JONG GENIE
SAMEN IN BEWEGING

Onze Boodschap

Dit interactieve magazine staat in het teken van Jong Genie
en het event dat begin 2021 georganiseerd wordt. Ik hoor je
denken: dit interactieve magazine? Ja, je leest het goed!
Dit magazine bevat meer informatie dan je met het blote
oog kan zien. Er zitten namelijk scanbare elementen in dit
magazine, duidelijk aangegeven met de pijlen. Scan deze
elementen en laat je meenemen in deze experience!
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Hoe kun je de interactieve
elementen scannen?
Download de EnergyWalks app
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Scan de QR code of voer de onderstaande cijfercode in
Scan de aangegeven interactieve elementen met je camera.
Volg hierbij de juiste volgorde van de elementen
Laat je verrassen door de content die je hiermee activeert!
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Jong Genie, een invasie
van innovatie
Een toekomst waar iedereen, van soldaat tot generaal, kan
bijdragen aan een toekomstbestendige Genie. Een toekomst
waar onze goede ideeën en talenten niet alleen erkend worden,
maar ook de kans krijgen om te groeien. Een Genie waar inzet
en betrokkenheid net zo serieus genomen wordt als rangen en
hiërarchie. Een Genie waar jij en ik vandaag gezamenlijk werken
aan de Genie van morgen. Een onmogelijke toekomst? Wij
denken van niet...
Ruim een jaar geleden is het idee voor Jong Genie ontstaan uit
de constatering dat de enorme hoeveelheid kennis, ervaring
en talenten binnen de genie niet altijd de kans krijgt die het
verdiend. Goede ideeën genoeg, maar te vaak vallen initiatieven
na korte tijd stil. Jong Genie staat voor het in beweging krijgen
van ons Regiment. We staan voor het verbinden en in hun kracht
zetten van onze mensen. Genisten ondersteunen en stimuleren
om actief bij te dragen, mee te denken en mee te werken,
dat is waar Jong Genie over gaat. Vanuit onze kernwaarden
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eigenaarschap en betrokkenheid bij ons werk niet afwachten,
maar aanpakken en het beste uit jezelf en de organisatie halen!
In kleine kring heeft Jong Genie het afgelopen jaar de
eerste stappen gezet. Er worden al verschillende projecten
ondersteund en uitgevoerd, de eerste resultaten zijn geboekt.
Om de beweging te versterken en breder bekend te maken
organiseren we begin 2021 een kazernebreed evenement in
Wezep. Op deze dag gaan we samen met jullie het startschot
geven voor de Genie van morgen. Wie doet er met ons mee?
Jong Genie

Scan mij

Sven heeft een video boodschap
voor je achtergelaten!
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Pabrade, Litouwen, April 2018.
In de besneeuwde bossen van Pabrade kregen we de kans om
eindelijk een verhakking daadwerkelijk met explosieven te springen.
Het plaatsen van de ladingen gebeurt meestal met tape, touw en
fietsbanden. Dit zorgt voor een hoop frustraties omdat dit niet altijd
goed werkt. Om het onszelf makkelijker te maken, maakten wij een
soort ‘matjes’ van tape en touw waar je de ladingen beter in kon
leggen. Het geheel kon je in een keer oppakken en strak om de boom
heen te trekken. Dit systeem werkte al best goed, maar wij vonden
dat er een soort vast product moest komen. Maar waar begin je als
je zelf een product wilt ontwikkelen en laten invoeren? Doordat je
als manschap eigenlijk niet weet welke paden je moet bewandelen,
verwateren zulke ideeën al gauw.
Vanaf dit jaar is ons project ondersteund door Jong Genie en is het
ons gelukt om ons idee te vertalen naar een werkend prototype en in
de juiste lijn aan te dragen.
Wil je weten hoe wij dit deden? Scan dan onderstaand element!
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Scan bovenstaand element en bekijk in de video hoe een idee, wat
2 jaar terug is ontstaan in de koude en besneeuwde bossen van
Litouwen, is uitgewerkt tot een product!
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wist je dat...
Meer dan 200 Genisten via een van de projecten
betrokken zijn geweest bij Jong Genie
Projecten van Jong Genie voor een groot deel gewoon
tijdens diensttijd uitgevoerd worden
Bij Jong Genie iedereen welkom is die wil werken aan
een betere Genie, ook als ze geen Genist zijn

Scan dit element om nog meer te weten
te komen over Jong Genie!
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Schrijf je in
voor het event
op 4 maart 2021!

Scan mij

Let op, er zijn maar een beperkt aantal
plekken beschikbaar dus wees er snel bij.
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Milou Rabelink

“Ik geloof dat we met goede ideeën,
enthousiaste mensen en initiatief onze
organisatie nog beter kunnen maken.
Daarom kom ik naar het event.”

Sven Weijnschenk
“Ik zit bij Jong Genie omdat ik geloof dat
de mensen op de werkvloer de beste
ideeën hebben over hoe ze de organisatie
kunnen verbeteren. Jong Genie kan deze
mensen de mogelijkheden en tools bieden
om gezamenlijk de Genie van de toekomst
vorm te geven.”

Robbert verhulst
“Ik zet me in voor Jong Genie omdat
ik geloof dat goede ideeën niet altijd
gebonden zijn aan rang of plek in de
organisatie. Bijdragen vanuit je eigen
kracht en samen werken aan een betere
Genie, dat is waar ik voor sta!”
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Kyllian MONES

“Iedereen zou verandering moeten
kunnen doorvoeren op zijn eigen
niveau. Daarom zit ik bij Jong Genie.”

Erwin Westerbeek
“Ik zit bij Jong Genie omdat ik tegen
problemen of ongemakken aanliep en er
nu zelf iets aan kan doen om het werk voor
mij en anderen makkelijker te maken.”

Ted Duursma
“Ik zit bij Jong Genie omdat ik niet
langer wil wachten op verandering
maar zelf iets wil veranderen.”

11

Meld je aan voor het
online event op 4 maart!

jong genie
+31 (0)85 4017965
info@energyplatform.nl
www.energyplatform.nl
Herculesplein 207-B
3584 AA Utrecht

jong.genie@mindef.nl
www.energyplatform.nl/
jong-genie-event

