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samenvatting

de missie van a&o provincies luidt als volgt:

“A&O Provincies initieert, stimuleert en bevordert (vernieuwende) 
activiteiten in de sector Provincies op het gebied van arbeids-
markt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, medezeggen-
schap en HRM-beleid. Daarnaast voert het fonds activiteiten uit 
die voortvloeien uit afspraken die sociale partners in de sector 
zijn overeengekomen in de CAO Provincies en/of de Centrale 
Arbeids-voorwaardenregeling Provincies (CAP).”

op basis van deze missie is een beleids- en werkprogramma 
opgesteld voor de periode 2011 tot en met 2013. in het 
 beleidsprogramma beschrijven we zonder uitputtend te willen 
zijn een aantal trends en ontwikkelingen die volgens ons belang-
rijke invloed uitoefenen op de activiteiten van a&o provincies. 
Het gaat om de volgende trends en ontwikkelingen:

Maatschappij en arbeidsmarkt
•  provincies focussen op kerntaken en plaatsen (regionale) 

uitvoeringsdiensten buiten de organisatie
•  provincies moeten bezuinigen
•  de beroepsbevolking krimpt
•  Werkgevers stellen andere en hogere eisen aan kennis en 

vaardigheden van medewerkers
•  de betekenis van werk voor mensen is gedifferentieerd en 

varieert per levensfase

Inzetbaarheid

de vergrijzing, verhoging van de pensioenleeftijd en het 
daardoor langer doorwerken van medewerkers maken dat 
inzetbaarheid en belangrijk thema wordt voor de provincies. in 
het licht van bezuinigingen en de discussie over de taken van 
provincies rijzen vragen over wat het effect van de bezuini-
gingen en de nieuwe en/of andere taken is op de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit van medewerkers.

Flexibel werken/Het Nieuwe Werken

ontwikkelingen, een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tus-
sen werkgever en werknemer, het blijvend belang om arbeid en 
zorg goed te kunnen combineren, maar ook de fileproblematiek 
maken dat flexibel werken op diverse manieren en invalshoeken 
(werkgevers- en werknemersperspectief) inhoud zal moeten 
krijgen.

Binnen de vier programmalijnen (ondersteuning en ontwikkeling 
Hrm, arbeidsmarkt, medezeggenschap en arbeidsomstandig-
heden) krijgen de bovengenoemde onderwerpen hun invulling 
in verschillende projecten. vanzelfsprekend zijn deze projecten 
niet in beton gegoten, maar zullen – al naar gelang de ontwik-
kelingen binnen en buiten de sector en wensen en behoeften 
van provincies en hun medewerkers – waar nodig worden 
aangepast. 

Provincie en medewerkers
•  de gemiddelde leeftijd van medewerkers bij de provincies 

neemt (snel) toe.
•  provincies vinden het lastig om jongere medewerkers te 

behouden.
•  vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in hogere functies 

(vanaf functieschaal 10).
•  Het aandeel niet-westerse allochtonen is relatief laag.

De CAO
•  ontwikkeling naar een persoonlijk ontwikkelbudget.
•  verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het 

 beoordelings- en beloningsysteem.

Relatie tussen werkgever en werknemer
•  andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen leiding-

gevende en medewerker.
•  Het nieuwe Werken.

op basis van deze trends, ontwikkelingen en een aantal 
inputsessies met interprovinciale werkgroepen, zijn vier thema’s 
benoemd die richting geven aan de programmalijnen, projec-
ten en activiteiten van a&o provincies. er worden vier thema’s 
onderscheiden. Hieronder een beschrijving in het kader.

Vergrijzing en langer gezond doorwerken

vergrijzing en inzetbaarheid zijn twee thema’s die nauw met 
elkaar verband houden. de verwachte snelle toename van het 
aantal oudere medewerkers en het feit dat deze langer aan 
het werk moeten blijven, roept echter vraagstukken op die niet 
alleen betrekking hebben op inzetbaarheid. 
vergrijzing betekent ook veranderende verhoudingen tussen 
jonge en oudere medewerkers, andere ervaringen en misschien 
nieuwe manieren van leidinggeven.

Diversiteit

voor provincies is diversiteit nadrukkelijk breder dan het werken 
aan meer in- en doorstroom van allochtonen. diversiteit is 
zorgen voor een organisatie die een afspiegeling is van de 
samenleving en die de diversiteit aan kennis en ervaring die dat 
met zich meebrengt, optimaal benut.

ondersteunend aan de projecten is de communicatie met de 
stakeholders van a&o provincies.  
de ambitie is om in 2011 en 2012 de bekendheid van a&o 
provincies en zijn activiteiten onder werknemers te vergroten.
Het beleids- en werkprogramma eindigt met een begroting voor 
de activiteiten die in dit programma zijn opgenomen. daarnaast 
zijn in de begroting een aantal posten opgenomen die hun 
oorsprong vinden in het vorige beleids- en werkprogramma.
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leeswijzer

dit beleids- en werkprogramma is als volgt opgebouwd: globaal 
gebaseerd op de missie beschrijven we in het volgende hoofd-
stuk ons einddoel en de middelen die we tot onze beschikking 
hebben om dat einddoel te bereiken. vervolgens staan we stil 
bij een aantal trends en ontwikkelingen die richting geven aan 
de routes die we afleggen. in hoofdstuk 5 beschrijven we de in-
houdelijke thema’s die de basis vormen voor de invulling van de 
projecten en activiteiten die binnen de programmalijnen worden 
uitgevoerd. Het programma eindigt met de wijze waarop we 
communiceren met onze stakeholders.

1. inleiding

een beleidsplan roept vaak gemengde gevoelens op. veel 
mensen zien het als een document dat vooral voor de bureaula 
wordt geschreven. voor a&o provincies is dat zeker niet 
het geval. Wij zien ons beleids- en werkprogramma als een 
routekaart voor de komende jaren. een kaart die ons leidt langs 
verschillende activiteiten tot een bestemming. een bestemming, 
die zich wellicht het best laat omschrijven als versterkte arbeids-
verhoudingen en Hrm -beleid in de sector.  Hoe de bestem-
ming er uitziet, weten we. We lopen daarmee graag voorop 
in de verandering. dit is dan ook ons motto geworden voor de 
komende jaren. de omstandigheden kunnen echter veranderen, 
waardoor we soms een ander pad kiezen en de activiteiten 
anders zullen worden ingevuld. dat we daarbij ons einddoel 
niet uit het oog verliezen spreekt voor zich. 

We hebben vier programmalijnen in dit beleids- en werk-
programma:
1 ondersteuning en ontwikkeling Hrm
2 arbeidsmarkt
3 medezeggenschap
4 arbeidsomstandigheden

eind 2013 hopen we ons einddoel te hebben bereikt. We zullen 
kijken of de juiste activiteiten zijn uitgevoerd en of de route is 
verlegd als de omstandigheden daar om vroegen. de activitei-
ten zoals die nu zijn uitgedacht, hebben we samen met een aan-
tal interprovinciale werkgroepen opgesteld. Zij hebben thema’s 
en vraagstukken benoemd waar we de komende jaren mee aan 
de slag gaan.

L.H.M. Vroomen, voorzitter A&O Provincies
W.A.L. de Kleijn, vice voorzitter
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2. missie, organisatie en werkwijze

de rol van kennismakelaar en platform voor samenwerking 
vervult a&o provincies niet zonder eigen ambities. Wij willen er 
nadrukkelijk aan bijdragen dat de sector provincies een aantrek-
kelijke en gezonde sector is en blijft om in te werken, met een 
goed arbeidsklimaat en wend- en weerbare medewerkers en 
organisaties. a&o provincies schept daarmee voorwaarden 
voor goed presterende provincies. ambities op dit vlak worden 
enerzijds overeengekomen door sociale partners in het arbeids-
voorwaardenoverleg, maar kunnen anderzijds ook zelfstandig 
een plek krijgen in het beleid en de activiteiten van a&o 
provincies. 
op basis van het voorafgaande heeft het bestuur van a&o 
provincies de volgende missie vastgesteld:
“a&o provincies initieert, stimuleert en bevordert (vernieu-
wende) activiteiten in de sector provincies op het gebied van 
arbeidsmarkt, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden, 
medezeggenschap en Hrm-beleid. daarnaast voert het fonds 
activiteiten uit die voortvloeien uit afspraken die sociale partners 
in de sector zijn overeengekomen in de cao provincies en/of 
de centrale arbeids-voorwaardenregeling provincies (cap).”
Het bestuur heeft aangegeven dat a&o provincies bij het 
operationaliseren van de ambitie vooral de rol van kennismake-
laar en platform voor samenwerking vervult. activiteiten zoals 
die in dit beleids-programma zijn beschreven, dragen bij aan 
de ontwikkeling van de arbeidsrelatie en sluiten aan op de 
vraag van provincies en sociale partners. de basisgedachte is 
dat vraaggestuurd werken en het toepassen van het ‘lean and 
mean’-principe leiden tot goede resultaten die een toegevoegde 
waarde voor de sector als geheel hebben. Belangen van werk-
gevers en werknemers staan daarin gezamenlijk centraal. dit 
is een belangrijke voorwaarde om breed draagvlak voor onze 
activiteiten te verdienen. een andere voorwaarde is de toe-
pasbaarheid van de resultaten van activiteiten in de dagelijkse 
praktijk van provincies en hun medewerkers.
 
a&o provincies streeft ernaar het paritaire karakter terug 
te laten komen in de uitvoering van het beleidsprogramma. 
Hiertoe maken we bij voorkeur gebruik van werkgroepen die 
zijn samengesteld uit (vertegenwoordigers van) werkgevers en 
werknemers. de werkgroepen begeleiden de uitvoering van di-
verse projecten, voeren zelf werkzaamheden uit en zorgen voor 
verbinding met de provincies, zodat resultaten in de dagelijkse 
praktijk toepasbaar zijn. door deze betrokkenheid leveren de 
werkgroepen ook input voor actualisering van het huidige en 
nieuwe beleidsprogramma.

We realiseren ons dat niet alle resultaten van de één op de an-
dere dag in de hele sector toepasbaar zijn. dat neemt niet weg 
dat het nadrukkelijk ons streven is om op verschillende terreinen, 
en met behulp van diverse activiteiten, te komen tot resultaten 
die door provincies zelf zijn te gebruiken. 
 

onderstaande afbeelding markeert de drie belangrijke pijlers 
voor het functioneren van a&o provincies.  

de activiteiten van a&o provincies staan ten dienste van de 
sociale partners, de sector en de provinciale werkorganisaties, 
die worden gevormd door werkgevers en werknemers.  
activiteiten richten zich op zowel de interne en externe arbeids-
markt als het Hrm-beleid. Ze zijn een afgeleide van of bieden 
ondersteuning aan de ontwikkelingen waar provincies mee 
worden geconfronteerd. 
 
a&o provincies wil zeker geen verantwoordelijkheden van 
provincies overnemen. elke provinciale organisatie kent haar 
eigen karakteristieken, dynamiek en omgeving. Beleids- en 
uitvoeringsvraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en 
Hrm dienen zo veel mogelijk op het niveau van de provincies 
te worden besproken en te worden opgelost. aan de andere 
kant zien we gelijksoortige ontwikkelingen die alle provincies in 
meerdere of mindere mate treffen. We denken hierbij aan de 
takendiscussie, zoals die is ontstaan na het rapport van de com-
missie lodders[1], de uitwerking daarvan door de provincies[2] en 
de voornemens van het huidige kabinet. maar ook de aanbeve-
lingen van de commissie verdult-van der Wind[3], reorganisaties 
en arbeidsmarktontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en 
krapte zijn onderwerpen die niet uniek zijn voor één bepaalde 
provincie. provincies zijn vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk 
voor de wijze waarop ze omgaan met en reageren op deze 
ontwikkelingen.  
 
dat neemt niet weg dat zij kunnen leren van kennis en ervarin-
gen die zijn opgedaan bij andere provincies of buiten de sector. 
a&o provincies speelt een belangrijke rol bij het toegankelijk 
en toepasbaar maken van deze kennis en ervaringen. Het fonds 
creëert toegevoegde waarde voor provincies door een rol van 
kennismakelaar te vervullen en een platform voor samenwerking 
aan te bieden.

