gekozen aan de hand van ingediende bidbooks. Deze handleiding is
bedoeld voor jonge ambtenaren(verenigingen), die interesse hebben in het uitbrengen van een bidbook om de JAD naar hun
stad of regio te halen. Een bidbook is een is een schriftelijk overzicht van wat uw organisatie te bieden heeft. Hierin wordt
onder andere beschreven waarom volgens u de JAD naar uw regio moet komen, suggesties voor een thema en locaties en de
financiële bijdrage.
Stichting Jonge Ambtenaren
De Stichting Jonge Ambtenaren organiseert jaarlijks de JAD. De Stichting opereert autonoom, onder leiding van het bestuur.
Bestuursleden worden voor één jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming. De stichting en haar bestuurders zijn
ingeschreven in het handelsregister.
Naast het bestuur kent de Stichting enkele commissies. De commissies hebben een uitvoerende rol bij de voorbereiding van
een JAD-editie. Iedere commissie heeft hierbij een eigen specialisme, meestal programma, communicatie, logistiek of
acquisitie.
In totaal betreft de organisatie dan ook jaarlijks zo’n 20 enthousiaste jonge ambtenaren die hun handen ineenslaan om de
JAD tot een succes te maken. Alle bij de stichting betrokken personen zijn medewerkers van overheidsorganisaties. Zij zetten
zich, naast hun gewone baan, vrijwillig en belangeloos in voor het organiseren van een geweldige congresdag.
Doel en doelgroep van de JAD
De JAD heeft tot doel om jonge ambtenaren te inspireren, om hen te prikkelen en hen te laten zien hoe ze het verschil kunnen
maken. Er is ruimte voor kennisverbreding, persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting.
We vinden het belangrijk om met de JAD te laten zien waartoe jonge ambtenaren in staat zijn, wat er binnen de overheid
gebeurt door jonge ambtenaren. Tot slot willen we met de dag ook expliciet het vak van ambtenaar in het zonnetje zetten
(met bijbehorende media) naar de buitenwereld. Jonge ambtenaren van alle Nederlandse overheidsorganisaties zijn welkom
op de JAD. Wij hanteren geen harde leeftijdsgrens, maar hopen ambtenaren aan te spreken die “jong van geest‟ zijn. Het gaat
dus niet zozeer om de leeftijd, maar om een frisse blik, een vernieuwende visie en kritische mentaliteit. Eigenschappen, die in
de regel met “jong” worden geassocieerd, maar niet exclusief aan jonge mensen voorbehouden zijn.
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Voor een korte beschrijving van de historie van de JAD verwijzen wij naar de bijlage bij deze handleiding.
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Haal de JAD naar je stad!
Gastheer zijn van de JAD biedt aan de biedende partijen de gelegenheid om zichzelf, de eigen projecten, stad en regio te
tonen aan honderden jonge ambtenaren. Daarnaast kunnen suggesties voor inhoud en vorm van de dag worden
aangedragen. Elke JAD heeft zijn eigen “look & feel‟. Het thema en de (hoofd)locatie dragen hier voor een groot deel aan
bij. De organisatie kiest ieder jaar de gewenste dagindeling en werkvormen om invulling te geven aan het thema en de
ambities. Voorbeelden zijn een congresvorm en de inzet van sprekers, workshops, excursies en/of coaches.
We staan open voor elk bid dat voldoet aan de richtlijnen in deze handleiding. Die richtlijnen geven we hieronder
puntsgewijs weer. Er is niet zo iets als een doorsnee JAD. Maar om toch een indruk te kunnen geven van de grootheden
waar het bij de JAD over gaat, zetten we hieronder enkele cijfers op een rij:
Organisatie*

Workshops**

3-6 bestuursleden en 13-16 commissieleden,
aangevuld met vrijwilligers op de dag zelf
600-650
jonge
ambtenaren
vanuit
overheidsorganisaties.
25-40

