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Masterclass SPP voor OR-en – 6 maart 2014 

Strategische personeelsplanning (SPP) bij een organisatie 

heeft consequenties voor zowel organisatie als medewer-

kers. De wijze waarop de OR hier haar rol en verantwoor-

delijkheid    pakt,   is   dan  ook essentieel.  Op   donderdag  

6 maart 2014 van ca. 09.30-16.30 uur organiseert het 

A&O-fonds de Masterclass Strategische Personeelsplan-

ning  voor Ondernemingsraden. Tijdens deze masterclass 

nemen we u onder externe deskundige begeleiding  mee 

in de wereld van SPP en worden begrippen als strategische 

schil, kwalitatieve personeelsformatie en nog veel meer  

toegelicht. Meest belangrijke thema dat tijdens de work-

shop voortdurend wordt belicht is wat de rol, de betekenis 

en de bijdrage van de medezeggenschap / OR  is. Tevens 

geven de OR en de HRM-afdeling van de provincie Fryslân, 

in de personen van Gerard Jonker (voorzitter OR) en Henk 

Tulner (sr HRM-adviseur), samen een kijkje in hun SPP-

keuken en de meerwaarde van hun samenwerking. Bekijk 

hier meer informatie over het programma. U kunt zich 

aanmelden via hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl.  

 

 

Afscheid vice-voorzitter Louis Vroomen  

Met het verstrijken van de zittingstermijn van 6 

jaar, is er een eind gekomen aan het lidmaatschap  

van Louis Vroomen  als  lid van het algemeen be-

stuur  van het A&O-fonds Provincies. Louis Vroo-

men leverde vanuit de  werkgeversdelegatie, 

eerst als lid toen als voorzitter en laatstelijk als 

vice-voorzitter, met zijn heldere visie op het ge-

bied van innovatie,  intersectorale en regionale 

samenwerking, vraagstukken aangaande de indi-

viduele ontwikkeling  van medewerkers en zijn 

grote   (bestuurlijke)   ervaring   binnen  provincie-

land, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling  

 
 

 

van het A&O-fonds 

Provincies. Bestuur en 

medewerkers danken  

Louis voor zijn in-

spanningen en inzet 

en wensen hem veel 

succes en voldoening 

bij al zijn nieuwe uit-

dagingen! 

 

 

Prijsuitreiking HRM Prijs winnaars provincies Flevoland en Brabant  

De winnaars van de HRM Prijs 2012-2013, de provincies Flevoland en Noord-Brabant, hebben hun welverdiende 

prijs in ontvangst genomen. Lees op onze website het verslag van de dag van beide prijsuitreikingen. In januari 

wordt de publicatie van de HRM Prijs uitgebracht, met hierin een korte omschrijving van alle inzendingen.  In de 

kennisbank op onze website vindt u meer informatie over de diverse projecten. Laat u inspireren door de vele goe-

de inzendingen van uw collega’s. 

 

 

 

      

Meld u nu aan! 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=86
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=84
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=111
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
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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.  

Workshop Ondernemingsraden: Samen werken aan toekomst en 

partnerschap – 16 januari 2014  

U kunt zich als OR-lid of WOR-bestuurder nog steeds aanmelden 

voor de  workshop ‘Samenwerken aan toekomst en partnerschap’ 

die het A&O-fonds Provincies samen met het A+O fonds  Gemeen-

ten  op  woensdag 16 januari 2014 organiseert. Deze workshop laat 

u kennis maken met instrumenten die u helpen bij het verkrijgen 

van een strategische rol voor de ondernemingsraad en vindt plaats 

in Utrecht van 09.30-17.00 uur. Bekijk hier het programma en meld 

u aan via hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl. 

 

Publicatie Masterclasses  

Mensen in Beweging 

Ter afsluiting van de succesvolle reeks 

Masterclasses Mensen in Beweging heb-

ben we een publicatie uitgebracht. Deze 

kunt u lezen op onze website. 

 

Meld u nu aan! 

Netwerkbijeenkomst arboco’s 

Netwerken en kennisdelen stond weer centraal in de bijeenkomst van de arbo-co’s op 14 november jl. De ervarin-

gen met de digitale arbo-apps, digitale instrumenten en websites zijn onderling uitgewisseld. Er is onderscheid te 

maken tussen ‘technische’ arbo-apps, waarmee bijvoorbeeld geluid of luchtvochtigheid gemeten kan worden, apps 

waarmee onveilige situaties gemeld kunnen worden (d.m.v. een foto en gps-locatie) en daarnaast informatieve 

apps over bijvoorbeeld een goede werkhouding bij beeldschermwerk. Tevens zijn maatregelen besproken die de 

provincies hebben getroffen naar aanleiding van de rondgang van Inspectie SZW langs een aantal provincies eerder 

dit jaar. Daarnaast is de bijeenkomst gebruikt om input te leveren voor de activiteiten 2014 van het beleidsplan 

van A&O-fonds Provincies. Voor meer informatie jannet.bergman@aenoprovincies.nl.  

Het A&O-fonds Provincies wenst u  

prettige feestdagen en een voorspoedig 2014! 

 

Wij zijn gesloten van 23 december tot 6 januari. Voor dringende vragen 

kunt u bellen met 070-763 00 40. 

 

 

Het pand is gesloten van 23 december tot 6 januari. We zijn voor dringende zaken te bereiken op 070-763 00 41. 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=82
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=86
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=84
http://data.axmag.com/data/VIP/201312/U27993/F255420/FLASH/index.html
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl?subject=Workshop Samen werken aan toekomst en partnerschap
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl

