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Structuur



Het A&O-fonds
Provincies

 Kennismakelaar en platform voor samenwerking voor de 

provincies

 Voor en door de sector

 HRM – arbeidsmarkt – medezeggenschap -

arbeidsomstandigheden

 Samenwerkingsverband werkgevers- en 

werknemerspartijen

Het doel van het A&O-fonds Provincies 
is om eraan bij te dragen dat de 
provincies aantrekkelijke, dynamische 
en creatieve organisaties zijn, met een 
gezond arbeidsklimaat met weerbare 
en wendbare medewerkers die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun 
werk en hun loopbaan.



Het werkveld

A&O-fonds

Provincies

Sociale partners Provincies

Structuur sector



Werkwijze

Voor én door provincies

Expertgroepen:
 Arbo 

 Leren & Ontwikkelen

 Meesterinjewerk.nl

 Personeelsmonitor



Activiteitenplan 2018

‘Samen vooruit’



Samenvatting

HRM
 A&O Provincie Academie

 Meesterinjewerk.nl

 A&O fondsen festival

 Duurzame inzetbaarheid

Arbeidsomstandigheden
 Arbo Campus

 Arbocatalogus

 Digi RI&E

 Netwerkbijeenkomsten arboco’s

Arbeidsmarkt
 Personeelsmonitor 2017

 Workshop Dashboard Personeelsmonitor

Medezeggenschap
 Actieve deelname OR-leden in gezamenlijk 

project Functiemetamorfose 

 Uitvoering MZLab Pressure Cooker 
Provincies

 A&O fondsen festival

Innovatielijn
 MZLab Pressure Cooker 

 Netwerk van e-learning ambassadeurs

 Stimuleringsregeling

Cao-opdrachten
 Toolkit Het Goede Gesprek

 Financiële Loopbaanplanner

 Regionale cao-bijeenkomsten

Communicatie
 Bestendigen en verstevigen communicatie

provinciemedewerkers

 (Online) communicatiecampagne

 Website / social media / nieuwsbrief

Gezamenlijk thema decentrale
overheden
 Functiemetamorfose



Uitgelicht: 

A&O Provincie Academie

 Alle cursussen en trainingen 

aangeboden door A&O op één 
site:
 A&O ProvinciE-bieb

 A&O ProvinciE-learning

 Vitaliteit en Gezondheid

 Aanbod VNG: o.a. omgevingswet, 

lokaal bestuur, juridisch

 Cedeo-gecertificeerd



Uitgelicht: 

A&O ProvinciE-bieb

 Pilot van 1 april tot 1 juli 2018 

 100 educatieve e-books

 Gratis voor provinciemedewerkers

 Na 2,5 maand ruim 900 gebruikers en meer dan 4500 
downloads 

 Populaire boeken, naast IT-thema’s:
 NLP in het kort

 Burnout: van aanloop naar aanpak

 Wees duidelijk!

 Van stress naar flow, de keus is aan jou

 Expeditie passie en talenten



Uitgelicht: 

A&O ProvinciE-learing

 Gratis online leren voor 

provinciemedewerkers

 16 permanente cursussen

 Regelmatig speciale acties met 
tijdelijk extra aanbod

 Na 3,5 jaar ruim 4500 deelnemers = 

45% van het totaal aantal 

provinciemedewerkers



Uitgelicht: 

Arbo Campus

 De Arbo Campus combineert 

een geheel vernieuwde 

arbocatalogus met aanvullende 

informatie over een gezonde 
leefstijl en arbeidsgerelateerde

zorg. Tegelijk koppelt het nieuwe 

platform daaraan moderne 

leeroplossingen zoals e-learning, 

instructievideo’s en essentials. 

 In afwachting van goedkeuring   

Inspectie SZW



Uitgelicht: 

Financiële Loopbaanplanner
(cao)

 Aangeboden vanuit cao Provincies

 Gratis online instrument

 Verspreiding communicatietoolkit onder provincies

 Uitrol per provincie door IPO



Uitgelicht: 

Personeelsmonitor 2017

 Publicatie eind juni Dashboard Personeelsmonitor Provincies

 Najaar workshop Dashboard

 Een voorproefje: 



Uitgelicht: 

Communicatie

 Communicatie rechtstreeks naar

medewerkers middels toolkit

 (Online) communicatiecampagne

 Website / nieuwsbrief / social media



Uitgelicht: 

Het Goede Gesprek

 Opdracht vanuit de cao

De app activeert en faciliteert 

medewerkers/leidinggevenden bij het 

voeren van het goede gesprek en bevat 

vier onderdelen:

 Het gesprek

 Leren en ontwikkelen

 Cao

 Tips en FAQ



www.aenoprovincies.nl


