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Nieuwsbrief A&O Provincies  
 

Nr. 23, oktober 2010 

 
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.  
 

En de winnaar van de  

HRM Prijs A&O Provincies 2010-2011 is…. 

 
 

De Provincie Zuid- Holland!! 

Met het winnende project: 

Intern Interim-management en interbestuurlijke samenwerking met rijksoverheid en (samenwerkende) 
gemeenten 

Namens A&O Provincies  

van harte gefeliciteerd!  
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Opzet van de HRM prijs 

Om kans te maken op de HRM Prijs moest het project de inzetbaarheid en mobiliteit van de 
medewerkers bevorderen én hierin het meest toonaangevend zijn. 
Een onderwerp wat momenteel direct aansluit bij de actualiteit van de provincies. Elke 
provincie heeft immers op een of andere wijze te maken met bezuinigingen, veranderende 
rol, taken en (omgevings) eisen. 
De provincies konden vanaf mei hun projecten indienen, in totaal zijn 9 inzendingen 
ingezonden. Met deze 9 verschillende inzendingen hadden de juryleden de handen vol. De 
inzendingen blonken dit jaar uit in variatie, zowel in onderwerp als in vormgeving. Van een 
film, een digitale folder tot per mail of per post ingezonden projecten. 
  
Beoordeling door de jury 
Aan de jury de taak om het meest toonaangevende project om inzetbaarheid en mobiliteit 
van de medewerkers te bevorderen aan te wijzen als winnaar. 
De jury beoordeelde de inzendingen naast de eerder genoemde hoofdpunten op de criteria: 

o Originaliteit 
o Betrokkenheid van de medewerkers 
o Bruikbaarheid door andere provincies 
o Uitvoerbaarheid 

  
De jurysamenstelling was als volgt: 
  
Louis Vroomen: Voorzitter van het bestuur A&O, tevens voorzitter van de jury 
Willem de Kleijn: Bestuurslid A&O Provincies 
Garmt Klinkenberg: Voorzitter ProvOR 
Wim Feijen: Directeur Human Resources Corporate Vebego International. 
Ömer Kaya: Jonge ambtenaar van het jaar 2010, adviseur bestuur & 

management gemeente Leeuwarden, gemeenteraadslid in Sneek 
Peter Smits en 
Jannet Bergman 

Projectmanagement vanuit A&O Provincies 

  
De inzendingen en jurybeoordeling 
Na sluiting van de inzendtermijn zijn de projecten beoordeeld op conformiteit aan de 
gestelde voorwaarden en volledigheid van inschrijving. De jury is in één beoordelingsronde 
tot haar oordeel gekomen. Hierbij heeft zij uit de 9 inzendingen 1 winnaar aangewezen en 
deed de jury 2 eervolle vermeldingen. 
Naast winnaar Zuid-Holland kregen de provincies Noord-Holland en Drenthe een eervolle 
vermelding. 
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De voorzitter opende de jurybijeenkomst door te stellen dat elke inzender eigenlijk de 1e 
prijs heeft verdiend. Meedoen vergt durf; je laat anderen in je keuken kijken en geeft je 
daarmee bloot. Het levert echter ook veel op. Zoals inspiratie voor de andere provincies. 
Daarvoor iedereen dank! 
  
Alle inzenders op een rij………. 
  

Provincie 
  

Titel 

Zuid-Holland 
Winnaar 

Intern Interim-management en interbestuurlijke 
samenwerking met rijksoverheid en (samenwerkende) 
gemeenten 

Noord-Holland 
Eervolle vermelding 
  

Noord Holland Vooruit! 
  

Drenthe 
  

Klus en Kracht 

Eervolle vermelding 
  

Vliegende team brigade 

Overijssel 
  

Implementatie van een gemeenschappelijke 
ontwikkeltaal 

Noord-Brabant 
  

Arbeidstijdenmanagement 

  
  

M-power 

Groningen 
  

Inzetbaarheid/mobiliteit 

Gelderland Mentorprogramma: 
instrument om de inzetbaarheid van mensen te 
vergroten. 

  
  
Oordeel van de jury over de winnaar: 
“De overgang van traditioneel naar transitioneel en buiten de provinciale grenzen kijken is de 
kern van dit project” 
“De kracht is over de grenzen heen kijken, de regionale beweging op de arbeidsmarkt” 
 “Heel bruikbaar in het huidige tijdsgewricht” 
“Geeft zowel de organisatie als de individuele medewerker mogelijkheden” 
“Netwerken en verbindingen leggen zijn mooie aspecten van dit project” 
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De prijsuitreiking  
In overleg met de provincie Zuid-Holland wordt de prijsuitreiking vorm gegeven. We houden 
jullie hiervan op de hoogte. Alle inzenders ontvangen binnenkort het juryrapport en 
daarnaast wordt een folder gemaakt met hierin een presentatie van alle projecten. 

De 2 eervolle vermeldingen: 
Twee provincies verdienden een eervolle 
vermelding: 
Provincie Noord- Holland met het project 
‘Noord-Holland vooruit!’ De jury zegt 
hierover: 
“Bestaande producten op een originele en 
creatieve manier opnieuw ingezet” 
“De top (directie) geeft het voorbeeld, dat is 
TOP”  
“Microkrediet als een PGB maakt je echt 
regisseur van je eigen loopbaan”  
“Het mooie is dat je gestimuleerd wordt om 
zowel binnen als buiten de deur te kijken” 
“het zijn niet alleen mooie woorden, maar 
het wordt ook gestimuleerd met praktische 
instrumenten”  
  
En de Provincie Drenthe met het project 
‘Vliegende Team Brigade’. Over dit project 
zegt de jury: 
“De acceptatie van dit project is binnen de 
organisatie heel hoog. 

Dat andere “mensen” oftewel collega’s zich 
bemoeien met jouw werk is één van de 
moeilijkste dingen bij cultuurveranderingen” 

 

“Een klein team is in staat mensen te enthousiasmeren om gebruik te maken van hun 
kennis, dat is een mooi resultaat” 
“(ogenschijnlijk) simpel en doeltreffend” 


