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Beleidsprogramma 2014-2016 en Activiteitenplan 2014 

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om het uitgangspuntenbeleidsprogramma voor 2014-2016, sa-

men met de sectoren gemeenten en waterschappen, vorm te geven in het Beleidsprogramma 2014-2016. Daaren-

boven heeft elke sector haar eigen programmalijnen en sectorale speerpunten uitgewerkt in een activiteitenplan. 

Voor de provincies heeft dit geresulteerd in het Activiteitenplan Provincies 2014 ‘Samen werken aan morgen’. Bei-

de documenten en de verkorte versies zijn te downloaden via onze website. Heeft u vragen, dan kunt u contact 

opnemen met peter.smits@aenoprovincies.nl. 

  

 

  

Jaarverslag 2013 

De beleidsperiode 2011-2013 hebben we afgesloten met ons 

Jaarverslag 2013, de laatste in de reeks van drie die in deze 

vorm is verschenen. Ter afsluiting van de beleidsperiode 

hebben we het jaarverslag dit keer ook als animatiefilmpje 

uitgebracht. Op onze website kunt u het jaarverslag down-

loaden en het filmpje bekijken.  

 

 

 

  

                   Meedenkers en -doeners! 

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de 

activiteiten van het A&O-fonds Provincies of 

kent u een collega voor wie dit geldt? Meld u 

dan aan voor onze begeleidingscommissie. We 

zoeken nieuwe leden voor de beleidsperiode 

2014-2016. Samen met uw inbreng willen wij 

graag de activiteiten uit ons jaarplan binnen 

de thema’s HRM, Arbo, Arbeidsmarkt en Me-

dezeggenschap vormgeven. Bent u binnen uw 

werk bekend met onze thema’s en denkt en 

doet u graag met ons mee? Dan zijn wij op 

zoek naar u! Download de pdf voor meer in-

formatie en hoe u zich aan kunt melden. De 

eerste bijeenkomst van de brede BC vindt 

plaats op 25 maart van 13.00-16.00 uur in 

Utrecht. De deelnemers ontvangen binnenkort 

nader bericht  over o.a. het programma. 

 

                 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=88
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=14&id=246&Itemid=88
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=14&id=246&Itemid=88
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/uitnodigingbredebc.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/uitnodigingbredebcjan2014.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/activiteitenplan2014.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/beleidsplan20142016.pdf
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Bezoek aan de ICP 

Op 7 februari heeft Jaap Doeven, vicevoorzitter van het 

A&O-fonds Provincies en per april 2014 voorzitter van het 

fonds, in het kader van een bredere kennismakingsronde,  

een bezoek gebracht aan een bijeenkomst van de ICP om de 

samenwerking tussen de ICP en het A&O-fonds verder te 

bekrachtigen. Naast een presentatie van het uitgangspun-

tenbeleidsprogramma en het activiteitenplan is er onder 

andere gesproken over: 

 de actieve bijdrage van de provincies om de 

nieuwsbrief van het A&O-fonds intern te versprei-

den; 

 hoe het A&O-fonds en de ICP elkaar kunnen  helpen 

om elkaar te versterken en om ‘het wiel opnieuw 

uitvinden’ te voorkomen; 

 hoe de provinciale belangen behartigd blijven wan-

neer de fondsen van provincies, gemeenten en wa-

terschappen meer gaan samenwerken. 

Het was een waardevolle ontmoeting. 

Jaap Doeven zal ook een bezoek brengen aan o.a. de Pro-

vOR, de in het bestuur vertegenwoordigende vakorganisa-

ties, het  SPA en later in het jaar staat een bestuurlijk rondje  

langs alle provincies op het programma. 

 

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.  

Personeelsmonitor 2013 

De voorbereidingen voor de Personeelsmonitor 

2013 zijn in volle gang. De klankbordgroep is in 

januari bijeen geweest en tijdens die bijeen-

komst is o.a. de werkwijze besproken. Inmid-

dels zijn de enquêtes uitgezet en zijn de con-

tactpersonen binnen de provincies druk bezig 

met het verzamelen van de benodigde informa-

tie. Medio maart moeten de enquêtes gere-

tourneerd zijn en gaan we aan de slag met het 

verwerken van alle gegevens in de rapportage. 

Voor meer informatie over de Personeels-

monitor    kunt     u      contact    opnemen    met  

jannet.bergman@aenoprovincies.nl.  

 

Verlenging Stimuleringsregeling  

Innovatieve Projecten  

Innovatie staat de komende beleidsperiode 

hoog op de agenda. Daarom is besloten de Sti-

muleringsregeling Innovatieve Projecten in 

stand te houden. U kunt via A&O-fonds Provin-

cies nog steeds subsidie aanvragen. De regeling 

is bedoeld om innovatie op het gebied van 

HRM, arbo, medezeggenschap en arbeidsmarkt 

te stimuleren. Verder is het belangrijk dat ken-

nis overdraagbaar is en dat andere provincies 

kunnen leren van de resultaten. Kennisdeling 

gebeurt onder andere via netwerkbijeenkom-

sten en publicaties. Lees meer over de regeling 

en vul het aanvraagformulier in. Neem voor   

meer informatie over de regeling contact op  

met peter.smits@aenoprovincies.nl. 
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