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Personeelsmonitor 2012 

In eerdere nieuwsbrieven is aangegeven dat de personeelsmonitor 2012 voor het eerst door het A&O-fonds Pro-

vincies wordt gemaakt. De enquêtes zijn  begin van dit jaar uitgezet onder de provincies en de resultaten zijn in-

middels retour gekomen. De uitvoering is, zoals eerder vermeld, nog in handen van een bekend gezicht: Pauline de 

Jonge. Ze is momenteel druk bezig met het verwerken en controleren van de binnengekomen informatie. De con-

cept monitor wordt zoals gebruikelijk in een aantal gremia besproken en wordt tot slot aan het bestuur van het 

A&O-fonds Provincies voorgelegd. Naar verwachting zal de monitor medio juni klaar zijn. 

 

Masterclass SPP  

Op donderdag 21 maart vond in  

congres- en vergadercentrum  

Silverijn in Utrecht een drukbezochte  

Masterclass SPP (Strategische Perso- 

neelsplanning) plaats. Dit keer onder  

de titel ‘Een kijkje in de SPP-keuken’.  

Bijna 30 deelnemers keken mee met  

hoe andere organisaties invulling ge- 

ven aan SPP. In workshops van een uur 

kwamen het Maastricht Universitair  

Medisch Centrum, provincie Fryslân, sector onderwijs/CAOP en 

KLM aan het woord. Elk met een eigen visie op en ervaring met 

SPP. De masterclass werd geopend door dagvoorzitter Louis 

Vroomen, vice-voorzitter van A&O-fonds Provincies, met de 

woorden: “SPP is niet alleen een product, maar vooral een geza-

menlijk proces. Een zoektocht voor medewerkers en organisatie 

naar een duurzame toekomst. En iedereen doet het anders.” En 

dat is juist wat deze dag interessant maakte; luisteren naar hoe 

anderen het doen, en daar de punten uithalen die je zelf weer 

kunt meenemen naar je eigen organisatie. De masterclass werd 

door de deelnemers gewaardeerd met een 8,2. Lees hier het dag-

verslag en bekijk via onze website de verschillende presentaties. 

 

Op donderdag 13 juni 2013 organiseert A&O-fonds Provincies 

weer een Masterclass SPP. Bent u senior beleidsmedewerker SPP, 

senior HRM-adviseur, OR-lid, of manager, of geïnteresseerd in 

SPP-ontwikkelingen, meld u dan aan bij hedwig.oppen-

heim@aenoprovincies.nl. Zodra het programma definitief is, zul-

len we u hiervan op de hoogte stellen via de nieuwsbrief en onze 

website. 

Samenwerking regionale arbeidsmarkt 

Zoals in onze nieuwsbrief van december 

reeds aangekondigd, heeft A&O-fonds Pro-

vincies vanuit het leernetwerk voor ar-

beidsmarkt en diversiteit, de pilot ‘samen-

werking in de regio Noord’ opgezet. Dit 

heeft geresulteerd in een gezamenlijke 

opzet voor een arbeidsmarktdag met de 

provincie Drenthe en het waterschap Reest 

& Wieden.  Omdat we de kennis die is op-

gedaan bij het opzetten van deze samen-

werking willen delen, hebben we de aan-

pak van deze arbeidsmarktdag beschreven 

in de publicatie ‘Samenwerking regionale 

arbeidsmarkt’.  Hierin wordt aandacht be-

steed aan o.a. de aanleiding om de sa-

menwerking  te starten, de opgedane erva-

ringen, het programma met o. a. het Xplo-

relab en de rol van de diversiteitsstuden-

ten. Het is een leidraad waarmee andere 

provincies desgewenst aan de slag kunnen.  

 

 

 
 
 
 
 

Bekijk hier  
de publicatie 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/verslagmasterclass21maart.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/verslagmasterclass21maart.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=84
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
http://data.axmag.com/data/VIP/U27993/F200567/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/VIP/U27993/F200567/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/VIP/U27993/F200567/FLASH/index.html
http://data.axmag.com/data/VIP/U27993/F200567/FLASH/index.html
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HR-festival #Toekomst  

HR-festival #Toekomst op 7 november is hét evenement om te 

netwerken en kennis met elkaar uit te wisselen. Dat mag u als 

HR-professional niet missen! U kunt zich vanaf nu inschrijven via 

de website www.klaarvoordetoekomst.info. 

A&O-fonds Provincies gaat met de provincies in overleg om te 

kijken welke onderwerpen interessant zijn om tijdens een work-

shop op het HR-festival te presenteren. Heeft u een idee, meld 

dit dan bij 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. 

Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten  

U kunt via A&O-fonds Provincies nog steeds 

subsidie aanvragen voor de stimuleringsre-

geling Innovatieve Projecten. Deze regeling 

is bedoeld om innovatie op het gebied van 

HRM, arbo, medezeggenschap en arbeids-

markt te stimuleren. Verder is het belang-

rijk dat kennis overdraagbaar is en dat an-

dere provincies kunnen leren van de resul-

taten. Kennisdeling gebeurt onder andere 

via netwerkbijeenkomsten en publicaties. 

Lees hier de regeling en vul het aanvraag-

formulier in. Neem voor meer informatie 

contact op met peter.smits@  

aenoprovincies.nl. 

 

 Denktank HNW 

De Denktank HNW komt periodiek bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de integrale & interdisciplinai-

re benadering van HNW, gerelateerd aan de 3 G’s: Gebouw, Gedrag en Gigabytes. Tijdens de bijeenkomst van       

18 maart 2013 stond de ’G’ van Gebouw centraal. We hielden de bijeenkomst in het onlangs verbouwde provincie-

huis van de provincie Noord-Holland, met speciale dank aan Marian Raaphorst van de provincie Noord-Holland.  

Na de opening was het woord aan Erick Wuestman, huisvestigingsadviseur en interieurarchitect. Hij lichtte zijn 

aanpak van invoeren van HNW toe vanuit de invalshoek huisvesting. Hij presenteerde een aantal praktische tools 

en introduceerde de term circulaire economie in relatie tot HNW. Tevens stond er een rondleiding op het pro-

gramma door het provinciehuis, waarbij de integrale aanpak van het ruim twee jaar durende verbouwingstraject 

werd toegelicht. Tijdens dit proces was gebleken dat voortdurende communicatie onontbeerlijk was om het traject 

soepel te laten verlopen. Bekijk de presentatie van Erick Wuestman. 

’s Middags gaf David Hess, van Kraaijenvanger Architecten, door middel van foto’s en tekeningen een beeldende 

toelichting en een inkijk in de wereld van de architect. Hij is een van de architecten die betrokken was bij de ver-

bouwing van het Noord-Hollandse provinciehuis. Tot slot van de bijeenkomst is gesproken over vervolgactiviteiten. 

Zie ook het volledige verslag van de bijeenkomst. 

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de Denktank HNW of wilt u meer weten over de activiteiten, dan 

kunt u contact opnemen met jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

<beeld: foto> 

 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=82
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/bvao110705_12a%20innovatieregeling.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/aanvraagformulier.doc
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/aanvraagformulier.doc
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/presentatieerickwuestman18maart2013.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/verslagdenktank2hnw18maart2013.pdf
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
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