
 

 

 

 

 

 

   

 

A&O-fonds Provincies zoekt... 

Een tijdelijke collega die handen en voeten geeft aan de quickscan duurzame inzetbaarheid. 

Ben jij werkzaam bij een provincie en toe aan een opdracht die buiten je eigen provincie 

plaatsvindt en voor alle provincies van belang is?  

Ben jij degene die de hoofdlijnen uit de uitgevoerde “quickscan duurzame inzetbaarheid” kan 

vertalen naar concrete activiteiten als input voor de nieuwe cao? Werk je daarbij graag samen 

met een werkgroep die je van de nodige informatie voorziet en is het voor jou logisch om deze 

informatie te vertalen naar adviezen die als input voor de volgende provincie-cao kunnen 

dienen?  

Dan hebben wij een mooie klus voor jou, op Hbo-niveau. Je kunt ervaring opdoen als 

projectleider van een interprovinciaal project en uitvoering geven aan een cao-afspraak. We 

verwachten van je dat je met name inhoudelijke kennis van en affiniteit hebt met het 

onderwerp en verder ervaring in het procesmatig begeleiden van projecten dan wel de 

aantoonbare ambitie dit te leren. 

Het onderwerp is een activiteit uit het Activiteitenplan 2015 van het A&O-fonds Provincies en is 

afkomstig uit de cao. 

 

Uit de cao: Partijen hechten veel belang aan vergroting van de duurzame inzetbaarheid van 

werknemers. Dat is ook de belangrijkste conclusie van de evaluatie van het Persoonlijk 

Ontwikkelbudget (POB) in 2013: partijen onderschrijven nog steeds de doelstellingen van het 

POB, maar waren het niet eens over het instrument (het persoonlijke budget). Daarom gaan 

partijen gezamenlijk werken aan een nieuwe, bredere regeling ter bevordering van loopbaan en 

mobiliteit van de werknemers. Zij gaan via een quickscan in beeld brengen wat provincies 

hebben gedaan met de aanbevelingen van de toenmalige Commissie van Wijzen en wat daarvan 

het effect is. Op basis daarvan maken zij medio 2015 afspraken over noodzakelijke aanvullende 

maatregelen in de volgende cao. Daaronder begrepen maatregelen ter verdere stimulering van 

de mobiliteit in het kader van het loopbaanbeleid en in het VWNW-traject.  

 

De uitwerking… 

De activiteit uit het Activiteitenplan 2015 bestaat uit 2 fasen. Fase 1 betreft de analyse van de 

gegevens van de quickscan duurzame inzetbaarheid zoals die door IPO is afgenomen en 

aangeleverd aan het A&O-fonds Provincies. De analyse wordt uitgevoerd door A&O-fonds 

Provincies. Vervolgens wordt fase 2 uitgevoerd door jou. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

inzet een werkgroep. Deze werkgroep bevat deelnemers die expertise op dit onderwerp 

hebben/kunnen leveren en die de directe linking pin vormen met de sector en vanuit A&O-fonds 

Provincies en uit de sector komen. Het zijn deelnemers met kennis van arbeidsvoorwaarden, 



 

 

 

 

 

arbo en P&O. Op basis van de gemaakte analyse wordt door de projectleider in samenwerking 

met de werkgroep suggesties t.b.v. de nieuwe cao gedaan.  

Je hebt een grote mate van zelfstandigheid om je werk in te delen op een locatie die jou past. 

Enige voorwaarde is dat dit afgestemd wordt met het A&O-fonds en de werkgroep. 

Voor fase 2 is 100 uur begroot en het beslaat een periode van circa 3 maanden, starttijd in 

overleg maar z.s.m. 

In beginsel wordt gedacht aan een detacheringsovereenkomst vanuit je huidige provinciale 

werkgever. Er staat een vergoeding conform schaal 11/12 tegenover.  

Heb je belangstelling dan kan je dat per mail kenbaar maken. Je reactie met beknopte motivatie 

en werkervaring zien we graag tegemoet via peter.smits@aenoprovincies.nl. Heb je vragen, 

neem dan contact op met jannet.bergman@aenoprovincies.nl.    

De werving start 31 augustus en de sluitingsdatum is 14 september.  
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