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A&O ProvinciE-learning, dat is de naam van het e-

learningprogramma van het A&O-fonds Provincies, dat 

tot nu toe onder de werktitel PEcademy bekend was.  

Het cursusaanbod van A&O ProvinciE-learning is gereed. 

Vanaf 1 oktober zijn voor alle provinciemedewerkers 14 

online cursussen beschikbaar, met een keuze uit de pak-

ketten Management, IT, Taal, Op het Werk, Arbo, Social 

Media en Vrije Tijd. Het pakket is samengesteld in nauw 

overleg met de BBC met hierin vertegenwoordigers uit 

nagenoeg alle provincies. Heeft u vragen over A&O Pro-

vinciE-learning, dan kunt u contact opnemen met         

peter.smits@aenoprovincies.nl. 

Op woensdag 1 oktober vindt van 12.30-16.30 uur de 

landelijke aftrap plaats in Villa Jongerius in Utrecht. Be-

kijk de uitnodiging op onze website. Dus hoofden P&O, 

OR-leden, senior HR-adviseurs, opleidingsfunctionarissen, 

GO-leden en andere geïnteresseerden en functioneel 

betrokkenen, mis dit niet en meld u alvast aan via          

info@aenoprovincies.nl!  

De eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep           

A&O ProvinciE-learning is op maandag 8 september. 

 

Geen bericht, goed bericht? 

Onderzoek naar meldingsbereidheid agressie  

en geweld 

In opdracht van het A&O-fonds Provincies heeft de 

Hanzehogeschool Groningen bij de provincies Gro-

ningen en Drenthe onderzoek gedaan naar de ach-

tergrond van het geringe aantal meldingen van 

agressie-incidenten in het PAR (Provinciaal Agres-

sieregistratiesysteem). Het doel van het onderzoek 

was inzicht te geven in de vraag waarom mede-

werkers incidenten rond agressie en geweld wel of 

niet melden. De resultaten zijn verwerkt in het 

rapport ‘Geen bericht, goed bericht?’. De inzichten 

en aanbevelingen uit het rapport worden bespro-

ken in het netwerk van arboco’s. Dit moet resulte-

ren in een aantal concreet te nemen maatregelen 

die provincies kunnen treffen om de meldingsbe-

reidheid te verhogen. Het onderzoek heeft, naast 

inzicht in meldingsbereidheid, ook een praktisch 

instrument opgeleverd waarmee de andere provin-

cies in hun organisatie de meldingsbereidheid kun-

nen meten. Besloten is dat over twee jaar het ef-

fect van de genomen maatregelen wordt gemeten. 

Heeft u vragen naar aanleiding van de rapportage 

of over het PAR dan kunt u contact opnemen met           

jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

                                    

 

 

 

Personeelsmonitor 2013 

De Personeelsmonitor Provincies 2013 is onlangs gepubliceerd. De monitor 

bevat gegevens over het aantal provincieambtenaren, werkgelegenheid, ziek-

teverzuim, leeftijdsopbouw, beloningen en opleiding in de sector Provincies in 

2013. Wat o.a. opvalt is dat het ziekteverzuim in 2013 wederom is gedaald 

(langdurig verzuim 4%, t.o.v. 4,3% in 2012) en dat de werkgelegenheid bij 

provincies in 2013 is gedaald met 7%. Lees hier de volledige monitor.  

 

In september komt de Klankbordgroep Personeelsmonitor bij elkaar, ter voor-

bereiding van de monitor 2014. Heeft u vragen over de personeelsmonitor of 

wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep, neem dan contact op  

met jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 
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Rapport pilotonderzoek digitale arbo-instrumenten 

In het pilotonderzoek ‘inzet digitale arbo-instrumenten sector Provin-

cies’ is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om op sectorniveau 

digitale instrumenten aan te bieden die het arbobeleid en de uitvoe-

ring daarvan bij provincies ondersteunen. Met behulp van een tablet 

hebben 11 deelnemende arbo-co’s gedurende een jaar diverse arbo-

instrumenten, websites en arbo-apps getest. De resultaten van deze 

pilot en de ervaringen met de apps, digitale instrumenten en de ta-

blet zijn verwerkt in de rapportage Ervaringen pilot E-arbo. De rap-

portage en de vervolgacties worden in de Brede Begeleidingscommis-

sie  (BBC) van het A&O-fonds Provincies, alsmede in het netwerk van 

de arbo-co’s besproken. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

jannet.bergman@aenoprovincies.nl. 

 

Volg het A&O-fonds Provincies nu 

ook op social media: 

   

 

 

 

  

 

 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. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. 

Loopbaanplein 

Het A&O-fonds Provincies ontwikkelt 

samen met het A+O fonds Gemeenten 

een Loopbaanplein, een portal waarop 

medewerkers inspiratie, informatie en 

instrumenten vinden, waarmee ze 

ondersteund worden om zelf regie te 

nemen over hun ontwikkeling, loop-

baan en vakmanschap. De site bevat 

een aantal functionaliteiten voor de 

medewerker, zoals testen die inzicht 

geven in het persoonlijk profiel, een 

overzicht van passende functies en 

relevante vacatures, een e-portfolio-

systeem en informatie over ontwik-

kelactiviteiten voor de medewerker. 

Naar verwachting gaat deze portal in 

2015 live. 

De eerstvolgende bijeenkomst van de 

werkgroep Loopbaanplein is op dins-

dag 16 september. 

 

Knipselkrant 

Het A&O-fonds maakt maandelijks een knipselkrant waarin vakinhoude-

lijk interessante artikelen worden gebundeld. De knipselkrant kunt u le-

zen op onze website. 

We wensen u een mooie zomer! 
Wij zijn gedurende de hele zomer bereikbaar en werken ondertussen verder aan de diverse projecten. We zien u 

graag na de zomer weer tijdens de verschillende bijeenkomsten, onder meer bij de klankbordgroep Personeels-

monitor, netwerk Arboco’s en de BBC in september, de aftrap van A&O ProvinciE-learning op 1 oktober en de 

workshop Personeelsmonitor in november. 
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