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De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies.
De digitale nieuwsbrief bevat korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen
via de betreffende link.

Column bestuurder A&O Provincies Jaap Doeven
Sinds november 2009 maak ik deel uit van het bestuur van het A&O Provincies. Ik ben
vertegenwoordiger van de CMHF, één van de drie centrales voor overheidspersoneel die in het
bestuur zitting hebben. Mijn voorganger was Peter van den Berge net als bij het A&O-fonds voor de
gemeenten. Ik ben werkzaam bij de rijksoverheid, te weten de Belastingdienst, en zal mij nog wel het
nodige eigen moeten maken van wat er bij de provincies speelt. Maar de problematiek waar A&O
Provincies mee te maken krijgt - arbeidsmarkt, diversiteit, HRM, arbo en medezeggenschap – speelt
bij de rijksoverheid net zo sterk. En juist die terreinen hadden en hebben mijn bijzondere interesse en
aandacht in de achterliggende jaren. Als voorzitter van de Ondernemingsraad van de Belastingdienst
Utrecht-Gooi, ben ik heel wat jaren betrokken bij deze onderwerpen. Het zal u dan ook niet verbazen
dat ik het plezierig vind dat in de op 26 januari jl. gehouden Algemeen Bestuursvergadering ik de
portefeuille “Medezeggenschap” heb toebedeeld gekregen. Medezeggenschap is van groot belang in
allerlei organisaties en ondernemingen. De insteek daarvan is immers het personeel en hun
welbevinden, waarbij natuurlijk het belang van de organisatie een (grote) rol speelt. De werkgever /
bestuurder kiest veelal het belang van de organisatie als uitgangspunt waarbij het personeelsbelang
zeker een rol speelt. Medezeggenschap is niet iets bijzonders, maar is gewoon “werk”! Het vraagt
kennis en kwaliteit van de medezeggenschapper. Wat doen we aan onze opleiding als
medezeggenschapper? Hoe komen we aan onze feedback en dat niet alleen van onze achterban via
driejaarlijkse verkiezingen? Ben ik er als medezeggenschapper alleen voor mijn achterban en wil ik er
zijn voor alle medewerkers? Zo maar wat vragen die wij elkaar kunnen en mogen stellen, denk ik. Ik
verheug mij op een eerste kennismaking met de medezeggenschappers van de provincie op 2 maart
tijdens het congres over EVC/OVC waar ik de rol van dagvoorzitter op mij mag nemen. Tot dan!
Jaap Doeven
(mr. J.H. Doeven; j.h.doeven@filternet.nl)

EVC
Met bijna 50 exposanten was de deelname van de Provincie aan deze beurs op 11 en 12 december in
de RAI een zeer geslaagde exercitie. Met een nieuwe flexibele beurswand,

Diversiteit
Met bijna 50 exposanten was de deelname van de Provincie aan deze beurs op 11 en 12 december in
de RAI een zeer geslaagde exercitie. Met een nieuwe flexibele beurswand,

DigiRie
Met bijna 50 exposanten was de deelname van de Provincie aan deze beurs op 11 en 12 december in
de RAI een zeer geslaagde exercitie. Met een nieuwe flexibele beurswand,
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Aanmelden A&O nieuwsbrief
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website
http://www.aenoprovincies.nl of via het secretariaat van A&O Provincies. Op onze website vindt u nog
meer informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en
medezeggenschap.
Peter Smits
Manager A&O Provincies
Klik hier voor contact

