MANIFEST AAN! NOORD-NEDERLAND
Op een nieuwe manier naar de toekomst kijken

T

ijdens het creëren van de toekomstverhalen is de huidige situatie van de

•

noordelijke regio als vertrekpunt genomen. We kijken op een andere manier

zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen en de werkende elementen

naar de toekomst en naar regie en samenwerking. We zien dat het belangrijk

benoemen en opzoeken gaat ons verder brengen. Onze vooringenomenheid over

is om positief te zijn en samen te werken aan de toekomst.
Dat noemen we AANstaan.

de ander, uit een ander gebied, sector of rol, laten wij varen.
•

•

AAN!dacht: voor de huidige situatie. We herkennen de grote uitdagingen, de
armoede, de leefbaarheidsproblemen, gebrek aan innovatie, grote subsidieafhankelijkheid en gebrek aan effectieve samenwerking. Wij willen daar aandacht
aan schenken en geven, maar ons er niet door laten belemmeren. Het wordt mooi
in Noord Nederland!

•

AAN!sluiten: samenwerken en mobilisatie van netwerken, zodat we kleine dingen
groot kunnen maken. Verbinding met bestaande initiatieven. Er zijn al vele mooie
initiatieven en netwerken, vaak nog weinig over de provinciegrenzen heen, Dat
kunnen we versterken. Mooie initiatieven verdwijnen door gebrek aan kennis,
kunde en middelen. Wij willen van elkaar leren en ons eigen netwerk, kennis en
kunde actief inzetten.

•

denken gaat ons niet verder brengen. Wij zijn zelf AAN zet.

AAN!: wij Noordelingen staan aan! We geloven in een toekomstbestendig NoordNederland en willen alles stimuleren wat daaraan bijdraagt.

AAN!spreekbaar: we spreken elkaar aan. Zodat we onze inzet scherp houden,

AAN!jagen: tot actie over te gaan en bewegen naar een toekomst die we zelf
willen. UIT staan is geen optie, slachtofferschap, calimero-gedrag en te klein

De principes van AAN:
•

AAN!horen: we luisteren naar elkaar en we leren van elkaar. Een open houding,

•

AAN!haken: we kunnen uitdagingen en problemen alleen samen oplossen. We
nodigen iedereen uit om aan te haken. Wij zijn met velen. Iedereen die zich
AANgesproken voelt door AAN kan AANhaken door mee te doen en in actie te
komen en zijn eigen inzet te leveren.

Een groep van 45 Noorderlingen nodigt iedereen uit om de regie te pakken over de
toekomst van onze regio. Er is altijd regie nodig, in verschillende fasen en voor
verschillende onderwerpen kan die verschillend worden genomen. Voor de grote
uitdagingen van de toekomst en de hardnekkige problematiek in delen van Noord
Nederland is samenwerking zeer gewenst. In de vier verhalen komen verschillen
regiescenario’s aan de orde. Geen van de scenario’s is ideaal of zal volledig de
waarheid blijken/worden, het is belangrijk je af te vragen wat wanneer nodig is en wie
regie kan nemen. Door deze afwegingen expliciet en met elkaar te maken kunnen we
AAN de slag gaan met de toekomst.

AAN blijven staan als dingen anders lopen en elkaar herinneren aan wat met

De vier verhalen laten zien dat je het niet alleen kunt. Wat wil jij anders doen zodat het

elkaar van plan waren en zijn.

Noorden het gidsland wordt voor de toekomst?