1  rapport commissie lodders - ruimte, regie en rekenschap, oktober 
2008

2  Zie onder andere: interprovinciaal overleg - profi el provincies, provin- Zie onder andere: interprovinciaal overleg - profi el provincies, provin-Zie onder andere: interprovinciaal overleg - profiel provincies, provin-
cies: een eigentijds profiel, juli 2010

3  rapport commissie verdult-van der Wind - als je springt, doet de 
trampoline zijn werk, oktober 2008

A&O Provincies

Structuur sector

Sociale partners Provincies
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de projecten in de programmalijn ondersteuning en ontwik-
keling Hrm zijn op twee na uitgevoerd of in uitvoering. de 
uitvoering van de projecten onderzoek evc in de Hrm-cyclus 
en regisseur van je eigen loopbaan start begin 2011. de 
Hrm-prijs provincies heeft niet alleen een winnaar opgeleverd 
(provincie Zuid-Holland), maar ook veel inspirerende ideeën 
voor provincies om mee aan de slag te gaan. de Hrm-prijs 
draagt dan ook nadrukkelijk bij aan de ontwikkeling van Hrm 
binnen de sector. Begin 2011 vindt de masterclass strategische 
personeelsplanning plaats. gezien de behoefte en het aantal 
inschrijvingen belooft deze een succes te worden.

de programmalijn arbeidsmarkt heeft mede inhoud gekregen 
door de conferentie (boven) regionale arbeidsmarkt die in 
samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is georganiseerd. daarnaast heeft binnen 
deze programmalijn de kennisdeling en samenwerking veel 
aandacht gekregen door het organiseren van verschillende net-
werkbijeenkomsten voor arbeidsmarktcommunicatie deskundigen 
van provincies. Tevens is er een succesvol en goed bezocht 
minisymposium over online solliciteren georganiseerd. Tot slot 
noemen we het project diversiteit dat ondersteund door het 
ministerie van BZK in 2010 van start is gegaan en tot doel heeft 
provincies te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een 
diversiteitbeleid.

Binnen de programmalijnen medezeggenschap en arbeids-
omstandigheden zijn de meeste projecten uitgevoerd of in 
uitvoering. ook deze programmalijnen kenmerken zich door de 
focus kennisdeling en samenwerking.

 

3. Terugblik op Beleidsprogramma 2010

in 2010 zijn de activiteiten van a&o provincies grotendeels 
 gebaseerd op het beleidsprogramma ‘verbinden en vernieu-
wen’. Het beleidsprogramma is de aanzet geweest om pro-
jecten en activiteiten te clusteren rond vier programmalijnen, 
te weten: ondersteuning en ontwikkeling Hrm, arbeidsmarkt, 
medezeggenschap en arbeidsomstandigheden. ondersteunend 
aan deze programmalijnen is de communicatie die a&o provin-
cies op verschillende manier vorm geeft. 
in 2010 is bijvoorbeeld een folder voor medewerkers van 
provincies verschenen waarin de taken, activiteiten en doelstel-
lingen van a&o provincies zijn beschreven. daarnaast is de 
website doorontwikkeld en verscheen regelmatig een digitale 
nieuwsbrief.

We zijn op 1 april 2010 daadwerkelijk begonnen met de uitvoe-
ring van het beleidsprogramma.  
Het beleidsprogramma is besproken in alle relevante netwerken 
binnen de sector. daar is het met enthousiasme ontvangen. de 
deelnemers aan de besprekingen hebben opgemerkt dat het 
programma ambitieus is. dat past ook bij de aard van het pro-
gramma en het meerjarig karakter van de centrale thema’s, mo-
biliteit en inzetbaarheid. We zien dit terugkomen in de doorloop 
van een aantal projecten uit 2010 naar dit beleidsprogramma. 
Tijdens de besprekingen binnen de netwerken is voor het belang 
van kennisdelen en samenwerken gepleit. Hier is door a&o 
provincies veel aandacht aan besteed en het komt ook nadruk-
kelijk terug in ons nieuwe beleidsprogramma.
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wel op de langere termijn wanneer bezuinigingen, nieuwe ta-
ken, hogere eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening, krim-
pende beroepsbevolking, uistroom van personeel en een krappe 
arbeidsmarkt allemaal samenkomen. in sommige provincies, 
denk bijvoorbeeld aan limburg en Zeeland, kunnen de effecten 
nog heftiger zijn, omdat daar sprake kan zijn van een meer dan 
gemiddelde afname van de beroepsbevolking.

4.2 Provincies en medewerkers[4]

Uit de personeelsmonitor 2009 van het ipo blijkt dat er de 
komende jaren een forse daling van het personeelsbestand bij 
provincies is te verwachten. dit is het gevolg van bezuinigingen 
en het uitplaatsen van medewerkers naar regionale uitvoerings-
diensten. Tegelijkertijd ziet men uitdagingen ten aanzien van 
de inzetbaarheid van oudere medewerkers en het behoud van 
jongeren.  

de gemiddelde leeftijd waarop medewerkers met pensioen 
gaan, is - mede als gevolg van wijzigingen in de pensioenrege-
ling - in sneltreinvaart gestegen naar 63 jaar. aangezien werk-
nemers ook in de toekomst langer moeten doorwerken (denk 
aan de verwachte stijging van de aoW-leeftijd), zullen provin-
cies zich nadrukkelijk moeten bezighouden met de inzetbaar-
heid van alle medewerkers, maar van ouderen in het bijzonder. 
ook bij jongere werknemers liggen echter uitdagingen. Uit de 
personeelsmonitor blijkt dat het provincies aardig lukt om jonge 
medewerkers te werven, maar dat het verloop hoog is. met 
andere woorden: het is lastig om deze groep voor de provincie 
te behouden. Hoewel het verloop onder jonge medewerkers per 
definitie groter is dan onder de wat ouderen - daar zijn provin-
cies niet uniek in - is het voor een evenwichtige opbouw van het 
personeelsbestand en voor de inbreng van nieuwe ideeën en 
inzichten zinvol om in het behouden van jongeren te investeren. 
 
in vergelijking met andere overheidssectoren is het percentage 
niet-westerse allochtonen bij de provincies laag. in 2008 is 
3,7% van het totale personeelsbestand bij de provincies van 
niet-westerse, allochtone afkomst. Ter vergelijking: bij de ge-
meenten en het rijk bedragen deze percentages respectievelijk 
8,0% en 8,2%. Hoewel deze verschillen deels te verklaren zijn 
vanuit het verschil in soort werkzaamheden tussen sectoren en 
de samenstelling van de beroepsbevolking in verschillende re-
gio’s, blijft een diverse samenstelling van het personeelsbestand 
voor provincies een aandachts-punt. dat geldt ook voor het 
aandeel vrouwen in hogere functieschalen. vanaf functieschaal 
10 zijn vrouwen duidelijk ondervertegenwoordigd in het per-
soneelsbestand. overigens zijn verschillende provincies acties 
gestart om hier verandering in te brengen.

4.3 De CAO

in 2010 hebben sociale partners in de sector een nieuwe cao 
afgesloten. in deze cao is een eerste stap gezet naar een 
persoonlijk ontwikkelbudget (poB) waarmee medewerkers een 

4  de in deze paragraaf gebruikte cijfers zijn afkomstig uit de personeels-
monitor provincies 2009, een uitgave van het interprovinciaal overleg

4. Trends en ontwikkelingen

in het Beleidsprogramma 2010 stelden we vast dat het roerige 
tijden zijn voor de provincies. politieke discussies over de taken 
van provincies, de economische crisis en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt hebben allemaal hun invloed op het werk en de 
organisatie van provincies.  
eind 2009 hadden diverse provincies al reorganisaties aan-
gekondigd die in de loop van afgelopen jaar daadwerkelijk in 
gang zijn gezet. 

4.1 Maatschappij en arbeidsmarkt

met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn er voor 
 provincies zeker geen rustige tijden aangebroken. Zo zullen 
de voorgestelde decentralisatie van taken van het rijk naar de 
provincies in combinatie met de aankondigde bezuinigingen 
forse gevolgen voor de organisaties hebben. provincies hebben 
het pad naar meer focus op kerntaken en het uitplaatsen van 
(regionale) uitvoeringsdiensten al ingeslagen.
 
Het zijn echter niet alleen de politieke ontwikkelingen waar 
 provincies mee moeten omgaan. in het rapport ‘de grote uit-
tocht’. vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs- 
en overheidssectoren’ (2010) waar ook de sector provincies bij 
betrokken is geweest, wordt het ontstaan van een grote vraag 
naar voldoende gekwalificeerd personeel als een belangrijk 
vraagstuk voor de komende jaren benoemd. Het ontstaan van 
deze vraag is het gevolg van enerzijds een krimpende beroeps-
bevolking, waar naast de pensionering ook het lagere aantal 
jongeren dat de arbeidsmarkt betreedt een oorzaak van is en 
anderzijds hogere en andere eisen ten aanzien van kennis en 
vaardigheden die werkgevers zullen gaan stellen.
Het is inmiddels een open deur, maar een baan voor het leven 
is voor veel werknemers en organisaties geen vanzelfsprekend-
heid meer. dan geldt ook voor de loyaliteit van werknemers 
aan de werkgevers. een baan bij een werkgever is steeds vaker 
een middel om andere dingen te bereiken. inkomen is natuurlijk 
een belangrijk onderdeel daarvan, maar het kan ook gaan om 
ontwikkeling, inspiratie of mogelijkheden om arbeid en zorg te 
combineren. dit kan leiden tot verschillende ‘posities’ van men-
sen op de arbeidsmarkt. de ene periode werken ze voltijds om 
veel geld te verdienen, om vervolgens tijdelijk minder te gaan 
werken om voor kinderen te zorgen en daarna een nieuwe 
werkgever te zoeken die bijdraagt aan de ontwikkeling die zij 
zelf wensen.  
Het innemen van verschillende posities wordt ook wel aange-
duid als ‘de transitionele arbeidsmarkt’. voor werkgevers is het 
belangrijk na te gaan wat zij kunnen bieden aan werknemers 
die verschillende positie op de arbeidsmarkt innemen. dat is niet 
makkelijk en vereist differentiatie op nagenoeg alle terreinen van 
Hrm, medezeggenschap en arbeidsmarktcommunicatie.
ook de provincies krijgen met bovengenoemde ontwikkelingen 
te maken. misschien niet op de korte termijn, waarbij de focus 
vooral ligt op bezuinigingen en reorganisaties, maar dan toch 



