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Masterclass Mensen in Beweging 8 april 

Op maandag 8 april wordt in Utrecht de tweede Masterclass Mensen in Beweging georganiseerd. Ditmaal verzorgd 

door de provincie Overijssel, onder de titel ‘Van werk naar werk; een nieuwe visie’. Op deze middag wordt kennis 

en ervaring gedeeld over de werkwijze van het team Overijssel@Search (O@S). O@S geeft op een geheel eigen 

wijze vorm aan het oplossen van de boventalligheid van de provincie Overijssel. Het principe 'Van Werk naar Werk' 

is er opnieuw uitgevonden door boventallige medewerkers in te zetten en actief te houden middels het door hen-

zelf gerunde werkbedrijf. Deze middag wordt meer verteld over de opzet, uitwerking en spannende zaken die pro-

vincie Overijssel tegenkomt bij het werken met dit vernieuw- 

ende concept. Op onze website vindt u de  flyer, waarmee  u  

ook collega’s op de masterclass kunt attenderen. U kunt u  

inschrijven via hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl. 

Waar:  De Witte Vosch, Utrecht 

Wanneer:  maandag 8 april 2013, 13.30-17.00 uur 

 

   Masterclass SPP 21 maart 

      De   aanmeldingen  voor  de  Masterclasses SPP op        

21 maart en 13 juni  stromen binnen. Op 21  maart  is nog  

maar een aantal plaatsen beschikbaar. Bent u senior beleidsme-

dewerker SPP, senior HRM-adviseur, OR-lid, of manager, meld u 

dan snel aan bij hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl. Zie onze 

website voor de uitnodiging, het programma en de flyer die u ook 

onder collega’s kunt verspreiden. 

 
 

 Denktank HNW 

De Denktank HNW van A&O-fonds Provincies is een divers gezelschap van bevlogen en betrokken HNW’ers. De 

Denktank HNW komt periodiek bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de integrale en interdisciplinaire 

benadering van HNW. Vanuit zowel facilitaire invalshoek als vanuit die van de HR, arbo en ICT: de binding van de 

drie G’s (gedrag, gebouw en gigabytes). Tijdens de bijeenkomst van 18 maart staat de ‘G’ van Gebouw centraal. We 

zijn deze keer te gast in het onlangs verbouwde provinciehuis van de provincie Noord-Holland. We hebben sprekers 

uitgenodigd, waaronder een architect, die ingaan op de huisvestingsaspecten van HNW. Er is nog ruimte voor mee-

denkers vanuit met name de facilitaire invalshoek. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten over de activiteiten 

van de Denktank HNW, dan kunt u contact opnemen met jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

Onderzoek digitale arbo-instrumenten 

De pilot ‘onderzoek digitale arbo-

instrumenten’ gaat op korte termijn van 

start. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

door de arbo-coördinatoren van de provin-

cies. Ze krijgen hiervoor gedurende de pe-

riode van een jaar beschikking over een 

iPad. De iPad is het hulpmiddel om de be-

schikbare digitale instrumenten en arbo-

app’s te gebruiken en te onderzoeken. Elf 

van de twaalf provincies doen mee aan de 

pilot. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met: 

jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 
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Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten  
U kunt via A&O-fonds Provincies nog steeds subsidie aanvragen voor de stimuleringsregeling Innovatieve Pro-

jecten. Deze regeling is bedoeld om innovatie op het gebied van HRM, arbo, medezeggenschap en arbeidsmarkt te 

stimuleren. Verder is het belangrijk dat kennis overdraagbaar is en dat andere provincies kunnen leren van de re-

sultaten. Kennisdeling gebeurt onder andere via netwerkbijeenkomsten en publicaties. Lees hier de regeling en vul 

het aanvraagformulier in. Neem voor meer informatie contact op met peter.smits@aenoprovincies.nl. 

MZ Programmalijn 

Voor de bepaling van de MZ Programmalijn heeft op 

26 februari o.l.v. algemeen bestuurslid Jaap Doeven, 

tevens Portefeuillehouder MZ, een tweede denktank-

sessie plaatsgevonden, waarin de oogst van de eerste 

bijeenkomst is vertaald naar een aantal concrete acti-

viteiten voor 2013. De activiteiten zullen in de tweede 

helft van 2013 aan de medezeggenschapsorganen en 

verwante doelgroepen worden aangeboden. 

 

EVC 

Vorig jaar is o.a. bij de provincie Zuid-Holland onder 

leiding van Libereaux het traject EVC/EVP afgerond, 

met als resultaat dat medewerkers nu breder inzet-

baar zijn en sterker op de arbeidsmarkt staan. De suc-

cesvolle pilot is aanleiding geweest voor uitbreiding 

van de trajecten binnen de provincie Zuid-Holland. Zo 

is de Dienst Informatievoorziening en de Financiële 

Administratie ook gestart met EVC- en EVP-trajecten. 

Inmiddels is bij de provincie Flevoland van de afdeling 

Secretariële Ondersteuning het merendeel van de 

medewerkers ook gestart met een EVC- of EVP-traject.  

Het EVC-/EVP-traject kan worden ingezet binnen de 

werking van het Persoonlijk Ontwikkelbudget van de 

medewerkers. Als u interesse heeft en ook een zoge-

naamd ‘broodje EVC’ wilt organiseren ter introductie, 

dan kunt u contact opnemen met 

peter.smits@aenoprovincies.nl.  

 

 

Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies 

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

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

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

voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl. 

Festival #Toekomst 7 november 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we het gezamenlij-

ke HR-festival #Toekomst van de drie fondsen al aan-

gekondigd: noteer alvast 7 november 2013 in uw 

agenda! De voorbereidingen zijn in volle gang en bin-

nenkort kunnen we weer een tipje van de sluier oplich-

ten over dé netwerkbijeenkomst bij uitstek. 
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