Plenaire sprekers**

3-6

Excursies**

1-4

Entertainment**

Band, cabaret

Begroting**

€80.000,- tot €150.000,-

Bezoekers

alle

* De Stichting is zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van de organisatieleden.
** De invulling van de dag met bepaalde onderdelen is een nadrukkelijke keuze, die elk jaar opnieuw moet worden
gemaakt. Het is dus niet zo dat de onderdelen van het programma vooraf vast staan. De invulling van het programma is
de verantwoordelijkheid van de programmacommissie.
*** De begroting is sterk afhankelijk van de gemaakte keuzes voor (hoofd)locatie en programmatische invulling, en
van de (verwachte) sponsorinkomsten.
Richtlijnen bij het indienen van een bid
De onderwerpen dienen in het bidbook te worden behandeld:
•
•
•
•
•
•
•

Onderscheidend
Financiële bijdrage
Commitment van bestuurders
Betrokkenheid jongvereniging
Themasuggesties
Locatie suggesties
Suggesties voor organisatieleden

Onderscheidend
Waarom moet het bestuur juist voor deze bieder kiezen? Wat is er uniek aan de stad/regio? Met welke innovaties is de
bieder bezig? Wat voor bijzonders vindt er plaats, waar jonge ambtenaren echt weet van zouden moeten hebben?
Financiële bijdrage
De werkzaamheden voor de stichting worden op vrijwillige en onafhankelijke basis door de bestuurs- en commissieleden
verricht. De stichting is daarom voor haar inkomsten volledig afhankelijk van sponsoring en subsidies vanuit overheden en
private partijen. Wij vinden het mede daarom belangrijk, dat de biedende partij in het bid een harde toezegging doet voor
een financiële bijdrage van € 50.000,-.Met deze bijdrage is gemiddeld genomen de helft van de begroting van de JAD-editie
gedekt. In de meeste gevallen wordt een bid ingediend door een gemeente en provincie gezamenlijk, waarbij de bidpartners
deze kosten delen. De bijdrage zal vroeg in het proces worden gefactureerd, zodat de eerste kosten en vooruitbetalingen op
bijvoorbeeld locaties zonder problemen kunnen worden voldaan.
Commitment van bestuurders
Vanzelfsprekend is het van belang dat bestuurders van de biedende organisatie het bid ondersteunen. Niet alleen vanwege de
gevraagde financiële bijdrage, maar ook voor het commitment met de JAD. Graag zien wij bij het bid een schriftelijke
bevestiging van dit commitment door één of meer bestuurders.
Themasuggesties
De JAD heeft ieder jaar een ander thema. Dit thema moet actueel zijn en naast jonge ambtenaren ook bieders en sponsoren
aanspreken. Daarnaast biedt het thema de mogelijkheid om accenten te leggen op de bijzondere aspecten van de
ontvangende regio. Wij vragen de bieder om één of meer suggesties voor een thema te doen en om aan te geven of men
specifieke accenten wil leggen.
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Locatie suggesties
Voor de JAD is een hoofdlocatie nodig, die een landelijke uitstraling heeft en kenmerkend is voor de stad/regio. De
hoofdlocatie dient voldoende plaats te bieden aan het verwachte aantal bezoekers en dient goed bereikbaar te zijn met het
openbaar vervoer.
Naast de hoofdlocatie wordt naar behoefte gebruik gemaakt van verschillende kleinere nevenlocaties op loopafstand
(maximaal 5 min.) van de hoofdlocatie. Hiermee wordt rekening gehouden bij de keuze van de hoofdlocatie. Indien ruimtes in
provincie- en/of gemeentehuis als nevenlocatie worden gebruikt, dan worden deze gewoonlijk kosteloos beschikbaar gesteld.
Wij lezen in het bid graag welke potentiële hoofdlocatie(s) de bieder in gedachten heeft. Wij verzoeken om daarbij zo mogelijk
aan te geven, met welke mogelijkheden en kosten rekening moet worden gehouden. De uiteindelijke keuze voor een
hoofdlocatie wordt gemaakt door het bestuur van de stichting, waarbij kan worden afgeweken van de voorgestelde locaties.
Wij vragen de bieder ook om aan te geven of er gedurende de JAD nog andere evenementen georganiseerd worden in
de stad/regio en waar deze zich afspelen ten opzichte van de voorgestelde hoofdlocaties.
Betrokkenheid jongvereniging(en)
Idealiter beschikt de bieder over één of meer actieve jongvereniging(en), die betrokken is/zijn bij de totstandkoming van het
bid. Daarnaast hebben wij goede ervaringen met vertegenwoordigers van jongverenigingen als contactpersonen binnen de
organisatie van bieders. Wij vragen bieders om aan te geven hoe betrokkenheid van de jongvereniging vorm krijgt,
bijvoorbeeld door het leveren van vrijwilligers en/of het promoten van deelname aan bestuur en commissies van de Stichting
Jonge Ambtenaren.
Suggesties voor organisatieleden
Wij vragen de bieder om één persoon voor te dragen voor een rol in het bestuur van de JAD. Eén of meer personen kunnen
worden aangedragen voor een rol in een van de commissies. De voorgedragen personen zijn intern betrokken en actief bij de
jonge ambtenarenvereniging en hebben goede contacten binnen de organisatie van de bieder. Wij ontvangen graag van iedere
kandidaat een motivatie en CV bijgevoegd in het bidbook. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het wenselijk is dat
voorgedragen personen van hun werkgever tijd krijgen om de functie binnen de stichting te vervullen.
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Procedure
Bidbooks kunnen tot uiterlijk 31 januari 2019 worden ingediend bij de Stichting Jonge Ambtenaren via voorzitter@jad.nl.
Na 31 januari 2019 zal een selectie plaatsvinden. Hierbij is het stichtingsbestuur betrokken alsmede een selectie van oudbestuurders van de JAD.
Uiterlijk op vrijdag 1 maart 2019 zal het bestuur besluiten aan welke bieder de volgende JAD-editie zal worden
toegekend.
Vervolgens wordt aan de bieders teruggekoppeld of de JAD-editie wel of niet aan hen is toegekend. Pas op de eerstvolgende
JAD, aan het einde van de dag, wordt bekendgemaakt op welke locatie de volgende JAD plaats zal hebben. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling dat de winnende bieder hier tussentijds berichten over naar buiten brengt.
Na toekenning van de JAD-editie worden vervolgafspraken gemaakt, vooral met betrekking tot de financiering,
(inhoudelijke) input vanuit de bieder en contactpersonen. Ook wordt afgesproken met welke frequentie
overleg/afstemming plaatsvindt.
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BIJLAGE: beschrijving van de historie van de JAD
2007
De eerste JAD in 2007 was vooral een Rijksevenement, waarbij de dag door twee dames vanuit de Rijks-Jongvereniging in
elkaar werd gezet. Het evenement, dat plaats bood aan ca. 250 deelnemers, werd ondergebracht bij de verschillende
departementen.
2008
Een tweede JAD volgde, bij zoveel succes van de eerste. Deze dag werd in 2008 georganiseerd in de Ridderzaal, onder
gastheerschap van Minister Camiel Eurlings. Ook hier fungeerden de departementen als workshoplocaties. Deze keer was
er plaats voor ca. 450 deelnemers, maar opnieuw werd de organisatie geconfronteerd met een flinke wachtlijst.
2009
In 2009 werd gebroken met de Haagse traditie en was het thema niet voor niets “Naar Buiten!‟. De Rotterdam Cruise
Terminal diende als decor voor deze JAD met ca. 500 deelnemers. Rond de organisatie van deze dag zijn we vervolgens voor
het eerst geconfronteerd met de belangstelling van twee steden(banden) die de dag ook wel eens zouden willen huisvesten;
Amsterdam en Brabant-Stad. Het werd duidelijk dat de JAD een groeiende landelijke bekendheid had en een evenement
geworden was om in de agenda te zetten.
2010
In 2010 is gekozen voor Amsterdam. Amsterdam bood Carré aan als hoofdpodium en het bood de gemeentelijke diensten
rond Carré aan als nevenlocaties ten behoeve van de workshops (2 dagdelen x ca. 30 workshops). Er waren ca. 500
deelnemers op deze JAD.
2011
In 2011 is Brabant-Stad aan de beurt. De jong-verenigingen hier hadden zich inmiddels verenigd, en een kleine afvaardiging
zou deel gaan uitmaken van het dagelijkse bestuur van de Stichting Jonge Ambtenaren. De dag vond plaats op het Strijp-S
complex met ca. 600 deelnemers.
2012
In 2012 was Utrecht de gaststad met als hoofdlocatie de Domkerk. Met het thema “Vooruit! De toekomst centraal” werd
de aandacht gevestigd op de toekomst en vooruitgang door verandering, vernieuwing en verbinding. Ook dit jaar werd het
bezoekersaantal van 600 gehaald en was de inschrijving zelfs na enkele weken al vol. Bijzonder voor deze editie waren de
vele adviezen die door de bezoekers gebundeld aan de minister van BZK zijn aangeboden.
2013
In 2013 was Arnhem het toneel van de JAD met Musis Sacrum als hoofdlocatie. Het thema was “Jong verbindt; elkaar,
generaties & de samenleving‟. Er waren ca. 500 deelnemers. Bijzonder aan deze dag was dat er gewerkt is met parallelle
programmalijnen, variërend van ‘light‟ tot ‟heavy‟. Dit maakte het voor deelnemers mogelijk om een zeer ‘eigen‟
programma samen te stellen.
2014
In 2014 vond de Jonge Ambtenarendag plaats in Den Haag. Het thema was “Your extreme make-overheid”. De inschrijvingen
zaten binnen record tijd vol! Op donderdag 27 maart 2014 kwamen 600 jonge ambtenaren uit het hele land naar de Grote
Kerk in Den Haag.
2015
In 2015 vond de Jonge Ambtenarendag op 26 maart plaats in Almere met als thema "Opzij, opzij, opzij: hier komt generatie
Y!". Jonge ambtenaren konden kiezen uit verschillende workshops, excursies en in de middag de parade.
2016
De 10e Jonge Ambtenarendag vond plaats op 31 maart. Daarbij heeft het programma sterke invulling gegeven aan het thema
“The Perfect Fit” door de sessies in te delen naar de 3 subthema’s: Ik leef, Ik werk, Ik groei. Naast de hoofdlocatie, het
Theater aan de Schie hebben we op meer dan 15 unieke locaties in Schiedam workshops verzorgd.
2017
In 2017 vond de Jonge Ambtenarendag plaats op donderdag 30 maart. De gastlocatie van deze editie was de gemeente
Breda. De Jonge ambtenaar vormt de toekomst bij de overheid. De JAD stond om die reden in het teken van
toekomstscenario’s. Hierbij is uitgegaan van vier grote trends die het werk van de (jonge) ambtenaar gaan beïnvloeden: dark,
green, viral en glocal. Waarin ‘dark’ staat voor het leven in een wereld waarin verharding en radicalisering een steeds grotere
rol gaan spelen, ‘green’ voor leven in een wereld waarin de vraag naar klimaat(verandering) alsmaar groeit, ‘viral’ voor een
100% digitale overheid en ‘glocal’ voor het snijvlak tussen toenemende decentralisatie en anderzijds internationale
samenwerking en mondialisering. Hoofdlocatie was het Chassé theater, daarnaast is op meer dan 15 unieke locaties een
workshop/excursie verzorgd. Twee weken voor de JAD waren de 650 kaarten uitverkocht.

6

2018
De editie van 2018 was in de prachtige groene gemeente Stichtse Vecht, met als hoofdlocatie Nyenrode Business
Universiteit. Het centrale thema was #Hackyourself; de bezoekers van de JAD werden uitgedaagd om grenzen te verleggen
en om hun kennis en kunde te verbreden. Hierbij werden de jonge ambtenaren gefaciliteerd om die stap te kunnen en vooral
te durven zetten. De twaalfde editie van de JAD was niet zomaar een editie, voor het eerst werden masterclasses
aangeboden op de JAD! Binnen één week was deze editie uitverkocht: een unicum.
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