een dag thuis te werken. anderen zijn veel verder en organiseren 
het werk volledig plaats- en tijdonafhankelijk. in alle gevallen 
verandert de relatie tussen leidinggevende en medewerker. 
naarmate een organisatie meer facetten van HnW introduceert, 
zullen medewerkers meer zeggenschap krijgen over de manier 
waarop zij werken en kan de arbeids relatie  gelijkwaardiger 
worden. in vergelijking met de traditionele manier van werken 
betekent dit voor een leidinggevende dat hij meer moet sturen op 
basis van vertrouwen en resultaat, en minder vanuit een contro-
lerende rol. de verschuiving van verantwoordelijkheden en het 
anders aansturen van werknemers leidt tot nieuwe vraagstukken 
in de organisatie. Zo zullen afspraken moeten worden gemaakt 
over de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
leidinggevende en de medewerker. soms geeft dat spanning met 
de verantwoordelijkheden die een werkgever volgens de wet-
geving heeft. dat speelt bijvoorbeeld bij arbeidsomstandigheden. 
een werkgever heeft de wettelijke verantwoordelijkheid te zorgen 
voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn mede-
werkers, maar tegelijkertijd minder invloed en zicht op hun manier 
van werken; enerzijds omdat er binnen HnW geen sprake meer 
is van vaste werkplekken en werktijden, en anderzijds omdat 
werkgever en werknemer de arbeidsrelatie steeds minder vanuit 
een traditionele, hiërarchische verhouding vormgeven. HnW 
heeft dus impact op veel facetten van werk en arbeidsrelaties. 
voor a&o provincies is het daarom een belangrijk thema om de 
komende jaren mee aan de slag te gaan. 
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deel kunnen invullen van de eigen verantwoordelijkheid die zij 
voor hun eigen inzetbaarheid hebben.  
a&o provincies heeft de ambitie om werknemers te helpen bij 
de wijze waarop zij hun persoonlijke budget kunnen inzetten. 
andere afspraken waarbij a&o provincies bij de uitvoering 
kan onder-steunen, hebben betrekking op de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid (provincies stellen 2% van de personeels-
formatie open voor stageplaatsen), en het verbeteren van de 
kwaliteit van de uitvoering van het beoordelings- en belonings-
systeem bij provincies. in de cao is overeengekomen dat de 
kwaliteit van de gesprekken die leidinggevenden en medewer-
kers in het kader van dit systeem voeren, dient te verbeteren. 
dit kan door het uitwisselen van goede voorbeelden, mogelijk-
heden voor intercollegiale consultatie en door het trainen van 
leidinggevenden en medewerkers. 

4.4 Relatie tussen werkgever en werknemer

Tot slot van dit hoofdstuk staan we stil bij ontwikkelingen die 
invloed hebben op de arbeidsrelatie tussen werkgever en werk-
nemer. deze ontwikkelingen worden vaak geschaard onder het 
begrip ‘Het nieuwe Werken’ (HnW). veel organisaties zijn op 
de één of ander manier actief met HnW.  
dat gebeurt niet overal op dezelfde manier. sommigen staan aan 
het begin en maken het mede-werkers mogelijk om af en toe eens 
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een laatste aspect ten aanzien van inzetbaarheid dat uit de 
inputsessies naar voren is gekomen, betreft de verbreding van 
het aanbod aan soorten opleidingen. naast het hiervoor ge-
noemde kan het bijvoorbeeld gaan om opleidingen/trainingen 
over arbeidsomstandigheden, gebruik van e-Hrm- instrumenten 
of omgaan met agressie.

5.2 Flexibel werken/ Het Nieuwe Werken 

(HNW)

ontwikkelingen, een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tus-
sen werkgever en werknemer,  
het blijvend belang om arbeid en zorg goed te kunnen com-
bineren, maar ook de fileproblematiek maken dat flexibel 
werken op diverse manieren en invalshoeken (werkgevers- en 
werknemers-perspectief) inhoud zal moeten krijgen. Het is een 
belangrijk thema, omdat een moderne invulling provincies ook 
een aantrekkelijke werkgever kan maken. vraagstukken die een 
rol spelen bij de invulling van flexibel werken kunnen zijn:
•  HnW vereist van zowel leidinggevenden, als medewerkers 

bepaalde competenties en vaardig-heden. denk hierbij bij-
voorbeeld aan het omgaan met nieuwe/meer verantwoorde-
lijkheden, sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid 
en het afstemmen tussen typen werkzaam-heden en manier 
van werken. is iedereen hier geschikt voor? Hoe bereid je 
leidinggevenden en medewerkers voor op HnW?

•  Flexibel werken roept vragen op ten aanzien van enerzijds 
de gewenste verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
werkgever en werknemer, en anderzijds de verdeling van 
verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in wet- en regelge-
ving. een voorbeeld hiervan zijn de arbeidsomstandigheden.

•  Heeft flexibel werken/HnW invloed op de binding van 
medewerkers met de organisatie of de verhoudingen tussen 
medewerkers? Wat zou dit kunnen betekenen voor de aard 
en vorm van de medezeggenschap?

5.3 Vergrijzing en langer gezond 

 doorwerken

vergrijzing en inzetbaarheid zijn twee thema’s die nauw met 
elkaar verband houden. de verwachte snelle toename van het 
aantal oudere medewerkers en het feit dat deze langer aan 
het werk moeten blijven, roept echter vraagstukken op die niet 
alleen betrekking hebben op inzetbaarheid.  
vergrijzing betekent ook veranderende verhoudingen tussen 
jonge en oudere medewerkers, andere ervaringen en misschien 
nieuwe manieren van leidinggeven.  
vragen die daarbij aan de orde kunnen komen, zijn:
•  Zijn er remmingen bij leidinggevenden om te investeren in 

oudere medewerkers? Zo ja, hoe halen we die weg?
•  is het mogelijk om andersoortige, laagdrempelige opleidings-

trajecten te ontwikkelen voor oudere medewerkers?
•  op welke manier kunnen provincies de (maatschappelijke) 

ervaring van (oudere) werknemers beter benutten?

5. Thema’s en vraagstukken

Het figuur op pagina 16 laat een schematisch overzicht zien van 
de hierboven besproken trends en ontwikkelingen waarop dit 
beleidsprogramma aansluit.
met onder andere de hierboven geschetste trends en ontwikke-
lingen als basis heeft a&o provincies met een aantal interpro-
vinciale werkgroepen[5] zogenaamde inputsessies doorlopen. Tij-
dens deze sessies is aan de deelnemers gevraagd wat zij vanuit 
het perspectief van de relatie tussen werkgever en medewerker 
de belangrijkste thema’s en vraagstukken vinden waar a&o pro-
vincies zich de komende twee, drie jaar op zou moeten richten. 
de uitkomsten van deze sessie vormen samen met de ambities 
van het bestuur van a&o provincies en de ervaringen met de 
uitvoering van het beleids-programma 2010 de basis voor de 
thema’s en vraagstukken waar a&o provincies de komende 
jaren mee aan de slag gaat.  

5.1 Inzetbaarheid

de vergrijzing, verhoging van de pensioenleeftijd en het daar-
door langer doorwerken van mede-erkers maken dat inzetbaar-
heid en belangrijk thema wordt voor de provincies. in het licht 
van bezuinigingen en de discussie over de taken van provincies 
rijzen vragen over wat het effect van de bezuinigingen en de 
nieuwe en/of andere taken is op de gewenste hoeveelheid en 
kwaliteit van medewerkers. ook vanuit dit perspectief bekeken, 
is en blijft een inzetbaarheid de komende jaren prominent op 
de agenda staan. voorbeelden van vraagstukken waarmee 
provincies worden geconfronteerd zijn:
•  Wat is er nodig om medewerkers en organisatie ‘crisisproof’ 

te maken?
•  is het mogelijk een vorm van strategische personeelsplanning 

in te voeren die zicht biedt op de kwantitatieve en kwali-
tatieve eisen voor het personeelsbestand die volgen uit de 
ontwikkelingen die op provincies afkomen? Hoe vertalen we 
dit naar de inzetbaarheid van (individuele) medewerkers?

•  Hoe geven we inhoud aan levensfasebewust personeelsbe-
leid?

•  Hoe krijgen we medewerkers daadwerkelijk in beweging om 
met inzetbaarheid aan de slag te gaan?

Tijdens de inputsessies kwam enkele malen naar voren dat a&o 
provincies zich niet alleen moet richten op medewerkers, maar 
het thema inzetbaarheid ook richting leidinggevenden inhoud 
zou moeten geven. vraagstukken die hier aanleiding voor zijn, 
zijn:
•  Hoe zorgen we ervoor dat leidinggevenden ruimte geven 

aan de ontwikkeling van oudere werknemers?
•  Welke rol spelen leidinggevenden in de loopbaan(planning) 

van medewerkers?

5  Het gaat om de volgende werkgroepen:
  •   overleg provinciale ondernemingsraden (provor)
  •   Werkgroep arbeidsomstandigheden / arbo-coördinatoren 
  •   Werkgroep ontwikkeling en Uitvoering personeelsbeleid
  •   netwerk arbeidsmarktcommunicatiedeskundigen



5.4 Diversiteit

in het vorige beleidsprogramma is diversiteit ook al benoemd 
als een belangrijk thema.  
Het ministerie van BZK ondersteunt het thema sterk en a&o 
provincies geeft er samen met  
a&o Waterschappen en a&o gemeenten inhoud aan. 

 
voor provincies is diversiteit nadrukkelijk breder dan het werken 
aan meer in- en doorstroom van allochtonen. diversiteit is 
zorgen voor een organisatie die een afspiegeling is van de 
samenleving en die de diversiteit aan kennis en ervaring die dat 
met zich meebrengt optimaal benut.  
voorbeelden van vraagstukken die met dit thema samenhangen, 
zijn:
•  Hoe houden we dit thema in tijden van bezuinigingen op de 

agenda?
•  Wat zijn vormen om diversiteit bij leidinggevenden onder de 

aandacht te brengen en te houden?
•  Zijn er nieuwe vormen te bedenken die jongeren aan de 

organisatie binden zonder dat er sprake is van ‘traditionele 
arbeidscontracten’? Kan flexibiliteit leiden tot meer diversiteit?

•  Hoe zorgen we voor een meer evenwichtige ‘man/vrouw’-
verhouding bij hogere functies zonder dat er sprake is van 
een voorkeursbeleid?

•  Hoe borgen we de resultaten van het huidige project?
•  Hoe zorgen we voor een goede infrastructuur binnen en 

buiten de organisatie om snel toegang te krijgen tot diversi-
teitnetwerken?

in het volgende hoofdstuk van dit beleidsprogramma vullen 
we de thema’s en de vraagstukken in met een aantal concrete 
activiteiten. 
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project bijdragen aan de profilering van de provincie als een 
organisatie waar deskundige mensen werken die een breed arse-
naal aan kennis, vaardigheden en competenties in huis hebben 
en op deze wijze nadrukkelijk bijdragen aan het anticiperen op 
toekomstige taken en positie van de provincie. de uitvoering van 
de eerste training is in januari 2011 van start gegaan.

project i-b : Hrm-prijs provincies

in 2008 hebben we de Hrm-prijs in het leven geroepen. Het 
doel van de prijs is enerzijds provincies te stimuleren tot vernieu-
wende Hrm-activiteiten en deze activiteiten ook te etaleren, 
en anderzijds een positief beeld van de sector neer te zetten. 
in 2010 lag het accent van de Hrm-prijs op initiatieven die als 
doel hebben een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
talenten van medewerkers en/of het vergroten van hun inzet-
baarheid. Ten behoeve van de volgende Hrm-prijs zouden 
initiatieven centraal kunnen staan die betrekking hebben op het 
mogelijk maken van flexibel werken.

project i-c : intersectorale mobiliteit en flexibiliteit

de decentralisatie van taken naar lagere overheden, krapte op 
de arbeidsmarkt en de noodzaak voor medewerkers om breed 
inzetbaar te zijn, vormen interessante aangrijpingspunten om na 
te gaan wat voor organisaties en medewerkers de toegevoegde 
waarde kan zijn van arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit tussen over-
heidssectoren. We verwijzen in dat kader naar de publicatie van 
mobiliteitsnetwerken in de regio’s limburg, Zeeland en gelder-
land. mogelijk zijn er op regionaal niveau al meer initiatieven 
op dit gebied. deze zouden kunnen dienen om een eerste beeld 
van de toegevoegde waarde te krijgen. aan de andere kant kan 
er behoefte bestaan aan het concreet opzetten van projecten op 
dit terrein. We kunnen daarbij denken aan mogelijkheden voor 
stages, detacheringen en/of pools van deskundigen uit verschil-
lende overheden die op basis van hun kennis en vaardig-heden 
door diverse overheden kunnen worden ingehuurd. in dat kader 
kan ook worden gedacht aan verdere samenwerking met het 
ministerie van BZK in het zogenaamde flexmodel.
als eerste stap bekijken we welke (regionale) initiatieven er zijn 
op het gebied van intersectorale arbeidsmobiliteit en -flexibiliteit, 
welk onderzoek er is gedaan naar de opbrengst van dergelijke 
initiatieven en wat we daar van kunnen leren (wat werkt er 
echt?). vervolgens bespreken we onze bevindingen in één of 
meerdere brainstormsessies die als doel hebben te komen tot 
mogelijk concrete initiatieven. Zonder te ver op de uitkomsten 
van deze discussie vooruit te lopen, kunnen we ons een model 
voorstellen waarbij er op regionaal niveau een vorm van een 
marktplaats ontstaat van enerzijds (bijvoorbeeld) gemeenten, 
waterschap(pen) en provincie(s) die ten behoeve van projecten 
en werkzaamheden extra kennis en competenties vragen, en 
anderzijds van aanbieders (medewerkers) van deze organisaties 
die het leuk vinden om hun expertise ook (tijdelijk) elders in te 
zetten. de rol van het a&o provincies kan betrekking hebben op 
het stimuleren van dergelijke initiatieven door middel van bijvoor-
beeld geld, netwerk en kennis. de uitvoering ligt nadrukkelijk bij 
de aanbieders en vragers.

6. programmalijnen en projecten

in het beleidsprogramma zijn de projecten van a&o provincies 
ondergebracht in vier programma-lijnen, te weten: ondersteu-
ning en ontwikkeling Hrm, arbeidsmarkt, medezeggenschap en 
arbeidsomstandigheden. deze programmalijnen bestrijken het 
terrein waarop a&o provincies op grond van zijn missie actief 
is. de thema’s zoals die hierboven zijn beschreven, kunnen in 
verschillende programmalijnen terugkomen en dus tot verschil-
lende projecten en activiteiten leiden. een voorbeeld hiervan 
is HnW. dit thema heeft zowel impact op Hrm (denk aan de 
relatie tussen leidinggevende en medewerker), als op arbeids-
omstandigheden. de thema’s vormen zoveel mogelijk een rode 
draad in de verschillende projecten. daarnaast zullen er projec-
ten zijn die wellicht wat losstaan van de thema’s, bijvoorbeeld 
omdat ze (deels) voortkomen uit het vorige beleidsprogramma 
of los van de thema’s naar onze mening belangrijk zijn. de acti-
viteiten die ten behoeve van de verschillende projecten worden 
uitgevoerd, kunnen betrekking hebben op het verwerven van 
kennis (doen van onderzoek), het delen van kennis en stimuleren 
van (innovatieve) activiteiten. 

de projecten die we in het beleidsprogramma beschrijven, vor-
men de leidraad voor de werkzaam-heden van a&o provincies 
in de periode 2011-2013. dit betekent dat er altijd ruimte moet 
zijn om nieuwe, niet in het beleidsprogramma opgenomen pro-
jecten op te starten als de actualiteit en/of de vraag vanuit de 
sector daartoe aanleiding geeft. daarbij valt ook te denken aan 
verzoeken van sociale partners die voortkomen uit afspraken die 
zij in de cao hebben gemaakt.  

6.1 Programmalijn I : Ondersteuning en 

ontwikkeling HRM

de ambitie van deze programmalijn is om provincies te onder-
steunen bij diverse Hrm-aspecten en vraagstukken die samen-
hangen met de thema’s inzetbaarheid, Flexibel werken/HnW, 
vergrijzing en diversiteit. de projecten en activiteiten zoals die 
hieronder zijn beschreven, nemen nadrukkelijk geen verant-
woordelijkheden over van provincies, maar hebben als doel om 
nieuwe ontwikkelingen zichtbaar te maken, ontwikkeling van 
Hrm te stimuleren en ruimte te bieden voor experimenten.
project i-a : de provincieambtenaar als extern adviseur
dit project was onderdeel van het vorige beleidsprogramma, 
maar loopt door en zal worden gecontinueerd. in het project 
doet een beperkt aantal provincieambtenaren een consultancy-
opdracht binnen de private of semipublieke sector. Het uitgangs-
punt is dat ambtenaren niet komen ‘halen’ maar ‘brengen’. 
organisaties die gebruik maken van de diensten van de ambte-
naren betalen voor de adviesopdracht. veel sterke competenties 
van (beleids)ambtenaren, zoals analytisch denkvermogen en 
politieke sensitiviteit, zijn complementair aan dominerende com-
petenties in de private of semipublieke sector. Tijdens de stage 
adviseert de ambtenaar over het oplossen van knelpunten en 
het realiseren van organisatiedoelstellingen. 
 
enerzijds is het doel de inzetbaarheid van ambtenaren te vergro-
ten door het ontwikkelen van nieuwe competenties door buiten 
hun eigen werkomgeving ingezet te worden; anderzijds wil het 



20

inventarisatie helpt bij:
•  de verbetering van inzetbaarheid van medewerkers binnen of 

buiten de organisatie;
•  het verbeteren van de kwaliteit en betrokkenheid van leiding-

gevenden met betrekking tot de ontwikkeling van medewer-
kers;

•  het creëren van mogelijkheden van instroom van gekwalifi-
ceerd personeel;

•  het gemeenschappelijk maken van de kennis en ervaring bin-
nen de waterschappen.

de inventarisatie kan bestaan uit vier delen:
1.  instroom en doorstroom. inzicht in opleidings- en scholings-

mogelijkheden van de instroom van starters en ontwikkeling 
en doorstroom van zittende medewerkers. 

2.  informatie over opleidings- en cursusmogelijkheden ten be-
hoeve van de doorstroom van medewerkers voor bij-, na- en 
omscholing.

3.  informatie over trainingen en opleidingen voor leidinggeven-
den die zijn gericht op het stimuleren van en leidinggeven 
aan het ontwikkelingsproces van medewerkers.

4.  overzicht van initiatieven door individuele provincies en de 
ervaringen daarmee. 

 
Het doel is om de informatie is via de website van het a&o pro-
vincies beschikbaar te stellen en een kennisbank op te bouwen. 
de inventarisatie wordt jaarlijks geactualiseerd. monitoren biedt 
mogelijkheden voor benchmarking en evaluatie en bijstelling 
van beleid.  
voor de uitvoering van dit project zoeken we samenwerking met 
a&o-fonds Waterschappen en de provincieacademie.

project i-g : ontwikkelen van een aanbod van  

e-Hrm-instrumenten voor werknemers

als uitvoering van een project uit het Beleidsprogramma 2010 
is er een inventarisatie van de ontwikkeling en het gebruik van 
e-Hrm-instrumenten voor werknemers bij provincies gehouden.  
Uit deze inventarisatie is gebleken dat veel provincies ermee 
bezig zijn, de ervaringen wisselend zijn en dat provincies zich 
in verschillende stadia van ontwikkeling en toepassing bevinden. 
Uit de inventarisatie bleek een grote bereidheid en behoefte om 
ervaringen uit te wisselen en te bekijken of er sectoraal instru-
menten ontwikkeld en aangeboden kunnen worden. 
de komende jaren wil a&o provincies samen met (een werk-
groep van) provincies nagaan welke e-Hrm-instrumenten die 
de ontwikkeling van werknemers ondersteunen, het meest 
effectief zijn en relatief eenvoudig aan de sector kunnen worden 
aangeboden, bijvoorbeeld via de website van a&o provincies. 
Hierbij kan ook een verband worden gelegd met het vorige 
project ‘staalkaart opleidingen provincies’. daarnaast zien 
we een mogelijkheid om een e-Hrm-instrument aan te bieden 
dat medewerkers helpt bij de invulling van hun persoonlijke 
ontwikkelbudget. als eerste concrete stap op basis van het voor-
noemde onderzoek streven we ernaar om in het eerste kwartaal 
van 2011 één à twee goede instrumenten via de website aan te 
bieden. 

project i-d : Workshops Het Nieuwe Werken: hoe doe je dat?

dit project richt zich op leidinggevenden en medewerkers. voor 
beide groepen wordt een aparte eendaagse workshop ontwik-
keld en aangeboden, die ingaat op HnW en wat dat betekent 
voor bijvoorbeeld de manier van werken en leidinggeven, 
maken van (resultaats)afspraken, omgaan met nieuwe/meer ver-
antwoordelijkheden, arbeidsomstandigheden en samenwerken. 
Beide workshops zijn vooral gericht op de relatie tussen leiding-
gevende en medewerker(s) en medewerkers onderling. voor 
de inhoudelijke invulling van deze workshops willen we zoveel 
mogelijk samenwerken met organisaties die zich al gericht met 
HnW bezighouden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het 
Kenniscentrum Werk & vervoer (www.werkenvervoer.nl). 

project i-e : strategische personeelsplanning (spp)

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de nieuwe taken van 
provincies en andere overheden zijn voor provincies aanleiding 
om nadrukkelijk na te denken over de toekomstige personeels-
behoefte in zowel kwalitatieve, als kwantitatieve zin. goed 
zicht hierop kan richting geven aan het concreet maken van 
inzetbaarheid en de gewenste flexibiliteit van medewerkers. 
strategische personeels-planning (spp) is een middel om dit 
inzicht te verkrijgen. verschillende provincies zijn op hun eigen 
manier en op basis van eigen behoeften met spp aan de slag. 
Wij willen dit proces ondersteunen door provincies te helpen bij 
het opbouwen en delen van kennis over spp. Hiertoe worden 
twee paden bewandeld:

1.  inventarisatie stand van zaken strategische personeelsplan-
ning  
We gaan onderzoeken welke provincies met spp bezig zijn. 
onderzoeksvragen die aan de orde kunnen komen, zijn:

 •  Wat is de aanleiding om met spp aan de slag te gaan?
 •  Hoe vertaalt spp zich naar Hrm? (denk aan werving & 

selectie, opleiding & ontwikkeling, inzetbaarheid)
 •  Hoe gaan organisaties in andere (overheids) sectoren om 

met spp?

