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Personeelsmonitor 2014 

De voorbereidingen van de Personeelsmonitor 2014 

zijn weer gestart. De klankbordgroep is bij elkaar ge-

weest en de planning is doorgesproken. Het komende 

jaar worden de personeels- en beloningsmonitor 

samengevoegd tot één monitor en de monitor wordt 

eerder dan andere jaren uitgebracht. Uit overleg met 

de sector (o.a. ICP en klankbordgroep) is gebleken dat 

vervroegen van het publicatiemoment de gebruiks-

waarde van de personeelsmonitor flink verhoogt. 

Voor meer info mail Jannet Bergman. 

 

 

 
  
 
 
 
 

  

Workshop Dashboard Personeelsmonitor –  

1 december 

Naast de traditionele versie van de Personeelsmonitor 

Provincies, komt er nu ook een online tool beschik-

baar: het Dashboard Personeelsmonitor Provincies! Dit 

bevat alle cijfers van de personeelsmonitor, waarmee 

u analyses en vergelijkingen kunt maken. Met dit in-

strument kunt u de gebruikswaarde van de perso-

neelsmonitor verhogen. Op maandagmiddag  1 de-

cember 2014 organiseert het A&O-fonds in Utrecht de 

workshop Dashboard Personeelsmonitor, waarin u 

kunt kennismaken met het dashboard en direct zelf 

aan de slag kunt. Daarnaast wordt tevens aandacht 

besteed aan hoe u de cijfers van de personeelsmonitor 

kunt interpreteren en hoe u bijv. actiepunten uit de 

cijfers kunt halen. Bekijk de flyer en meld u voor 24 

november aan via info@aenoprovincies.nl. De work-

shop is bijna volgeboekt, dus wees er snel bij! 

 

 

 

 

  

Bekijk hier  
het curusaanbod! 

Interview ambassadeur A&O ProvinciE-learning Connie Taris-Hoes  

HRM-beleidsadviseur Connie Taris-Hoes van provincie Overijssel is sinds kort ambassadeur e-learning voor het 

A&O-fonds Provincies. Het A&O-fonds interviewde haar. Connie Taris-Hoes: “Ik hoop dat meer mensen via dit 

laagdrempelige aanbod zin krijgen om te leren.” Lees hier het hele interview. 

In de volgende nieuwsbrief komt de andere ambassadeur e-learning Maarten van der Molen, centrale arbo-

adviseur bij de provincie Noord-Holland, aan het woord.  

 

 

A&O ProvinciE-learning – bijna 1.000 aanmeldingen! 

Het wordt spannend de komende dagen. Wie wordt de 1.000-ste deel-

nemer van A&O ProvinciE-learning? Natuurlijk staat deze persoon een 

leuke verrassing te wachten! Sinds de succesvolle aftrap op 1 oktober, 

en het goedbekeken webinar op 15 oktober, blijven de aanmeldingen 

binnenstromen. De komende tijd gaan we ons – in samenwerking met 

de BBC – richten op vervolgactiviteiten om e-learning ook de rest van 

het jaar levendig te houden. We houden u op de hoogte. Voor vragen 

over A&O ProvinciE-learning kunt u contact opnemen met Peter Smits. 

 

 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/flyerworkshoppersoneelsmonitor2.pdf
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/flyercursusaanbodelearning.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/flyercursusaanbodelearning.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=118
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=64&id=293&Itemid=85
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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.  

Benchmarkrapporten 

Op basis van de Personeelsmonitor Provincies 2013 

hebben wij voor elke provincie een eigen bench-

markrapport gemaakt. In dit benchmarkrapport 

vergelijken we de cijfers van de provincies afzon-

derlijk met de cijfers van de totale sector. De 

benchmarkrapporten zijn te bekijken via onze web-

site. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen 

met Jannet Bergman. 

 

Bijeenkomst werkgroep Arbo 

Op 4 november kwam de werkgroep Arbo van de 

BBC bij elkaar. Op de agenda stond een aantal on-

derwerpen, waaronder de update van de Arbocata-

logus voor het hoofdstuk Agressie & geweld. Het 

hoofdstuk wordt geactualiseerd en aangevuld met 

nieuwe voorbeelden om het maken van een agres-

siebeleid zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook is 

gesproken over het vervolg op het onderzoek naar 

de meldingsbereidheid bij agressie-incidenten en 

over de mogelijkheden tot harmonisering van ar-

bo-regels. De verdere uitwerking van deze onder-

werpen wordt met betrokken partijen gedaan. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Jannet Bergman. 

 

Bijeenkomst BBC 

Tijdens de vierde bijeenkomst met de BBC was er weer 

een volle agenda. Zo is teruggekeken naar de succesvolle 

lancering van A&O ProvinciE-learning van 1 oktober jl. en 

is gekeken naar vervolgactiviteiten voor het komende 

jaar. Ook stond het loopbaanplein dat in ontwikkeling is, 

op de agenda. Zie ook het bericht hierover als laatste item 

in deze nieuwsbrief. Tot slot is aan de BBC input gevraagd 

voor het activiteitenplan 2015 van het A&O-fonds Provin-

cies. Input vanuit het Algemeen Bestuur, de sector door 

middel van de roadshow, input vanuit de netwerken, de 

BBC en de cao, vormen de basis van het nieuwe activitei-

tenplan van 2015. Aan het einde van de bijeenkomst is 

afscheid genomen van Peter Besselse, één van de arbo-

coördinatoren van het eerste uur. We danken Peter hier-

bij voor zijn betrokkenheid en inzet.  

Volg ons ook op social media:    

 

 

Landelijke site ter stimulering loopbaanontwikkeling en vakmanschap 

Het werken bij provincies en gemeenten verandert in een hoog tempo. Daardoor worden andere vaardigheden en 

expertise gevraagd. Soms betekent het ook dat ambtenaren zich moeten door ontwikkelen naar ander werk. De 

A&O-fondsen van Provincies en Gemeenten willen daarbij ondersteunen en zijn gestart met de ontwikkeling van 

een landelijke site voor individuele ambtenaren over loopbaanontwikkeling en vakmanschap. De site is de 2de helft 

van 2015 beschikbaar. Kijk op onze website voor meer informatie. 

 

   

 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=64&id=277&Itemid=85
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=64&id=277&Itemid=85
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=84
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-provincies?trk=top_nav_home
https://twitter.com/AOProvincies

