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Masterclass SPP voor OR-en – 6 maart 2014 

Op donderdag 6 maart 2014 van ca. 09.30-16.30 uur 

organiseert het A&O-fonds de Masterclass Strategi-

sche Personeelsplanning  voor Ondernemingsraden. 

Tijdens deze masterclass nemen we u onder externe 

deskundige begeleiding mee in de wereld van SPP 

en wordt de rol, de betekenis en de bijdrage van de 

medezeggenschap / OR  belicht. Tevens geven de 

OR en de HRM-afdeling van de provincie Fryslân 

samen een kijkje in hun SPP-keuken en de meer-

waarde van hun samenwerking. Bekijk hier meer 

informatie over het programma. U kunt zich aan-

melden via hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl.  

 

 

 

Klankbordgroep Personeelsmonitor 

Op 21 januari jl. kwam de klankbordgroep van de Perso-

neelsmonitor Provincies 2013 bijeen. De klankbord-

groep denkt o.a. mee over de uitvoering van de monitor 

en de vragen in de enquêtes. De groep bestaat uit An-

nette Poels (GLD), Antje Jordan (ZH), Cor Jorritsma (FR), 

Alexander van Gorkum (NBR), Lex Oudshoorn (ZH) en 

Jannet Bergman (projectleider A&O-fonds Provincies) en 

wordt voorgezeten door Willem de Kleijn, voorzitter van 

het A&O-fonds. Er is gesproken over de gehouden eva-

luatie van de monitor, de planning en de enquêtevra-

gen, en we hebben kennisgemaakt met het bureau 

Panteia; zij voeren samen met het A&O-fonds de moni-

tor van 2013 uit. Begin februari worden de enquêtes 

uitgezet bij de provincies. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met jannet.bergman@aenoprovincies.nl.  

Een nieuwe beleidsperiode 

Met de afsluiting van het jaar 2013 is ook de beleidsperiode 2011-2013 afge-

sloten. We kijken met plezier terug op een succesvolle periode, waarin we 

veelvuldig hebben samengewerkt met vertegenwoordigers vanuit de sector. 

Wij willen een ieder bedanken die de afgelopen periode een bijdrage heeft 

geleverd aan de activiteiten van het A&O-fonds! Inmiddels is er een nieuw 

Beleidsprogramma 2014-2016 opgesteld, dit maal in samenwerking met de 

sectorfondsen van waterschappen en gemeenten. Als drie sectorfondsen 

voor de lagere overheden hebben we veel overlappende thema’s en daar 

waar we kunnen samenwerken met elkaar, doen we dat. Er is gezamenlijk 

gekozen voor twee thema’s die in onze vier programmalijnen terugkomen, te 

weten:  Meester in je werk / Overheid in beweging. 

 

Het A&O-fonds Provincies heeft daarnaast een ambitieus Activiteitenplan 

Provincies 2014 opgesteld, gekoppeld aan onze vier programmalijnen: HRM, 

Arbo, Arbeidsmarkt en Medezeggenschap. Input voor dit jaarplan is onder 

meer vanuit de BC’s en netwerken vanuit de sector geleverd. 

Wij zijn bezig met de laatste puntjes op de i voor de beide plannen. Begin 

februari vindt u op onze website het Beleidsprogramma 2014-2016 en het 

Activiteitenplan Provincies 2014. 

 

 

 

  

  

       meedenkers en –doeners! 

Wilt u een actieve bijdrage leve-

ren aan de activiteiten van het 

A&O-fonds Provincies of kent u 

een collega voor wie dit geldt? 

Meld u dan aan voor onze bege-

leidingscommissie. We zoeken 

nieuwe leden voor de beleidspe-

riode 2014-2016. Samen met 

uw inbreng willen wij graag de 

activiteiten uit ons jaarplan 

binnen de thema’s HRM, Arbo, 

Arbeidsmarkt en Medezeggen-

schap vormgeven. Bent u bin-

nen uw werk bekend met onze 

thema’s en denkt en doet u 

graag met ons mee? Dan zijn 

wij op zoek naar u! Zie voor 

meer informatie en hoe u zich 

aan kunt melden onze website. 

 

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
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=95
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=82
mailto:hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=82


 

 
  
        

 
Postbus 11560, 2502 AN Den Haag 

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

NIEUWSBRIEF A&O-FONDS PROVINCIES 
Nieuwsbrief 53, januari 2014 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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.  

Publicatie HRM Prijs 

Ter afsluiting van de HRM Prijs Provincies 

2012-2013 hebben we een publicatie ge-

maakt van alle inzendingen. Via onze website 

kunt u deze downloaden. Tevens vindt u op 

de kennisbank van onze website de inschrijf-

formulieren van de ingezonden projecten. 

Hiermee sluiten we deze succesvolle derde 

HRM Prijs af. 

 
 
 Lerend netwerk medezeggenschap 

Op 18 december 2013 is het Lerend Netwerk Decentrale Overheden Noord-Nederland 

(mede powered by A&O-fonds Provincies), bestaande uit ondernemingsraden van decen-

trale overheden en aanverwante organisaties uit de provincies Drenthe, Groningen en Frys-

lân, bijeengekomen. Het doel van de bijeenkomst was om kennis over medezeggenschap te 

delen en te vergroten, en daarnaast om de mogelijkheden te verkennen tot het opzetten 

van een lerend netwerk van ondernemingsraden in Noord-Nederland. Peter Smits, mana-

ger van het A&O-fonds, gaf de complimenten aan de organisatoren voor het initiatief en 

opzetten van een lerend netwerk en nodigde de aanwezigen uit om bij wijze van aftrap een 

handtekening te plaatsen op een grote banner om dit memorabele moment vast te hou-

den. Tijdens de bijeenkomst zijn vervolgens de verschillende onderwerpen geïnventari-

seerd waar het lerend netwerk zich over wil buigen en een oproep gedaan tot het instellen 

van een werkgroep met leden uit diverse geledingen. De volgende bijeenkomst van het 

lerend netwerk vindt plaats in februari. Voor meer informatie of deelname kunt u  

contact opnemen met j.mooi@provinciegroningen.nl of g.jonker@fryslan.nl.  

Mocht u zelf  aan een  dergelijk netwerk deelnemen, bent u geïnteresseerd  

om zo’n netwerk op te zetten of wilt u ervaringen delen, neem dan contact  

op met peter.smits@aenoprovincies.nl.  

 

Workshop Samen werken toekomst en partnerschap 

Dat de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad 

een boeiend onderwerp is waar nog veel winst te behalen valt, 

bleek tijdens de workshop Samen werken aan toekomst en 

partnerschap, die op 16 januari werd georganiseerd. Ook al is 

het doel van bestuurders en Ondernemingsraden uiteindelijk 

hetzelfde, nl. het verbeteren en versterken van de organisatie 

en de medewerkers gericht op het behalen van resultaten, het 

vertrekpunt van waaruit met elkaar gesproken wordt, verschilt. 

Tijdens de workshop werd helder dat met de juiste instrumen-

ten, de strategische basis van de OR verstevigd kan worden en 

de OR in staat wordt gesteld om een constructief gesprek te 

voeren met de bestuurder. De workshop werd bezocht door 

OR-leden en adviseurs van provincies en gemeenten. 

 

 

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=60&Itemid=84
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=111
http://data.axmag.com/data/VIP/201401/U27993/F259359/FLASH/index.html
mailto:j.mooi@provinciegroningen.nl
mailto:g.jonker@fryslan.nl
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