2.  Werkbijeenkomst spp 
de uitkomsten van de inventarisatie zijn de basis voor een 
werkbijeenkomst voor spp-deskundigen en Hrm’ ers van 
provincies. Het doel van de werkbijeenkomst is tweeledig.  
enerzijds willen we de (praktische) kennis over spp en de 
betekenis daarvan voor provincies vergroten. dit kan door 
ervaringen te delen en één of meerdere deskundigen uit te 
nodigen. anderzijds willen we vaststellen of en zoja hoe 
a&o provincies ondersteuning kan bieden bij de vormgeving 
van spp bij provincies. 

project i-f : staalkaart opleidingen provincies

Ter ondersteuning van de kwalitatieve strategische personeels-
planning en de ontwikkeling en de inzetbaarheid van mede-
werkers gaan we de opleidingen inventariseren die volgens 
de provincies relevant zijn voor het werken in de sector. deze 
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•  ontwikkelen en uitvoeren pilot workshop ‘plannings- en 
beoordelingsgesprekken voor leiding-gevenden’. 
Tijdens deze workshop willen we vooral het ‘van elkaar 
leren’ bevorderen. deelnemers worden uitgenodigd aanpak 
en ervaringen te delen. de workshop wordt begeleid door 
een extern deskundige op het gebied van (het voeren van) 
functioneringsgesprekken. deelnemers krijgen praktische tips 
aangereikt. de workshop zal door a&o provincies worden 
ontwikkeld en in pilotvorm een aantal keren worden uitge-
voerd. vervolgens wordt de workshop aan provincies aange-
boden om zelf uit te (laten) voeren binnen hun organisatie;

•  ontwikkelen en uitvoeren van pilot workshop ‘plannings- en 
beoordelingsgesprekken voor medewerkers’. 
voor medewerkers zal een soortgelijke workshop als voor 
leidinggevenden worden ontwikkeld.

Project I-j : Ontwikkelen en uitvoeren pilot cursus ‘Regisseur 

van je eigen loopbaan’

Het ontwikkelen van talenten en vergroten van de inzetbaar-
heid is een gezamenlijke taak van werkgever en werknemer. de 
werknemer kan daarin ook heel veel voor zichzelf betekenen.  
om medewerkers hiervoor handvatten aan te reiken, willen we 
een cursus ‘regisseur van je eigen loopbaan’ ontwikkelen. Het 
doel van deze cursus is:
•  Werknemers zelf actief te laten nadenken over hun eigen in-, 

door- en uitstroom;
•  Werknemers in staat stellen zelf richting te geven aan de 

eigen loopbaan. 
 
alvorens te komen tot de ontwikkeling en uitvoering van een 
cursuspilot zal er eerst een onderzoek plaatsvinden naar de 
ervaringen met activiteiten die al (binnen de sector) op dit ter-
rein plaatsvinden en die deels ook door a&o provincies worden 
ondersteund door middel van een innovatiesubsidie. concreet 
denken we aan ‘indian summer (Utrecht)’ en ‘empower lim-
burg’. 
de ervaringen met deze projecten kunnen belangrijke input 
vormen voor de te ontwikkelen cursus. 
ervaringen met de pilots worden vervolgens verwerkt in inhoud 
en opzet van de cursus. daarna komt de cursus beschikbaar 
voor de sector en kunnen provincies/werknemers er gebruik 
van maken. eventueel kan a&o provincies de uitvoering (deels) 
subsidiëren, bijvoorbeeld als een werknemer geen vergoeding 
krijgt van de werkgever.

project i-k : Versterken van de innovatiekracht van de 

arbeidsrelatie

in een wereld waarin de relatie tussen werkgever en werknemer 
steeds meer volwassen wordt, is het belangrijk om de arbeids-
relatie niet alleen vanuit een juridische invalshoek te bekijken, 
maar veel meer vanuit het perspectief op welke manier de ar-
beidsrelatie de ontwikkeling van de medewerker en die van de 
organisatie kan versterken. Je zou dan kunnen spreken over een 

project i-h : masterclasses Hrm

evenals in 2010 gaan we in de periode 2011-2013 een aantal 
masterclasses organiseren (in 2011 gaan we uit van drie) die 
erop gericht zijn een verbinding te leggen tussen de actualiteit 
bij provincies (en andere overheidssectoren) en de profes-
sionalisering van Hrm. om dit te bereiken, willen we tijdens 
de masterclass praktijk en theorie met elkaar confronteren. de 
theoretische component wordt verzorgd door een (extern) in-
leider die een onderwerp meer vanuit een wetenschappelijke/-
onderzoeksmatige invalshoek inleidt. doelgroep zijn Hrm-
professionals en geïnteresseerde leidinggevenden en van de 
aanwezigen wordt verwacht dat zij vanuit hun praktijk op de in-
leiding reageren en met de inleider en elkaar in discussie gaan. 
op deze wijze vindt er een kruisbestuiving plaats tussen nieuwe 
(theoretische) inzichten en de praktijk. de onderwerpen die in 
de masterclasses aan bod komen, sluiten aan bij de thema’s en 
vraagstukken zoals die in hoofdstuk 5 van dit beleidsprogramma 
zijn beschreven. onderwerpen die mogelijk aan de orde komen 
zijn:
•  strategische personeelsplanning (is al gepland voor januari 

2011);
•  Het nieuwe Werken: een nieuwe verdeling van verantwoor-

delijkheden;
•  de essentie van een goed planningsgesprek.

project i-i : Verhogen kwaliteit plannings- en beoordelings-

gesprekken

een belangrijk onderdeel in de relatie tussen leidinggevende en 
medewerker is de gesprekkencyclus die is gekoppeld aan het plan-
nen en beoordelen van resultaten en werkzaamheden. eén van 
de uitkomsten van de in opdracht van sociale partners uitgevoerde 
evaluatie van het beoordelings- en beloningssysteem bij provincies, 
is dat de kwaliteit van deze gesprekken dient te verbeteren. naar 
onze mening vormen gesprekken tussen leidinggevende en mede-
werkers de basis voor het Hrm-beleid in de organisatie. 

aangezien alle provincies dezelfde beoordelings- en belonings-
systematiek kennen, ligt het voor de hand om ook op sectorni-
veau een aanbod te doen om de kwaliteit van de gesprekken 
te verbeteren. vanuit onze rol en mogelijkheden willen wij daar 
graag een bijdrage aan leveren. om dit te bereiken gaan we 
de volgende activiteiten organiseren:
•  onderzoek naar en publicatie van succesfactoren van een 

goed gesprek tussen leidinggevenden en medewerkers;
•  de wetenschap doet onderzoek naar de elementen die een 

gesprek tot een ‘goed’ gesprek maken. Wanneer draagt een 
dergelijk gesprek bijvoorbeeld bij aan de motivatie van de 
medewerker of helpt het een leidinggevende de doelen van 
zijn organisatie/afdeling te realiseren?   
Wij willen een inventarisatie maken van de bevindingen van 
dergelijke onderzoeken en deze vertalen naar praktische 
tips voor leidinggevenden en medewerkers. de ambitie is om 
dit door middel van een brochure/publicatie toegankelijk te 
maken;
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in de praktijk blijkt het voor veel provincies lastig te zijn om mede-
werkers en hun leidinggevenden het beleid naar de arbeidsrelatie 
te laten vertalen en/of van dit aanbod gebruik te laten maken.  
om provincies bij dit vraagstuk te ondersteunen, willen we in de 
komende jaren de volgende activiteiten ondernemen:
•  inventariseren van bevindingen en conclusies van onderzoeken 

die op dit thema betrekkingen hebben;
•  de uitkomsten van de inventarisatie bespreken in een werk-

groep van Hrm’ers, medewerkers en leidinggevenden. doel 
van deze bespreking is om te kijken of aanvullend onderzoek 
gewenst is en of het ontwikkelen van een trainingsaanbod op 
dit terrein toegevoegde waarde heeft;

•  afhankelijk van de resultaten van de bespreking in de werk-
groep aanvullend onderzoek (laten) verrichten en/of een 
training ontwikkelen.

6.2 Programmalijn II : Arbeidsmarkt

vanuit deze programmalijn willen we vooral een bijdrage 
leveren aan de versterking van de positie van provincies op de 
regionale arbeidsmarkt.
Het valt op dit moment moeilijk te voorspellen met welke 
arbeidsmarktproblemen provincies de komende jaren geconfron-
teerd worden.
aan de ene kant is er in de periode tot 2020 (en trouwens ook 
nog daarna) sprake van vergrijzing en ontgroening. Zie de sce-
nariostudie de grote Uittocht. als gevolg van vergrijzing zal tot 
2020 30% van het personeelsbestand vanwege pensionering 
bij de provincie vertrekken. Tegelijk blijft de aanwas van jonge-
ren op de arbeidsmarkt achter bij de behoefte. vooral geldt dat 
voor hoog-opgeleiden, waarop provincies een beroep doen.
aan de andere kant krijgen overheden, waaronder provincies, 
te maken met forse bezuinigingen. er worden taken afgestoten, 
en de taken die blijven moeten met minder mensen worden 
uitgevoerd. de term die daarvoor in zwang is geraakt is die 
van de compacte overheid. de politiek streeft die compacte 
overheid na omdat er moet worden bezuinigd, maar ook vanuit 
ideologische overwegingen; de bemoeienis van de staat is 
doorgeschoten en moet terug. dat houdt een afname van het 
aantal ambtenaren in.
de hierboven beschreven krachten zijn tegengesteld. de grote 
uittocht leidt tot krapte en tot problemen qua personeelsvoor-
ziening, bij de overheid het eerst omdat daar de vergrijzing 
het grootst is. de compacte overheid leidt tot minder werkgele-
genheid bij de overheid. in het openbaar bestuur hebben alle 
sectoren plannen om het aantal werknemers te verminderen, 
soms heel fors.
de grote uittocht en de compacte overheid zouden elkaar in 
evenwicht kunnen houden, indien het schrappen van taken en 
formatieplaatsen in gelijke pas verloopt met de verwachte pen-
sionering van grote groepen baby-boomers. Kwantitatief zou er 
dan geen probleem zijn, kwalitatief waarschijnlijk wel. er moet 
een match tot stand worden gebracht tussen de vacatures die 
ontstaan, en het beschikbare personeel dat die vacatures kan 
gaan bezetten.
de verwachting is dat er zeker op de (midden-)lange termijn frictie 
ontstaat tussen vraag en aanbod, toegespitst op de vraag naar 
hoger opgeleiden. gezien de krapte aan de aanbodkant, zal de 
provincie zich dan als een attractief werkgever moeten presenteren.

