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Workshop OR & Pensioen 

Op woensdag 29 mei heeft in Groningen de 

workshop OR & Pensioen plaatsgevonden. 

Bijzonder was dat zowel deelnemers van 

provincies als noordelijke gemeenten te 

gast waren. Op inspirerende wijze is een 

taai onderwerp als pensioenen tot een 

boeiende aangelegenheid gemaakt. Peter 

van den Berghe gaf uitleg over het systeem 

van pensioenen en ging vervolgens nader in 

op de praktische zaken waar OR- en GO-

leden mee te maken kunnen krijgen bij bij-

voorbeeld reorganisatie en outsourcing. De 

deelnemers waren enthousiast en beoor-

deelden de workshop met een ruime 8. 

Deze workshop zal nog dit jaar op een aan-

tal extra data worden aangeboden. Wij in-

formeren u hierover via de nieuwsbrief. 

Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met peter.smits@aenoprovincies.nl. 

  
 

Jaarverslag 2012 

Het Jaarverslag 2012 ‘Op koers met veran-

dering’ van het A&O-fonds Provincies is 

gereed. Het jaarverslag is verspreid onder 

de doelgroep en geïnteresseerden en is 

ook als bladerbare pdf op de website te 

bekijken of als pdf te downloaden.  

 

Uitreiking EVC-/EVP-certificaten Flevoland 

Na de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant heeft nu ook 

Flevoland een EVC/EVP-traject afgerond. Op dinsdag 21 mei 

kregen 19 secretaresses tijdens een feestelijke bijeenkomst in 

het provinciehuis van Flevoland een EVC- of EVP-certificaat uit-

gereikt.  Sandra van der Plas, coördinator opleidingen bij de 

provincie Flevoland, geeft aan: “Toen het A&O-fonds Provincies 

mij benaderde om secretaresses een pilot aan te bieden was ik 

meteen enthousiast. Secretaresses leren de kneepjes van het 

vak vaak in de praktijk wat niet op papier wordt vastgelegd. 

Bovendien worden ze in hun loopbaan regelmatig op andere 

taken ingezet en zijn sinds vorig jaar  gecentraliseerd,  waardoor 

een bredere inzetbaarheid van hen wordt verwacht. Een ECV-

/EVP-traject levert daarnaast inzicht in de verschillende compe-

tenties en zorgt hierdoor voor bewustwording, waardoor de 

secretaresse nog beter in staat is haar/zijn toegevoegde waarde 

te laten zien.”  Na de officiële uitreiking rijkte Peter Smits van 

het A&O-fonds een Beautycheque uit door middel van een lo-

ting. De winnares mag zich een dagje laten verwennen. De dag 

werd beëindigd met een lezing/workshop over 'de toekomst van 

de secretaresse/topwijven' en een overheerlijke High Tea. 

 
Wilt u meer weten over een EVC-/EVP-traject, dan kunt u con-

tact opnemen met peter.smits@aenoprovincies.nl. 

 

Benoeming nieuwe bestuursleden 

In de Algemene Bestuursvergadering van 24 april 2013 heeft het 

algemeen bestuur op voordracht van de werkgeverspartij, be-

sloten Richard van der Mast en Henny van den Born te benoe-

men tot algemeen bestuurslid van de Stichting A&O-fonds Pro-

vincies. Wij heten beide heren namens het gehele bestuur van 

harte welkom en zien uit naar een vruchtbare samenwerking. 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
http://data.axmag.com/data/VIP/201305/U27993/F219588/FLASH/index.html
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/jaarverslag2012.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=14&id=200&Itemid=88
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
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Nieuwe module in Arbocatalogus: Het Nieuwe Werken  

De Arbocatalogus Provincies is een groeidocument; sinds de lance-

ring eind 2009 hebben diverse actualiseringen en aanvullingen 

plaatsgevonden. Nieuw is de module over Het Nieuwe Werken, in 

nauwe samenwerking met de arbo-co’s gemaakt. De module staat 

momenteel in concept op de website, onder het motto ‘de gebrui-

ker aan zet’. De Inspectie SZW (arbeidsinspectie) moet deze teksten 

nog formeel goedkeuren. Via de nieuwsbrief informeren we u over 

de voortgang. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met 

jannet.bergman@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. 

AMC en SPP een eerste stap:  

Onderzoek frictiefuncties  

Een van de actiepunten uit het beleids-

plan van het A&O-fonds Provincies is 

(regionale) arbeidsmarktanalyses. Het 

bestuur heeft naar aanleiding hiervan 

besloten een arbeidsmarktonderzoek uit 

te laten voeren. Het onderzoek heeft 

vorm gekregen na onder meer een ver-

volg op de presentatie van het onder-

zoeksbureau SEO in de AMC-

netwerkbijeenkomst eind vorig jaar, vra-

gen vanuit de provincies over inzicht in 

moeilijk vervulbare vacatures (frictiefunc-

ties) en behoefte die er is aan inzicht in 

de toekomstige arbeidsmarkt. De ko-

mende tijd gaan we hiermee aan de slag. 

Wilt u meer weten, dan kunt u contact 

opnemen met 

jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

Masterclass SPP - 13 juni 

Op 13 juni 2013 organiseert A&O-fonds Provincies weer een Mas-

terclass SPP. In deze masterclass vertellen de provincie Gelderland, 

de gemeente Maastricht, Cap Gemini en de Efteling hoe zij invulling 

geven aan SPP. Bekijk de programmaflyer voor meer informatie. 

Wilt u als senior beleidsmedewerker SPP, senior HRM-adviseur, OR-

lid, manager, of geïnteresseerde in SPP-ontwikkelingen, een kijkje 

nemen in de SPP-keuken van deze organisaties,  dan  kunt  u  zich  

tot 10 juni aanmelden bij hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl. 

Let wel: de workshop is bijna volgeboekt! 

 

 
HR Festival 

Op 7 november 2013 organiseren het A&O-fonds Provincies, A+O fonds Gemeenten en A&O-fonds Waterschappen 

het HR-Festival #Toekomst. De dag bestaat uit een aantal centrale lezingen en een groot aantal workshops. We 

hebben weer een aantal workshops vastgelegd, welke u kunt bekijken op de website 

www.klaarvoordetoekomst.info. U kunt zich ook aanmelden via deze site. Wilt u op de hoogte blijven van nieuw-

tjes rond het HR-Festival? Volg de berichtgeving via twitter @HRToekomst / #hrtoekomst.  

 

 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=82
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/masterclasssppprogrammaflyer13juni2013.pdf
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
http://www.klaarvoordetoekomst.info/actueel.html
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
http://www.klaarvoordetoekomst.info/

