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Masterclass Mensen in Beweging
Op maandag 8 april organiseerde A&O-fonds Provincies de
tweede masterclass Mensen in Beweging in congres- en vergadercentrum De Witte Vosch in Utrecht. Dit keer verzorgd
door de provincie Overijssel, met als thema ‘Van werk naar
werk; een nieuwe visie’. Provincie Overijssel deelde op deze
drukbezochte middag de kennis en ervaring van het team
Overijssel@Search (O@S), dat op een geheel eigen wijze
vorm heeft gegeven aan het oplossen van de boventalligheid
van de provincie Overijssel. Onder leiding van Carolien de
Boer, werden diverse vragen en dilemma’s behandeld en
werd levendig gediscussieerd over stellingen als ‘Humaan
ontslaan kan’. Het was een waardevolle middag, die door de
deelnemers met het mooie cijfer 8,4 werd beoordeeld. Op
onze website kunt u het verslag van deze middag lezen en de
presentatie van de provincie Overijssel bekijken.
A&O-fonds Provincies is alweer in overleg met twee provincies voor de volgende masterclasses rondom personeelsmobiliteit. We houden u op de hoogte via de website en de
nieuwsbrief. Voor meer informatie over de masterclasses
Mensen in Beweging, kunt u contact opnemen met
peter.smits@aenoprovincies.nl.

MZ-programmalijn
Zoals reeds eerder vermeld in onze nieuwsbrief, heeft in
februari een denktanksessie MZ-programmalijn plaatsgevonden. Deze bijeenkomst heeft, naast input voor het nieuwe
beleidsplan, een aantal concrete activiteiten voor 2013 opgeleverd. A&O-fonds Provincies gaat in 2013 drie workshops
organiseren, te weten de workshop ‘OR & pensioen’, ‘de OR
als strategische overleg partner’ en de workshop ‘SPP en OR’.
Naast de workshops wordt ook een borgingsprogramma opgestart en worden voorbereidingen getroffen voor een begeleidingscommissie voor de MZ-programmalijn. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
peter.smits@aenoprovincies.nl.

Masterclass SPP – 13 juni
Op 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 SPPontwikkelingen, meld u dan aan bij
hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl. Zodra
het programma definitief is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de nieuwsbrief en
onze website.

Workshop OR & Pensioen
Op 29 mei 2013 organiseert A&O-fonds Provincies de workshop OR & Pensioen. Onderwerpen die op deze dag onder andere aan bod
komen zijn: het historisch perspectief, de drie
pijlers van het pensioenstelsel, het pensioentekort: wie heeft gelijk, aanvullend pensioen,
fiscale ruimte en mogelijkheden, en ouder
worden en het pensioen. We hebben de uitnodiging hiervoor in een beperkte, geselecteerde
kring uitgezet, omdat we deze workshop ook
als pilot willen gebruiken en het een vervolg is
op het winnen van de Medezeggenschapsprijs
door de provincie Groningen. De workshop is
inmiddels volgeboekt. We merken dat ook veel
gemeenten interesse hebben in deze workshop. Mocht het een succesvolle dag worden,
dan zijn we voornemens om in samenwerking
met A+O fonds Gemeenten deze workshop
breder in te zetten. Via de nieuwsbrief en de
website houden we u daarvan op de hoogte.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met peter.smits@aenoprovincies.nl.
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Personeelsmonitor 2012
De personeelsmonitor 2012 gaat de laatste fase in.
Alle gegevens vanuit de provincies zijn verwerkt en
de conceptmonitor is klaar. De tekst is ter controle
van de feitelijkheden voorgelegd aan het ICP en het
Algemeen Bestuur van A&O-fonds Provincies heeft in
haar onlangs gehouden vergadering ingestemd met
de inhoud. De planning is dat de monitor begin juni
gereed is en verspreid wordt. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
jannet.bergman@aenoprovincies.nl.

Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten
U kunt via A&O-fonds Provincies nog steeds subsidie
aanvragen voor de stimuleringsregeling Innovatieve
Projecten. 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 resultaten. 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.

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