soort psychologisch contract, waarbinnen organisatie en mede-
werker worden uitgedaagd om zo goed mogelijk te presteren. 
dit is nadrukkelijk anders dan een juridisch contract dat vooral 
de voorwaarden benadrukt die werkgever en werknemer zijn 
overeengekomen. de uitdaging van het psychologisch contract 
is dat zowel werknemer, als leidinggevende loskomt van vaste 
structuren. Binnen deze nieuwe arbeidsrelatie ontstaat meer 
ruimte voor creativiteit en ontplooiing van talenten waar de 
organisatie haar voordeel mee kan doen en die medewerkers 
serieus neemt, werkplezier biedt en betrokken houdt. 
om de ontwikkeling van deze nieuwe arbeidsrelatie te onder-
steunen, wil a&o provincies een praktisch instrument ontwikke-
len dat provincies, vooral leidinggevenden en medewerkers (het 
gaat ook om de relatie tussen medewerkers), kan helpen om de 
innovatiekracht van de arbeidsrelatie te versterken. om dit te 
bereiken gaan we :
a.   bij een aantal provincies onderzoeken wat er gebeurt met 

ideeën en voorstellen van mede-werkers die betrekking 
hebben op veranderingen in bijvoorbeeld de werkwijze, 
dienstverlening of de organisatie van werk. Het betreft een 
pragmatisch onderzoek dat inzicht biedt in remmers en ver-
snellers van ideeën in de organisatie. dit kan uitmonden in 
een publicatie die een handreiking biedt voor leidinggeven-
den en hun medewerkers om te komen tot een arbeidsrelatie 
die de innovatiekracht van mensen stimuleert; 

b.  op basis van het voorgaande punt een workshop ontwik-
kelen, waarin leidinggevenden en medewerkers werken aan 
een arbeidsrelatie die meer ruimte biedt aan creativiteit en 
ontplooiing.

project i-l : onderzoek eVC in de Hrm-cyclus

om vanuit de ambitie de inzetbaarheid van medewerkers te 
vergroten, is het aanbieden van een evc-traject (erkenning ver-
worven competenties) een interessante optie. Uit de inventarisa-
tie van de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie 
verdult-van der Wind blijkt dat bijna elke provincie in beginsel 
positief staat tegenover het gebruik van evc. 

gedurende de afgelopen periode hebben we geconstateerd 
dat de sector de door zowel ipo-werk-geverszaken, als a&o 
provincies aangegeven route niet als eerste prioriteit zien. 
dat neemt niet weg dat er enthousiasme en draagvlak lijken 
te bestaan voor een marktbenadering die evc koppelt aan 
organisatieontwikkelingtrajecten van groepen medewerkers die 
een ruime mate van afstand tot de in- en externe arbeidsmarkt 
hebben. in 2011 zal een concurrerend voorstel voor deze bena-
dering worden gedaan. 

project i-m : Hoe krijgen we mensen in beweging?

een vraagstuk dat tijdens de inputsessies prominent naar voren 
is gekomen, heeft betrekking op het ‘in beweging laten komen 
van mensen’. er is bijvoorbeeld een groot aanbod aan beleid en 
initiatieven dat zich richt op het versterken van de inzetbaarheid 
en ontwikkeling van medewerkers. 
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enkele maanden uitwerken. als de nieuwe wensen niet meer 
in de monitor van 2011 gerealiseerd kunnen worden, is het 
wellicht mogelijk om aanvullend onderzoek te doen om de 
diepgang van de monitor op de korte termijn al verder te 
verbeteren (zie ook punt 7). Bezien wordt of daarbij ook de 
uitkomsten van de internetspiegel betrokken kunnen worden.

5.  provincies verschillen in de mate waarin ze knelpunten op 
de arbeidsmarkt kunnen verwachten, die uitkomsten van de 
strategische personeelsplanningen geven daar inzicht in. 
Het a&o-fonds wil provincies ondersteunen bij het maken 
van regionale arbeidsmarktanalyses op basis van gegevens 
van het cBs en het UWv. daarbij moet onderscheid wor-
den gemaakt tussen functies op academisch (en hbo-niveau) 
die vooral via de nationale arbeidsmarkt vervuld worden, 
en de lagere functies, waarvoor de regionale arbeids-
markt bepalend is. de analyses richten zich vooral op de 
fricties, functies die knelpunt bij de werving zijn. Het is aan 
provincies om die fricties op te lossen. ook daarbij kan het 
a&o-fonds ondersteunen.

6.  Het is voor provincies belangrijk om een goed imago als 
werkgever te hebben, ook als (tijdelijk) het beroep op de 
arbeidsmarkt geringer is. communicatie met de arbeids-
markt is zowel een lokale als een interprovinciale aangele-
genheid. Het a&o-fonds ondersteunt provincies die lokale 
activiteiten willen verrichten. op landelijk niveau faciliteert 
a&o de deelname aan carrierebeurzen en beraadt zij zich 
op andere activiteiten die aan versterking van het imago 
kunnen bijdragen. Branding en matching zijn daarbij de 
sleutelbegrippen. 
Het versterken van het imago van provincies kan een 
tegenwicht vormen tegen het “ambtenarenbashing” dat de 
laatste jaren in zwang is geraakt, helaas soms ook binnen 
bepaalde politieke kringen. 

7.  BZK beschikt over een onderzoekspannel van alle over-
heidssectoren, dat ook voor provinciepersoneel representa-
tief is. aan provinciemedewerkers kunnen specifiek vragen 
worden voorgelegd die te maken hebben met de provincie 
als werkgever. Bijvoorbeeld over de motieven om bij een 
provincie te gaan werken dan wel daar juist weer te vertrek-
ken. de uitkomsten helpen provincies bij het verbeteren 
van hun arbeidsmarktpositie en imago-inspanningen. de 
doorloopsnelheid van dit soort onderzoeken is kort. 
a&o kan de uitvoering van onderzoek faciliteren indien dat 
voor een aantal, liefst alle, provincies relevant is. de uitkom-
sten kunnen ook worden gepresenteerd in de a&o-monitor 
(zie punt 4).

8.  in het kader van arbeidsmarktcommunicatie moeten provin-
cies zicht hebben in hoe vraag en aanbod elkaar ontmoe-
ten. de rol van internet en meer in het bijzonder de sociale 
media zijn onmiskenbaar. 
Het a&o-fonds organiseert een masterclass die provincies 
vertrouw maakt met de laatste ontwikkelingen rond werving 
“2.0”.

9.  Het a&o-fonds provincies draagt samen met de andere 
overheidsfondsen bij aan de verdere ontwikkeling van de 
vacaturesite Werken bij de overheid (WBdo). Binnen 
WBdo kan gericht worden gezocht naar kandidaten bin-
nen de ongeveer 40.000 persoonlijke dossiers van vooral 
jongeren die daar geplaatst zijn. 

Wat betekent dat voor de activiteiten van het a&o-fonds?

1.  provincies moeten zicht hebben hoe in hun organisatie de 
bovengenoemde processen verlopen. er zijn tussen provin-
cies verschillen wat betreft het aandeel uitstroom vanwege 
pensionering (en uitstroom om andere redenen) en de taak-
stellingen en de gevolgen die dat heeft voor de formatie. 
iedere provincie moet voor zichzelf door middel van een 
strategische personeelsplanning dat inzicht verwerven en 
de maatregelen treffen die voor haar situatie van toepas-
sing is. a&o kan provincies helpen door het aanbieden van 
masterclasses strategische personeelsplanning waar p&o-
ers en leidinggevenden kunnen leren van elkaar en van de 
ervaringen uit andere organisaties.

2.  Het personeelsbestand van provincies is verouderd. ook als 
de komende jaren veel baby-boomers vertrekken, blijft de 
gemiddelde leeftijd hoog. de mobiliteit van deze ouderen 
is laag. provincies moeten erin investeren om de inzetbaar-
heid van deze groep op peil te houden. niet zo zeer door 
deze groep aparte aandacht te geven, maar door de 
aandacht die alle werknemers krijgen aan deze groep niet 
te onthouden. de invoering van het persoonlijk ontwikkel 
Budget is een belangrijke katalysator om deze groep een 
zetje in de rug te geven. Het a&o-fonds biedt loopbaan-
scans aan waardoor alle werknemers, maar ook ouderen, 
inzicht kunnen verwerven in hun ambities en mogelijkheden 
binnen de organisatie.

3.  voor zover de komende jaren al personeel moet uitstromen, 
zal dat gebeuren door het van werk naar werk te begelei-
den. Het a&o-fonds kan in intersectoraal verband, met de 
andere fondsen, initiatieven nemen om de mogelijkheden 
tot mobiliteit te verbreden. de vacaturesite Werkenbijdeo-
verheid.nl kan daarbij een functie vervullen.

4.  voor provincies is het noodzakelijk om de gegevens die voor 
haar arbeidsmarktbeleid onmisbaar zijn, te verzamelen en 
te monitoren. Tot nu toe is dit de functie van de monitor van 
het interprovinciaal Werkgeversverband. Het a&o-fonds 
vindt dat, net als in andere sectoren, de productie van deze 
gegevens een zaak van sociale partners gezamenlijk zou 
moeten zijn. Het fonds stelt daarom voor om vanaf 2012 de 
monitor om te vormen tot de personeelsmonitor a&o-provin-
cies. in 2011 moet nader worden bezien wat deze switch 
betekent voor de inhoud van de monitor. de informatie die 
nu wordt verzameld is absoluut zinvol, maar het kan zijn dat 
er behoefte bestaat aan uitbreiding en verdieping. die kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de aanwezigheid van 
Hrm-beleid op bepaalde gebieden en de wijze waarop dat 
wordt uitgevoerd. de monitor zou daarmee meer dan thans 
het geval is het karakter van een benchmark kunnen krijgen. 
Uit tal van andere situaties is bekend dat benchmarking 
organisaties scherp houdt. 
Het feit dat de monitor een a&o-product wordt, betekent niet 
dat de huidige rol die het ipo speelt bij de verzameling en 
verwerking van de gegevens komt te vervallen. de totstand-
koming vereist deskundigheid die bij het ipo aanwezig is. in-
koop van die deskundigheid extern zal absoluut veel duurder 
zijn, zonder dat er een garantie bestaat op gelijkwaardige 
kwaliteit. 
een a&o-werkgroepje moet dit voorstel na de zomer binnen 
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project ii-d : onderzoek

Bij een aantal projecten in dit beleidsprogramma wordt het 
specifiek onderzoeken benoemd als één van de projectactivi-
teiten. naast deze onderzoeken wil a&o provincies voor de 
onderbouwing van mogelijke (toekomstige) projecten een aantal 
onderwerpen verdiepen. Hiertoe zullen de volgende onderzoe-
ken worden uitgevoerd:
•  analyse data personeels- en mobiliteitsonderzoek 

Het ministerie van BZK voert elke twee jaar onder medewer-
kers van overheidssectoren het personeels- en mobiliteitson-
derzoek pomo uit. in het onderzoek krijgen deelnemers 
vragen voorgelegd over hun baan, werkgever, mobiliteit, 
tevredenheid en betrokkenheid;  
analyse van de pomo-data kan voor a&o provincies infor-
matie opleveren voor prioriteiten en inhoud van (toekomstige) 
projecten. daarnaast kan het provincies ondersteunen bij de 
vormgeving van hun Hrm-beleid;

•  onderzoek harmonisatie Hrm-beleid 
provincies vissen vaak in dezelfde arbeidsmarktvijver. de 
vraag is of het slim is om altijd onderscheidend Hrm-beleid 
te voeren om medewerkers te kunnen werven en/of te 
behouden. in sommige gevallen zou het handig kunnen zijn 
om samen te werken. Te denken valt aan het ‘delen’ van 
medewerkers of het verdelen van taken. a&o provincies wil 
onder-zoeken of het vanuit arbeidsmarktperspectief zinvol 
kan zijn dat (groepen van) provincies meer samenwerken op 
Hrm-gebied en of daar draagvlak voor is. dergelijke samen-
werking zou ook de efficiency kunnen vergroten;

•  onderzoek arbeidsmarktcommunicatie 
een krappe arbeidsmarkt, een meer diverse samenstelling 
van het personeel en het zoeken naar specifieke talenten vra-
gen veel van de inzet op het gebied van arbeidsmarktcom-
municatie. a&o provincies wil de provincies ondersteunen 
met strategische informatie die hen de gelegenheid biedt een 
effectief arbeidsmarktcommunicatiebeleid te voeren. daartoe 
hebben we voor de periode 2011–2014 een onderzoekspro-
gramma opgesteld met als doel het verkrijgen van arbeids-
marktdocumentatie die richtinggevend is voor de arbeids-
marktcommunicatie en wervingsactiviteiten van provincies. 

