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Hier

Ons jaarverslag 2013 is gereed!

Het is februari en het jaar 2013 is nog maar amper afgesloten, maar wij kunnen u ons jaarverslag al presenteren. En dat doen wij vol trots! Naast ons traditionele jaarverslag, dat zowel digitaal als in hard copy is uitgebracht, brengen we – ter afsluiting van de beleidsperiode 2011-2013 – het jaarverslag dit keer ook als animatiefilmpje uit. Hierin is verkort weergegeven waar het A&O-fonds Provincies zich het afgelopen jaar mee heeft
beziggehouden. Dit filmpje wordt ruim verspreid en is voor een brede doelgroep toegankelijk. Het ‘papieren’
jaarverslag dient ter verdere achtergrondinformatie en verdieping.

Bekijk het animatiefilmpje van het jaarverslag!
Uw mening
Wij zijn benieuwd naar wat u
van het filmpje vindt en of we
in onze communicatie vaker
gebruik moeten maken van een
animatiefilmpje! U kunt hier uw
reactie geven. Dit kost ca. één
minuut van uw tijd.

U kunt het jaarverslag
op onze website
downloaden als pdf of
bekijken als bladerbare pdf. Wilt u tevens
een hard copy ontvangen, neem dan
contact
op
met
hedwig.oppenheim@
aenoprovincies.nl.

Het jaar 2013
We hebben in 2013 weer veel verschillende activiteiten samen met de sector mogen ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van arbeidsmarkt, HRMbeleid, medezeggenschap en arbeidsomstandigheden. Dit heeft geresulteerd in een jaarverslag boordevol mooie projecten, zoals bijvoorbeeld de
uitreiking van de HRM Prijs 2012-2013, de masterclasses Mensen in Beweging, het onderzoek naar digitale arbo-instrumenten, het onderzoek naar
frictiefuncties en de workshops OR & Pensioen. Veel leesplezier!

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 of mailen naar info@aenoprovincies.nl.
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