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Werkgroep PEcademy De lerende organisatie 

De werkgroep De lerende organisatie is op 13 mei bij 

elkaar gekomen om invulling te geven aan een e-

learningprogramma voor provinciemedewerkers de 

PEcademy  (Provincie E-learing Permanente Educatie 

Academy). Tijdens de bijeenkomst bleek dat e-learning 

een goede basis is om de medewerkers te faciliteren in 

hun meesterschap, zoals geformuleerd in het Beleids-

plan. Het voordeel is dat een grote groep provincieme-

dewerkers bereikt kan worden, het is laagdrempelig en 

op elk gewenst moment (24/7) beschikbaar. Bovendien 

is het een relatief eenvoudige manier om snel resultaat 

te krijgen. De werkgroep buigt zich over het samenstel-

len van een cursusaanbod. Het streven is om dit in het 

najaar aan te kunnen bieden aan alle provinciemede-

werkers. Uiteraard is in de werkgroep en BBC sterke 

aandacht voor een goede implementatie van dit rela-

tief nieuwe instrument. De eerste stap zal gezet wor-

den op 1 oktober. Dus OR-leden, hoofden P&O, senior 

HR-adviseurs, opleidingsfunctionarissen en andere 

geïnteresseerden en functioneel betrokkenen, reser-

veer alvast die datum! Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met peter.smits@aenoprovincies.nl.  

 

 Het A&O-fonds op  

social media 

Het A&O-fonds gaat meer 

gebruik maken van social 

media. Meld u aan bij 

onze bedrijfspagina op 

LinkedIn en/of volg ons via 

Twitter. Dan bent u altijd 

op de hoogte van actuele 

activiteiten, publicaties 

die wij uitbrengen en inte-

ressante ontwikkelingen.     

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

  

Werkgroep Loopbaanplein 

Op 13 mei jl. is de werkgroep van het Loopbaanplein 

bijeengeweest, om samen met de werkgroep van de 

sector gemeenten te praten over de ambitie om een 

Loopbaanplein te ontwikkelen voor provincie- en 

gemeentemedewerkers. Het A&O-fonds focust met 

het Loopbaanplein op het stimuleren van en naden-

ken over actief werken aan loopbaan, ontwikkeling en 

vakmanschap door de medewerker. Voorzitter Jaap 

Doeven gaf tijdens de bijeenkomst aan: “Talenten en 

kwaliteiten ontwikkelen, vraagt om investeren door 

de medewerker en om faciliteren vanuit de werkge-

ver.” Hierin wil het A&O-fonds ondersteunen. Met de 

werkgroep is o.a. gesproken over de doelstelling van 

het Loopbaanplein, de doelgroep en de vorm waarin 

het aangeboden kan worden. Daarnaast is ook een 

eerste aanzet gedaan voor een programma van eisen. 

Op 2 juni is de werkgroep weer bijeengeweest, waar-

bij verschillende gebruikers uit de gemeentelijke en 

provinciale sector een presentatie hebben gegeven 

van hoe het instrument in hun eigen organisatie 

wordt ingezet. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met peter.smits@aenoprovincies.nl.  

 

 

 

 

  

Nieuws uit de BBC 

Vanuit de Brede Begeleidings-

commissie zijn diverse werkgroe-

pen gevormd. De werkgroepen 

Loopbaanplein (samenwerkings-

verband met A+O fonds Gemeen-

ten) en De lerende organisatie (E-

learning) zijn reeds bij elkaar ge-

komen. Op 3 juni vond de tweede 

bijeenkomst van de volledige BBC 

plaats. Op onze website vindt u het 

verslag van deze bijeenkomst. De 

volgende bijeenkomst is op dins-

dag 23 september. 

 

 

 

 

Ook in de BBC? Klik hier! 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-provincies?trk=top_nav_home
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-provincies?trk=top_nav_home
https://twitter.com/AOProvincies
https://twitter.com/AOProvincies
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-provincies?trk=top_nav_home
https://twitter.com/AOProvincies
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=116
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=section&id=20&Itemid=116
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=116
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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.  

Knipselkrant 

Het A&O-fonds verspreidt maandelijks een knipselkrant waarin vakinhoudelijk interessante artikelen worden ge-

bundeld. De knipselkrant is te vinden op onze website. 

 

EVC voor OR-en – nieuwe kansen  

Het A&O-fonds ondersteunt de medezeggenschap met 

een project voor het ontwikkelen en erkennen van 

‘eerder verworven competenties’ (EVC) in de OR. Het 

project is erop gericht de competenties die OR-leden in 

het OR-werk ontwikkelen, in kaart te brengen en met 

een EVC-procedure te erkennen en te waarderen. Dat 

is niet alleen goed voor de persoonlijke loopbaan van 

OR-leden, maar ook voor de kwaliteit van de OR en 

uiteindelijk voor een betere organisatie. Ook voor 2014 

heeft het bestuur van het A&O-fonds besloten deze 

activiteit te faciliteren. Een OR die interesse heeft voor 

dit traject en zich wil laten informeren kan door gebruik 

te maken van de subsidie van het A&O-fonds tot  een 

maximum van €500,- een EVC-adviseur raadplegen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

peter.smits@aenoprovincies.nl. 

Gezamenlijke HR-monitor 

De A&O-fondsen van Provincies, Gemeenten en Wa-

terschappen gaan onderzoeken of voor de Perso-

neelsmonitor 2014 tot een gezamenlijke set van ge-

gevens, definities en wijze van presenteren kan wor-

den gekomen, waarmee onderling de gegevens van 

de drie sectoren met elkaar kunnen worden vergele-

ken. Aan onderzoeksbureau Panteia, dat ook de Per-

soneelsmonitor 2013 maakt, is gevraagd om te on-

derzoeken welke gegevens op dit moment al verge-

lijkbaar zijn qua definitie en berekening, welke gege-

vens in alle drie de monitoren voorkomen maar qua 

vraagstelling/definitie niet helemaal vergelijkbaar 

zijn en welke gegevens niet met elkaar overeen ko-

men. Op basis van deze analyse wordt een voorstel 

uitgewerkt. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

 
Functiecreatie 

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) zet samen met A+O fonds Gemeenten en het SBCM een pilot Functiecreatie op 

om banen te creëren bij provincies en gemeenten voor medewerkers met een arbeidsbeperking. De provincies 

Fryslân en Drenthe zijn onderdeel van deze pilot, samen met nog 3 gemeenten. Met dit project worden de pilot-

provincies en -gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van beleid om de participatiemogelijkheden te vergro-

ten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van de gemaakte afspraken uit het Sociaal 

Akkoord om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De pilot loopt tot maart volgend jaar.  

Wilt u zich een beeld vormen van wat het in de praktijk inhoudt? Dan kunt u zich opgeven voor een lerend netwerk 

in de vorm van een Buitenkring. Dit is een platform waarin SW-organisaties, gemeenten, provincies en water-

schappen onderling kennis en ervaring uitwisselen. De eerste bijeenkomst is gepland op 16 juni in Den Haag. Laat 

via info@aenoprovincies.nl weten of u hieraan deel wilt nemen.  
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