6.3 Programmalijn III : Medezeggenschap

de komende jaren zal er naar verwachting veel worden 
gevraagd van de medezeggenschap bij provincies. niet al-
leen de bezuinigingen en discussie over de taken en positie 
van provincies, maar ook andere vormen van werken en het 
organiseren daarvan hebben grote impact op de mede-werkers 
en organisatie. 
 
ondernemingsraden zullen met hieruit voorvloeiende vraag-
stukken aan de slag moeten gaan. a&o provincies wil hierbij 
ondersteunen en tegelijkertijd meedenken over mogelijke nieuwe 
vormen van medezeggenschap. de juridische kant laten we, 
hoe belangrijk ook, aan anderen over. ons doel is om mede-
zeggenschap in de sector een prominente plek te geven bij het 
mee helpen bouwen aan de toekomst van de provincies. om 
dat te bereiken, willen we de volgende projecten uitvoeren.

Het a&o-fonds wil graag als proef een provincie faciliteren 
om deze wijze van personeelswerving nader te onderzoe-
ken.

10.  in het kader van werving besteden provincies veel aan-
dacht aan diversiteit. Het a&o-fonds heeft hiervoor een 
aparte programmalijn ontwikkeld, dit samen met de fondsen 
van gemeenten en waterschappen. in het bijzonder wordt 
gewezen op het innovatienetwerk 2011: Korte termijn zorg, 
lange termijn kans, dat binnenkort van start gaat. provincies 
kunnen op twee verschillende manieren deelnemen, als 
pilot-organisatie of als klankbordlid.

11.  netwerkbijeenkomsten 
ook in de komende jaren zullen we een aantal netwerkbij-
eenkomsten voor arbeidsmarkt-communicatiedeskundigen 
van provincies organiseren (ambitie is drie per jaar). Het 
doel van deze bijeenkomsten is naast het uitwisselen van 
kennis en ervaring ook te bekijken of er ontwikkelingen zijn 
die acties op sectorniveau vereisen. We denken daarbij 
aan uitkomsten van het onderzoek naar de drijfveren van 
jongeren. 
andere onderwerpen die aan de orde kunnen komen 
tijdens de netwerkbijeenkomsten:

  –  nut en noodzaak van nieuwe sociale media. Het aantal 
informatiekanalen waar mensen informatie halen en 
delen, is de laatste jaren flink toegenomen. denk naast 
de inmiddels al bijna traditionele vormen als sms en 
e-mail bijvoorbeeld ook aan Facebook, Hyves, Twitter 
en linkedin. Zijn dat media die provincies ook voor het 
werven en informeren van (nieuwe) medewerkers kunnen 
of moeten gebruiken? Hoe zet je die in dat geval het 
beste in? 
Welke doelgroepen kun je ermee bereiken?

  –  vertalen van onderzoeksresultaten (zie project 2d) naar 
de praktijk

  –  online werven en selecteren

project ii-c : diversiteit

samen met de a&o-fondsen gemeenten en Waterschappen 
en ondersteund door het ministerie van BZK hebben we een 
project diversiteit opgestart. dit zal in 2010 doorlopen. Het 
doel van het plan van aanpak is organisaties binnen de drie 
sectoren met concrete activiteiten en een stimuleringsregeling te 
stimuleren en te faciliteren bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
diversiteitbeleid. 

sectoren en organisaties bepalen zelf welke aanpak voor hen 
het meest geschikt is. 
een belangrijke activiteit binnen het project is het uitwisselen van 
kennis en ervaringen tussen organisaties en sectoren. voor meer 
informatie over het project diversiteit verwijzen we naar onze 
website. 
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project iii-d : de medezeggenschapsprijs

om de kwaliteit en het innovatieve karakter van medezeg-
genschap te vergroten, willen we de ondernemingraden bij 
provincies uitdagen om hun kwaliteiten zichtbaar te maken voor 
de sector en met elkaar te delen. Het idee is om dit in de vorm 
van een competitie te doen. over de inhoudelijke kant daarvan 
overleggen we onder andere met provor.

project iii-e : de Cao op de kaart

voor zowel de werkgevers, als de werknemers zijn cao-afspra-
ken belangrijk. Ze zijn niet alleen van invloed op de hoogte van 
het salaris en/of de werktijden, maar reiken vaak veel verder. 
ook de relatie tussen leidinggevende en medewerker wordt 
beïnvloed door de cao. denk bijvoorbeeld aan de afspraken 
over het beoordelen en belonen bij provincies. 

daarnaast zal ook de or vaak te maken krijgen met de (uitwer-
king) van cao-afspraken. ondanks de impact van de cao op 
verschillende plekken en niveaus in organisaties lijken de cao, 
de processen die daaraan voorafgaan en de uitwerking vaak 
maar bij een beperkt aantal personen de aandacht te hebben. 
de komende periode wil a&o provincies, samen met sociale 
partners die bij de cao betrokken zijn, de cao en de proces-
sen vóór en na het afsluiten ervan, bij provincies en de mede-
werkers ‘op de kaart zetten’. Het doel is om de betrokkenheid 
bij de cao te vergroten en te laten zien welke mogelijkheden 
de cao biedt om bijvoorbeeld de arbeidsrelatie, medezeg-
genschap en de eigen ontwikkeling te versterken. We willen dit 
bereiken door:
•  het houden van een aantal brainstormsessies met onder 

andere medewerkers en ondernemingsraden. in deze sessies 
verkennen we de mogelijkheden en vormen om de betrokken-
heid in het voortraject van de cao te vergroten;

•  bij provincies workshops voor medewerkers en ondernemings-
raden te verzorgen. in deze workshops laten we, samen met 
de vakorganisaties, zien welke mogelijkheden de huidige 
cao biedt en hoe je zelf/de or invulling aan afspraken kan 
geven.

project iii-a : ondersteuning secretariaat provor

in 2010 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de financiële 
ondersteuning van a&o provincies aan het secretariaat van 
provor, waarin de ondernemingsraden van provincies zijn verte-
genwoordigd.  
de resultaten zijn naar verwachting begin 2011 bekend en 
dienen als basis voor de activiteiten in de komende jaren. provor 
draagt hiervoor de onderwerpen aan.

project iii-b : onderzoek medezeggenschap en Het Nieuwe 

Werken 

andere vormen van werken en het organiseren van werk, zoals 
HnW, hebben invloed op de relatie van de medewerker met de 
organisatie. Het meer aansturen op resultaat en meer mogelijk-
heden om werk naar eigen inzicht te organiseren, kunnen de 
verbondenheid van medewerker met de organisatie en collega’s 
minder danwel anders maken. medewerkers worden bijvoor-
beeld geacht meer als ‘ondernemer’ te opereren. de vraag is 
of de veranderende relatie tussen organisatie en medewerker 
implicaties heeft voor de aard en vorm van medezeggenschap 
zoals we die nu kennen. a&o provincies wil gaan onderzoeken 
of deze vraag in de toekomst kan/gaat spelen, hoe daarmee 
kan worden omgegaan en of er andere vormen van medezeg-
genschap zijn gewenst. 
vanzelfsprekend zijn het niet alleen de provincies die met HnW 
en vergelijkbare ontwikkelingen te maken krijgen; het speelt 
evengoed in andere sectoren. We willen bij ons onderzoek 
dan ook nadrukkelijke andere sectoren betrekken, bijvoorbeeld 
gemeenten en waterschappen. Zo mogelijk presenteren we de 
onderzoeksresultaten in een gezamenlijk symposium.

project iii-c : Workshops en kennisdeling voor 

 ondernemingsraden

provincies en hun ondernemingsraden worden allemaal gecon-
fronteerd met gelijksoortige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld 
hierboven beschreven. de manier waarop ondernemingsraden 
hiermee omgaan, kan per provincie verschillen. de ervaringen 
van de ene ondernemingsraad (or) kunnen een andere or 
mogelijk helpen bij het handelen in zijn specifieke situatie.  
a&o provincies ziet het als een belangrijke taak om deze 
kennisdeling, aangevuld met deskundig-heidsbevordering, te sti-
muleren. daartoe willen we in samenwerking met provor in 2011 
twee themaworkshops voor ondernemingsraden bij provincies 
houden. deze workshops zullen bestaan uit een training van 
een (extern) deskundige en het bespreken van één of meerdere 
vraagstukken die al bij een provincie spelen of hebben ge-
speeld. mogelijke thema’s voor de workshops zijn: 
•  samenvoegen en uitbesteden van activiteiten;
•  organisatieontwikkeling en kansen voor medezeggenschap.

in januari 2011 is er binnen dit project een masterclass innovatie 
in medezeggenschap georganiseerd. 
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project iV- c : analyse en benchmarking data risico-

 inventarisatie & -evaluatie (rie)

op basis van de evaluatie van de digirie in 2010 blijkt er bij 
provincies een nadrukkelijke behoefte te bestaan om gegevens 
met betrekking tot de rie te vergelijken en te koppelen aan maat-
regelen. Welke maatregelen leiden tot de beste resultaten? en 
hoe kunnen provincies op basis hiervan van elkaar leren? deze 
vragen willen we oppakken door rie-gegevens van de provincies 
en de resultaten op arbogebied (denk bijvoorbeeld aan ziekte-
verzuim, aantal meldingen van agressie, ervaren werkdruk) te 
analyseren en zo mogelijk te koppelen aan specifieke maatrege-
len. deze informatie biedt een ideale basis voor provincies om 
van elkaar te leren. Hier zal in samenwerking met de arbo-coördi-
natoren van de provincies inhoud aan worden gegeven.

project iV-d : promotie en doorontwikkeling agressieregis-

tratiesysteem

a&o provincies is in 2009 nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van het agressieregistratiesysteem  
(en is thans eigenaar van het systeem) en streeft ernaar dat alle 
provincies er gebruik van (gaan) maken. inmiddels maakt de 
helft van de provincies gebruik van het systeem. Hiermee is een 
basis gelegd voor goede sectorbrede registratie van agressie 
tegen provinciemedewerkers. op basis van de gegevens kunnen 
maatregelen tegen agressie worden genomen. de gegevens en 
de opgedane ervaringen bieden eveneens handvatten om na 
te gaan wat de meest effectieve maatregelen zijn en op welke 
punten het systeem verder kan worden ontwikkeld. de komende 
periode zullen we daarvoor regelmatig met de gebruikers over-
leggen en op basis van hun ervaringen het systeem verder (laten) 
ontwikkelen. eén van de eerstkomende producten is een nieuwe 
module: melden en analyseren van (bijna) ongevallen.

project iV-e : onderzoek inzet digitale arbo-instrumenten

analoog aan het onderzoek naar e-Hrm-instrumenten ten 
behoeve van de ontwikkeling van medewerkers, willen we on-
derzoek doen naar mogelijkheden om op sectorniveau digitale 
instrumenten aan te bieden die het arbobeleid en de uitvoering 
daarvan bij provincies ondersteunen. aangezien alle provincies 
gebruik maken van dezelfde arbocatalogus, en arbo-vraagstuk-
ken vergelijkbaar zijn, verwachten we dat een aanbod vanuit 
de sector meerwaarde voor provincies kan hebben. dit onder-
zoek inventariseert instrumenten bij provincies en daarbuiten en 
bekijkt de toegevoegde waarde van het aanbieden van derge-
lijke instrumenten op sectorniveau. Bij het onderzoek worden de 
arbo-coordinatoren vanzelfsprekend nauw betrokken.
in het volgende overzicht zijn de programmalijnen en de verschil-
lende projecten opgesomd. 

