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Workshop OR & Pensioen – 10 oktober
Op 10 oktober wordt wederom de
Workshop OR & Pensioen georganiseerd. Peter van den Berghe, zelfstandig adviseur /consultant met jarenlange
ervaring binnen overheid en vakorganisaties, behandelt onderwerpen als: 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.
Na een algemene uitleg, wordt specifiek aandacht besteed aan praktische
zaken waar OR-leden mee te maken
kunnen krijgen. Als u of een collega ORlid belangstelling heeft om hieraan deel
te nemen, kunt u zich tot 1 oktober
aanmelden bij
hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl.

Personeelsmonitor
Kijk op onze website voor de digitale
versie van de Personeelsmonitor Provincies 2012.

HRM Prijs
De voorbereidingen voor de HRM Prijs zijn in volle gang. In de vorige
nieuwsbrief meldden we u al dat een deel van de jury bekend was.
Inmiddels kunnen we met gepaste trots melden dat Agnes Jongerius
(verbonden aan het Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (IOS) van de Universiteit Utrecht, voormalig voorzitter van de
FNV), Martin Schomper (directeur gemeente Smallingerland) en Lenie
Beukema (lector Duurzaam HRM Hanzehogeschool Groningen) naast
Frank Gruizinga (voorzitter ProvOR), Willem de Kleijn (voorzitter A&Ofonds) en Louis Vroomen (vice-voorzitter A&O-fonds) in de jury zitten.
Begin oktober komt de jury bijeen om de inzendingen te beoordelen
en een winnaar te benoemen. Vervolgens wordt in overleg met de
winnaar een moment voor een feestelijke uitreiking gepland. Wij
houden u op de hoogte via de nieuwsbrief. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met peter.smits@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.

HR Festival – 7 november
Mobiliteit bij de provincies,
Werkstress of gezond organiseren?, Functie Risico Profiel, Samenwerkende ondernemingsraden bij vorming RUD’s. Zomaar
een greep uit de lijst met workshops die u tijdens het HR Festival #Toekomst op 7 november
kunt bezoeken. Nieuwsgierig
naar de overige workshops en
het totale programma? Kijk op
www.klaarvoordetoekomst.info
en schrijf u in.

Volg de berichtgeving over het
festival
op
twitter
via
@HRToekomst / #hrtoekomst.
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Succesvolle derde masterclass Mensen in beweging – provincie Noord Holland ‘Vitaal Organiseren’
Op 4 september vond de derde Mastclass Mensen in beweging plaats. Na de provincies Utrecht en Overijssel, was
het dit keer de beurt aan Noord-Holland om de deelnemers, een groep van ruim 30 P&O- en loopbaanadviseurs,
OR-leden, en leidinggevenden, te informeren over hun visie ‘Vitaal Organiseren’. Het vijf man sterke team van de
provincie Noord-Holland, aangevoerd door algemeen directeur Gea van Craaikamp, vertelde hoe zij na de zeer
ingrijpende reorganisatie van 2005, hun aanpak wilde aanpassen. Wég van de traditionele grote reorganisaties,
náár een meer natuurlijke en permanente ontwikkeling. In nauwe samenwerking met OR en GO werd het concept
‘Vitaal Organiseren’ uitgewerkt en werd, naast de bekende aanpakken (fase 1 ‘organisatie in rust, geen personele
wijzigingen’ en fase 3 ‘reorganisatie’) een nieuwe aanpak ingevoerd: fase 2 ‘leiding geven aan continue verandering’. Veel personeels- en mobiliteitsinstrumenten werden (her)ontdekt en een nieuw soort organisatieplan ‘de
houtskoolschets’ werd ingevoerd. Tijdens de workshop werden dilemma's en kritische succesfactoren toegelicht en
lessons learned gedeeld. De deelnemers gingen ook zelf aan de slag met het fenomeen houtskoolschets. De workshop is gewaardeerd met een ruime 8. Complimenten aan het team van Noord-Holland en allen die meegewerkt
hebben aan deze masterclass. Een uitgebreid verslag van deze boeiende bijeenkomst en aanvullende informatie
vindt u binnenkort op onze website.
Tot slot: voor de vierde en laatste masterclass in de reeks zijn we op zoek naar aansprekende voorbeelden. Mocht
u van mening zijn dat uw organisatie een boeiende, originele, effectieve aanpak heeft toegepast om ‘mensen in
beweging’ te zetten, neem dan 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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