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  HRM Prijs 

Nagenoeg alle provincies dingen mee naar de 

HRM Prijs 2012-2013! De stukken worden 

klaargemaakt om voor te leggen aan de jury. 

Thans wordt de laatste hand gelegd aan de 

jurysamenstelling. Reeds bekend zijn in elk 

geval Frank Gruizinga (ProvOR), Willem de 

Kleijn (voorzitter A&O-fonds) en Louis Vroo-

men (vice-voorzitter A&O-fonds), en de ver-

wachting is dat we aan dit rijtje nog een aantal 

mooie namen kunnen toevoegen. De jury zal 

na de zomer beraadslagen en naar verwach-

ting zal in oktober de winnaar bekend worden 

gemaakt. De feestelijke prijsuitreiking vindt in 

nauwe samenspraak met de winnaar zo spoe-

dig mogelijk plaats. Maar zoals de vorige jury-

voorzitter al zei: “Eigenlijk is iedereen die 

meedoet al een winnaar.” We houden u via de 

nieuwsbrief en de website op de hoogte. De 

contactpersonen worden persoonlijk op de 

hoogte gehouden van de actuele stand van 

zaken. Heeft u vragen, neem dan contact op 

met peter.smits@aenoprovincies.nl. 

 
 

Workshop OR & Pensioen – 10 oktober 

Zoals u in onze nieuwsbrief van juni heeft kunnen lezen, was de workshop OR & Pensioen – die werd gegeven voor 

de noordelijke provincies en een aantal Groningse gemeenten – zeer geslaagd. Daarom is besloten de workshop 

nog een keer aan te bieden op donderdag 10 oktober. Als u als OR-lid belangstelling heeft om hieraan deel te 

nemen, kunt u dit melden bij hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl.  

 

Personeelsmonitor 2012 

Onlangs is de Personeelsmonitor 2012 afgerond en gepubli-

ceerd. Op onze website kunt u de monitor lezen. Wat opvalt in 

de Personeelsmonitor 2012, is dat het verzuim bij de provin-

cies het afgelopen jaar omlaag is gegaan. Zo is het ziektever-

zuim (<1 jaar) gedaald van 4,1% naar 3,7%. De afname van 

ziekteverzuim is een landelijke trend en de algemeen gelden-

de oorzaken, de nadruk op preventie en continue aandacht 

voor passende verzuimbegeleiding, gaan ook voor provincies 

op. Verschillende provincies hebben daarin geïnvesteerd en 

dat betaalt zich terug. Een ander opvallend punt is dat de sec-

tor Provincies eind 2012 het laagste aantal provincieambtena-

ren  heeft,  sinds  de   eerste   Personeelsmonitor   in   1994  is 

uitgebracht. Als u vragen heeft over de monitor kunt u contact 

met ons opnemen via jannet.bergman@aenoprovincies.nl.  

                                    
 

 

 

 

 

Volg de berichtgeving over het festival op twitter via @HRToekomst / #hrtoekomst en kijk op 
www.klaarvoordetoekomst.info  voor  meer  informatie  over  het  programma  en  de  locatie. 
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InternetSpiegel 

Uit een grootschalig onderzoek van Inter-

netSpiegel over het werkplezier onder de 

medewerkers binnen de publieke sector, is 

onder andere gebleken dat het percentage 

zittend personeel dat tevreden is over het 

werkgeverschap, bij de provincies erg hoog 

is. Alleen de waterschappen scoren als sec-

tor nog iets beter. Bekijk de volledige 

infographic die van dit onderzoek gemaakt 

is. InternetSpiegel is een programma van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-

ninkrijksrelaties, dat werkt aan de ontwikke-

ling van instrumenten en het verzamelen en 

ontsluiten van kennis over goed werkgever-

schap binnen de publieke sector en biedt 

online medewerkersonderzoeken. Per 1 juni 

2013 is Effectory de nieuwe exploitant van 

InternetSpiegel. Kijk voor meer informatie 

op www.internetspiegel.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. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. 

Netwerkbijeenkomst arbo-co’s juni 2013 

Tijdens de Netwerkbijeenkomst arbo-co’s op 11 juni  is  een 

eerste evaluatie omtrent de digitale arbo-instrumenten gehou-

den. Vooraf hebben de arbo-co’s online vragenlijsten ingevuld 

over het gebruik en de ervaringen met de digitale instrumenten 

en deze zijn tijdens de bijeenkomst besproken. De arbo-co’s zijn 

enthousiast over de eerste ervaringen met de verschillende 

apps, arbo-websites en digitale instrumenten. De middag stond 

in het teken van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Op uitno-

diging van het A&O-fonds kwam Annemiek Wortman, project-

leider bij het ministerie van SZW van het project Duurzame In-

zetbaarheid (www.duurzameinzetbaarheid.nl) hun project toe-

lichten. Het doel  is om kennis en ervaring te delen vanuit be-

trokken organisaties. Meer informatie kunt u opvragen via      

jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

 

Masterclass SPP 

Op 13 juni heeft het A&O-fonds Provincies weer een geslaagde Masterclass SPP georganiseerd. Een tweetal over-

heidsorganisaties, de provincie Gelderland en de gemeente Maastricht, en twee profit-organisaties, Capgemini en 

de Efteling, gunden de deelnemers een openhartig kijkje in hun SPP-keukens. De masterclass werd met een ruime 

8 beoordeeld. Lees hier het volledige verslag van de dag en bekijk de presentaties op onze website. Tijdens de 

masterclass is ook een eerste aanzet gedaan voor een leernetwerk SPP en werd de deelnemers gevraagd hierover 

mee te denken. De resultaten hiervan worden meegenomen in het opzetten van het leernetwerk. Wilt u hier ook 

over meedenken, dan kunt u contact opnemen met peter.smits@aenoprovincies.nl.  

 
Wij wensen u een mooie, zonnige zomer toe! 
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