6.4 Programmalijn IV: 

 Arbeidsomstandigheden

project iV-a : doorontwikkeling en actualisering  arbocatalogus

in 2009 is de arbocatalogus van de sector provincies gelan-
ceerd. a&o provincies heeft bij de ontwikkeling van de catalo-
gus een essentiële, ondersteunende rol gespeeld. 
Bij de lancering is geconstateerd dat de catalogus een levend 
document moet zijn. de verantwoorde-lijken voor (de uitvoering 
van) het arbobeleid in provincies moeten ermee aan de slag 
kunnen.  
dat betekent dat de catalogus gevoed dient te worden met 
praktijkervaringen en aansluiting moet houden op de actu-
aliteit. om daar in te voorzien, is een structuur opgezet met 
een begeleidings-commissie, waaraan themagewijs diverse 
werkgroepen zijn gekoppeld. Het uitwisselen van en leren op 
basis van ervaringen staat in deze werkgroepen centraal. een 
onderwerp dat in 2011 prioriteit heeft, is de evaluatie van de im-
plementatie van de arbocatalogus. aan de hand van een door 
de begeleidingscommissie opgesteld kwaliteitsdocument zal de 
evaluatie nader worden vormgegeven. op basis van ervaringen 
kan de arbocatalogus worden aangepast, zodat het een levend 
document blijft.

project iV-b : Het Nieuwe Werken en arbeidsomstandigheden

HnW is een ontwikkeling met effecten op veel onderdelen van 
de organisatie, zo ook de arbeids-omstandigheden. We kunnen 
hierbij denken aan (nieuwe) arbo-risico’s en de manier waarop 
werkgever en werknemer daarbij hun respectievelijke verant-
woordelijkheden (kunnen) invullen.  
een ander aspect heeft betrekking op de competenties die me-
dewerkers nodig hebben om een goede invulling aan HnW en 
bijbehorende verantwoordelijkheden te kunnen geven.  
deze competenties kunnen van belang zijn om gezondheids-
klachten te voorkomen.
Het voornemen is om komend jaar een studie te starten naar de 
relatie tussen arbeidsomstandigheden en HnW/flexibel werken. 
deze studie kan leiden tot onderdelen voor de ontwikkelingsa-
genda voor de arbocatalogus en/of tot een handreiking voor 
provincies met daarin voorstellen voor het omgaan met arbeids-
omstandigheden als men overgaat tot (vormen van) HnW. de 
studie zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 
arbo-coördinatoren van de provincies.
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Nr Programmalijn/project Type activiteiten

onderzoek ontwikkeling kennisdeling stimuleren

I Ondersteuning en ontwikkeling HRM

i-a de provincieambtenaar als extern adviseur X X
i-b Hrm-prijs provincies X
i-c intersectorale mobiliteit en flexibiliteit X X
i-d Workshop HnW: Hoe doe je dat? X X
i-e strategische personeelsplanning X X X
i-f staalkaart opleidingen provincies X X X
i-g ontwikkelen aanbod e-Hrm-instrumenten voor werk-

nemers
X X X

i-h masterclasses Hrm X
i-i verhogen kwaliteit planning- en beoordelingsgesprek-

ken
X X X X

i-j ontwikkeling en uitvoering pilot cursus ‘regisseur van 
je eigen loopbaan’

X X X

i-k versterken van de innovatiekracht van de arbeidsre-
latie

X X X

i-l onderzoek evc in de Hrm-cyclus X
i-m Hoe krijg je mensen in beweging? X X

II Arbeidsmarkt

ii-a onderzoek drijfveren jongeren X
ii-b arbeidsmarktcommunicatie

landelijke conferentie werven en behouden van 
jongeren

X X

netwerkbijeenkomsten X
deelname beurzen

ii-c diversiteit X X
ii-d onderzoeksprogramma X

III Medezeggenschap

iii-a ondersteuning secretariaat provor X
iii-b onderzoek medezeggenschap en HnW X
iii-c Workshops voor ondernemingsraden X
iii-d de medezeggenschapsprijs X
iii-e de cao op de kaart X X

IV Arbeidsomstandigheden

iv-a doorontwikkeling en actualisering arbocatalogus X
iv-b HnW en arbeidsomstandigheden X X
iv-c analyse en benchmarking data rie X X X X
iv-d promotie en doorontwikkeling agressieregistratiesys-

teem
X X X

iv-e onderzoek inzet digitale arbo-instrumenten X
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7. Communicatie

project V-b : doorontwikkeling website

de website is een belangrijk middel om te communiceren met de 
doelgroep. naast het reguliere onderhoud en ‘vullen’ van de 
website, willen we de komende jaren de website ontwikkelen tot 
een meer actief instrument dat werknemers ook kan ondersteu-
nen bij hun ontwikkeling. in samenwerking met provincies willen 
we de mogelijkheden nagaan om interactieve instrumenten op 
de website plaatsen .  
 
met behulp van een dergelijk instrument biedt a&o provincies 
concrete ondersteuning aan werknemers met betrekking tot 
onderwerpen als inzetbaarheid en gezondheid, en wordt tege-
lijkertijd een communicatie-instrument zeer gericht ingezet voor 
de doelgroep. 

project V-c : Toepassing sociale media

om veelvuldig met de doelgroep van a&o provincies in contact 
te blijven staan en hen op een actieve manier bij de activiteiten 
te betrekken, gaan we na in hoeverre sociale media (denk aan 
Hyves, Facebook, linkedin en weblogs) hier een (ondersteu-
nende) rol bij kunnen spelen.  
deze instrumenten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
het snel peilen van meningen,  
maar mogelijk ook bij nieuwe vormen van het maken van 
beleid.

naast bovengenoemde projecten vormen reguliere bezoeken 
aan medewerkers van provincies een belangrijke vorm van 
communicatie met onze doelgroep. We denken hierbij aan het 
geven van presentatiesen de activiteiten van a&o provincies. 
dit voor bijvoorbeeld Hrm-afdelingen en ondernemingsraden. 
om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze activitei-
ten en diensten bij provincies te versterken, zullen we met de 
provincies de mogelijkheid en wenselijkheid bespreken om voor 
a&o-gerelateerde activiteiten tot één aanspreekpunt binnen de 
provincie te komen. dit zou bijvoorbeeld een medewerker van 
de provincie kunnen zijn.

Het belang van communicatie voor draagvlak en effectiviteit 
van de activiteiten van a&o provincies is groot, zo blijkt onder 
andere uit de ervaringen en de inputsessies. de genoemde 
communicatie-activiteiten vereisen echter een grote inzet van 
mensen en geld. de beschikbaarheid hiervan is een belangrijke 
randvoorwaarde om de voorgestelde activiteiten te kunnen 
uitvoeren.

Doelgroep

een belangrijk onderdeel van de activiteiten van a&o provin-
cies is de communicatie. enerzijds richt de communicatie zich op 
de ondersteuning van de verschillende projecten, zoals beschre-
ven in het vorige hoofdstuk; anderzijds geven we met behulp 
van communicatieactiviteiten inhoud aan de rol van kennisma-
kelaar. de doelgroep waar we ons op richten, valt - voor zover 
het de beschreven projecten betreft - samen met de doelgroep 
van deze projecten. onze doelgroep bestaat primair uit:
•  medewerkers van provincies;
•  leidinggevenden van provincies;
•  ondernemingsraden van provincies;
•  sociale partners (aBvaKaBo Fnv, cnv publieke Zaak, 

cmHF en ipo);
•  externe partijen, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, ministerie van sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, UWv en andere a&o-fondsen van  
(met name) andere overheidssectoren.

om het fonds in het midden van het speelveld te positioneren, 
zoals weergeven in het figuur in hoofdstuk 2, beschouwen we 
medewerkers, leidinggevenden en sociale partners als de pri-
maire doelgroepen. Zij zijn de primair belanghebbenden bij de 
activiteiten en resultaten van het a&o provincies. 

Doelstelling

We vinden het belangrijk om binnen de sector bekend te zijn 
onder onze primaire doelgroepen. Tot nu toe heeft de com-
municatie zich vooral gericht op leidinggevenden en sociale 
partners. de ambitie is om de komende twee jaar extra inspan-
ningen te leveren om de bekendheid onder werknemers te 
vergroten. We streven ernaar om eind 2011 bij minimaal een 
derde van de medewerkers (inclusief leidinggevenden) bekend 
te staan als kennismakelaar. deze doelstellingen meten we op 
basis van het aantal nieuwsbriefabonnementen en bezoeken 
aan de website. na de meting eind 2011 stellen we nieuwe 
doelstellingen op voor de periode na 2011 tot en met 2013.

Projecten

om de communicatiedoelstellingen te realiseren, is reeds eerder 
een communicatieplan opgesteld. in dit hoofdstuk gaan we in 
op een aantal concrete projecten.

project V-a : meting doelstellingen

om te kunnen bepalen of de doelstellingen zijn behaald, 
 worden een aantal metingen uitgevoerd. 
Ten eerste betreft dat een nulmeting van het aantal abonnees en 
bezoeken aan de website. vervolgens vinden er eind 2010 en 
eind 2011 metingen plaats met betrekking tot dezelfde onder-
werpen. daarnaast zal er een beperkt onderzoek plaatsvin-
den dat zich richt op de (ervaren) kwaliteit van de het a&o 
 provincies en de bekendheid met de activiteiten.
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Opdrachtgever

a&o provincies
postbus 11560
2502 an den Haag
070 763 0040
info@aenoprovincies.nl
www.aenoprovincies.nl

Eindredactie
peter smits, manager a&o provincies
Jannet Bergman, projectmanager

Vormgeving
rUUrd grafisch ontwerp en advies, rotterdam

Druk
drukwerkdeal

Uitgave
a&o provincies, den Haag
Juli 2011

a&o provincies bevordert en ondersteunt vernieuwende 
activiteiten op het gebied van medezeggenschap, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en Hrm-beleid. 

Colofon
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