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Workshop OR & Pensioen 

Op 10 oktober werd de tweede workshop 

OR & Pensioen georganiseerd door het 

A&O-fonds Provincies  in samenwerking met 

het A+O fonds Gemeenten.  Naast veel in-

houdelijke pensioeninformatie, bleek ook 

het onderling uitwisselen van ervaringen 

tussen de beide sectoren interessante in-

formatie op te leveren. Bekijk hier de 

handout van de workshop. 

Subsidie provincie Limburg 

De provincie Limburg heeft een subsidie-

aanvraag ingediend voor het project ‘Loop-

baanverkenner LTP Matchcare’. Het alge-

meen bestuur van het A&O-fonds heeft 

besloten tot een voorlopige toekenning van 

de subsidie Stimuleringsregeling Innovatieve 

Projecten. 

 

Workshop Samen werken aan toekomst en partnerschap – 

16 januari 2014  

Het A&O-fonds Provincies organiseert samen met het A+O 

fonds  Gemeenten  op  16  januari  2014  de  workshop 

‘Samenwerken aan toekomst en partnerschap’ voor OR-

leden en WOR-bestuurders. Bestuurders en ondernemings-

raden hebben beide de behoefte de organisatie te versterken, 

te verbeteren en resultaten te bereiken. Echter door het ver-

schil van vertrekpunt spreken ze elkaars taal niet altijd. Dit leidt 

tot lastige vergaderingen en een situatie waarin positieve inten-

ties niet altijd gezien worden. Deze workshop laat u kennis ma-

ken met instrumenten die u helpen bij het verkrijgen van een 

strategische rol voor de ondernemingsraad. De workshop is in 

Utrecht van 09.30 uur (inloop vanaf 09.15 uur) tot ca. 17.00 

uur. Voor het volledige programma zie onze website. U kunt 

zich aanmelden via hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl. 

 

 

 

HR-festival 

Op 7 november heeft het HR-festival plaatsgevonden, georganiseerd door de A&O-fondsen van provincies, water-

schappen en gemeenten. De dag was een groot succes! Ruim 700 deelnemers bezochten het festival en de meer 

dan 45 workshops en lezingen. De provincies waren goed vertegenwoordigd. We hebben maar liefst zes workshops 

kunnen invullen, met dank aan Maarten van der Molen van de provincie Noord-Holland (winnaar Arbo Prijs Provin-

cies),  Nanny Faber, Jan Mooi en Jacoline Beerepoot van de provincie Groningen (winnaar MZ Prijs Provincies), 

Cent van den Berg, voorzitter van de ProvOR, Bart Louwers van de provincie Noord-Brabant en Alistair Douglas van 

de gemeente Veghel (winnaar HRM Prijs Provincies), Jan Boerstra van de provincie Flevoland (winnaar HRM Prijs 

Provincies) en Carolien de Boer, workshopleider van de drie masterclasses ‘Mensen in beweging’ die in 2013 zijn 

georganiseerd door het A&O-fonds. 

Filmpjes van de plenaire sprekers, een fotoverslag en presentaties, vindt u op de festivalwebsite 

www.klaarvoordetoekomst.info. 

     
 

 

Meld u nu aan! 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/handoutworkshoporenpensioen2013.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=86
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
http://www.klaarvoordetoekomst.info/
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl?subject=Workshop Samen werken aan toekomst en partnerschap


 

 
  
        

 
Postbus 11560, 2502 AN Den Haag 

www.aenoprovincies.nl – 070-763 00 40 – info@aenoprovincies.nl 
 

NIEUWSBRIEF A&O-FONDS PROVINCIES 
Nieuwsbrief 51, november 2013 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Arbocatalogus Provincies  

De Arbocatalogus Provincies is het afgelopen jaar goed bezocht. De website heeft maar liefst ruim 

13.000 bezoekers gehad. Veel bezochte onderwerpen zijn: Veilig werken aan spoor, wegen, brug-

gen & sluizen, Onveilige situaties & ongevallen, en de pagina’s over Agressie & geweld en Het 

Nieuwe Werken.  

 

 
 

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.  

HRM Prijs 

De winnaars van de HRM Prijs Provincies hebben beiden aangegeven een feestelijke bijeenkomst te willen organi-

seren rondom de prijsuitreiking. De provincie Flevoland neemt de prijs op 4 december in ontvangst en de provincie 

Noord-Brabant op 11 december. Na afloop van de prijsuitreiking wordt een publicatie gemaakt, waarin de verschil-

lende deelnemende projecten worden opgenomen. 

 

Joke de Witt, arbocoördinator van de provincie 

Drenthe, werkt regelmatig met de Arbocatalo-

gus Provincies. Ook probeert zij binnen haar 

provincie zowel bij leidinggevenden als mede-

werkers de Arbocatalogus onder de aandacht 

te brengen. Zo heeft ze onlangs een artikel 

geschreven voor het Drentse personeelsblad. 

“De Arbocatalogus is een belangrijk hulpmid-

del bij het verbeteren van arbeidsomstandig-

heden en bevat voor iedereen, van manage-

ment tot de medewerkers in het veld,  interes-

sante informatie,” aldus Joke. Na het verschij-

nen van het artikel in het personeelsblad bleek 

het aantal bezoekers vanuit de provincie Dren-

the flink te zijn gestegen. 

In juni van dit jaar hebben we aan de Arbocatalogus Pro-

vincies de nieuwe module Nieuwe Werkstijlen toege-

voegd. Een module over nieuwe ontwikkelingen in het 

werk, van kantoor tot thuiswerken en mobiel werken 

onderweg. De module is inmiddels goedgekeurd door de 

Inspectie SZW.  

Voor vragen of opmerkingen over de Arbocatalogus kunt 

u terecht bij jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

 

 
 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://provincies.arbocatalogus.net/risicos/arbeidshygiene-en-ergonomie-1/de-gebruiker-aan-zet-het-nieuwe-werken/?searchterm=het%20nieuwe%20werken
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=82
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/artikeldrenthearbocatalogus.pdf
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl

