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Nieuwe website, óók voor provinciemedewerkers! 

Hij staat online, onze nieuwe website! Zoals u gewend bent, is het 

een actueel platform waarop alle activiteiten van het A&O-fonds 

Provincies te vinden zijn op het gebied van HRM, arbeidsmarkt, 

arbo en medezeggenschap. In aanvulling op de oude site, waar de 

informatie vooral gericht was op de HR-professionals en de OR, 

biedt de website nu ook informatie speciaal voor de medewer-

kers van de provincies. Kijk snel op www.aenoprovincies.nl! 

 

 

A&O ProvinciE-learning 
Stand per 15 juni 2015 
Aantal inlogs: 1.750            

Aantal cursussen: 2.250 

     

Nieuwe huisstijl 

Samen met de website heeft het A&O-

fonds ook een nieuwe huisstijl laten ont-

wikkelen. Na de zomer zal ook de nieuws-

brief in een nieuw jasje verschijnen. Als 

‘afscheid’ nog één maal de nieuwsbrief in 

zijn vertrouwde vorm. 

 

A&O ProvinciE-learning      Summer School            6 juli- 1 okt.  

Van 6 juli, het begin van de zomervakantie, tot 1 oktober 2015 

biedt A&O ProvinciE-learning de Summer School aan. Alle provin-

ciemedewerkers kunnen in deze periode gratis gebruik maken 

van 5 extra cursussen: Duits, Frans, Italiaans, Fit zijn & fit blijven 

en Mindfulness. Kijk op www.aenoprovincies.nl  voor meer in-

formatie en aanmelden.  

 

 

Website Meester in je werk 

Het is zo ver, begin juli is de site voor loopbaan,  

ontwikkeling en vakmanschap opgeleverd onder de naam  

Meester in je werk! Op de site kunnen medewerkers van gemeenten en provincies  

geheel op eigen houtje hun ontwikkelkansen onderzoeken en vergroten. Zie onze 

website voor meer informatie. In de komende weken gaan we hard aan de slag om 

de site te vullen met sectorspecifieke informatie en we zullen na de zomer met een 

spetterende campagne de site lanceren. Hou onze campagne-uitingen in de gaten en 

wees welkom bij de events die we gaan organiseren!!  

A&O-fonds Provincies 

zoekt… 

…een projectleider 

quickscan duurzame 

inzetbaarheid  

Bekijk hier de vacature! 

De werving start                       

31 augustus. 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
https://twitter.com/AOProvincies
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-provincies?trk=top_nav_home
http://www.aenoprovincies.nl/
http://aenoprovincies.nl/
http://www.aenoprovincies.nl/
http://aenoprovincies.nl/aanbod-diensten/voor-medewerkers/ao-provincie%E2%80%90learning-medewerkers/cursusaanbod/
http://aenoprovincies.nl/aanbod-diensten/voor-hrm-or/hrm/site-loopbaanontwikkeling/
http://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2015/07/Vacature-Projectleider-quickscan-Duurzame-Inzetbaarheid.pdf
http://aenoprovincies.nl/aanbod-diensten/voor-hrm-or/hrm/site-loopbaanontwikkeling/
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Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies 

De nieuwsbrief van A&O-fonds Provincies komt één keer per maand uit. U vindt hier de laatste actuele ontwikke-

lingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap 

binnen provincies. Op onze website vindt u nog meer informatie over deze onderwerpen.  U kunt zich aanmelden 

voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl.  De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. 

Jaarverslag 

We hebben in 2014 weer veel verschillende 

activiteiten samen met de sector mogen ont-

wikkelen en uitvoeren op het gebied van ar-

beidsmarkt, HRM-beleid, medezeggenschap en 

arbeidsomstandigheden. Dit heeft geresulteerd 

in een jaarverslag boordevol mooie projecten. 

 

We wensen u hele fijne zomermaanden! 
Wij zijn gedurende de hele zomer bereikbaar. 

 

Arbeidsmobiliteit: de laatste inzichten – 29 september 

Hoe houd je het openbaar bestuur in de toekomst succesvol? 

Het creëren van arbeidsmobiliteit is hierbij één van de belang-

rijkste uitdagingen. Hoe staat het hiermee en wat kunnen ma-

nagers, bestuurders en medewerkers zelf doen om de mobiliteit 

te stimuleren?  Het ministerie van BZK, de A&O-fondsen van 

Provincies, gemeenten en waterschappen en ICTU 

/InternetSpiegel hebben dit onderzocht, met als resultaat een 

publicatie over arbeidsmobiliteit. 

Op dinsdag 29 september wordt uit dit rapport de belangrijkste 

inzichten en stand van zaken op het gebied van arbeidsmobili-

teit gepresenteerd. U kunt hierbij zijn! Bekijk de uitnodiging! 

 

Arbo-apps voor medewerkers 

De arbo-co’s hebben eerder onder begeleiding van het A&O-fonds Provincies een pilot uitgevoerd met betrekking 

tot het gebruik van arbo-apps in het dagelijks werk van de arbo-coördinator. Twee nieuwe arbo-apps wilden we u 

op de valreep voor de zomer niet onthouden, met name voor de medewerkers die veel buiten zijn: een app om 

door middel van foto’s moedervlekken te controleren of er een vermoeden is van huidkanker (meer info op 

www.checkjemoedervlek.nl) en een app van het RIVM (Tekenbeet) om o.a. op te zoeken hoe tekenbeten eruit zien 

en hoe ze correct verwijderd kunnen worden.  De apps zijn gratis te downloaden in de AppStore en in Google Play. 

Arbo-expertisedag – 2 november 

Noteer alvast in uw agenda: maandag        

2 november wordt  de Arbo-expertisedag 

gehouden. Een werkgroep van arbo-co’s is 

bezig met de opzet en invulling van de 

dag. De dag is interessant voor zowel HR- 

als voor OR-medewerkers.  

Personeelsmonitor 2014 

Voor de Personeels- & Beloningsmonitor 

2014 hebben we alle gegevens van de pro-

vincies ontvangen en op 22 juni zijn in 

klankbordgroep o.a. de eerste analyseresul-

taten besproken. Daarnaast is gesproken 

over de opzet van de rapportage en de ver-

dere vormgeving van het dashboard. De 

planning is dat de Personeels- & Belonings-

monitor 2014 eind september samenge-

voegd worden opgeleverd. Voor vragen 

neem contact op met Jannet Bergman. 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
https://twitter.com/AOProvincies
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-provincies?trk=top_nav_home
http://aenoprovincies.nl/publicaties/publicaties-jaarverslagen/?utm_source=Mailing Jaarverslag 2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Mailing Jaarverslag 2014 - Overzichtspagina
http://www.aenoprovincies.nl/
http://aenoprovincies.nl/publicaties/publicaties-jaarverslagen/?utm_source=Mailing%20Jaarverslag%202014&utm_medium=Email&utm_campaign=Mailing%20Jaarverslag%202014%20-%20Overzichtspagina
http://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2015/06/150624-Uitnodiging-29-09-Arbeidsmobiliteit_-De-laatste-inzichten.pdf
http://www.checkjemoedervlek.nl/
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl

