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Bekijk hier  
het curusaanbod! 

Interview ambassadeur A&O ProvinciE-learning Maarten van der Molen  

Maarten van der Molen, centrale arbo-adviseur bij de provincie Noord-Holland,  aanvaarde  tijdens de kick-off 

op 1 oktober vereerd het ambassadeurschap e-learning voor het A&O-fonds Provincies. Het A&O-fonds inter-

viewde hem. Maarten van der Molen: “E-learning moet een dagelijkse activiteit worden”. Lees hier het hele 

interview.  

 

 

 

A&O ProvinciE-learning 

De 1000ste deelnemer aan A&O ProvinciE-learning heeft zich 

aangemeld! Maar we houden nog even geheim wie het is. In ja-

nuari zullen we deze persoon verrassen. Je kunt je nog steeds 

inschrijven voor de cursussen. Het aanbod van het gratis volgen 

van online cursussen, loopt nog tot 1 oktober 2015. Kijk op onze 

website voor de cursussen en schrijf je in. 

 

 

 

Artikel digitale arbo-instrumenten 

Het pilotonderzoek ‘inzet digitale arbo-instrumenten sector Provincies’ heeft ook externe interesse gewekt. Het 

A&O-fonds heeft een achtergrondartikel geschreven en gepubliceerd op de website Werk & Veiligheid en het is 

ook op onze website te lezen . 

TNO-onderzoek 

De A&O-fondsen van de provincies en gemeenten zijn bezig 

met het realiseren van een digitaal loopbaanplatform. Alle 

ondersteuning bij loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap 

wordt op sectoraal niveau samengebracht. Het is natuurlijk 

belangrijk om het aanbod en de activiteiten van de fondsen 

zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van 

ambtenaren. Daarom hebben we TNO gevraagd hier onder-

zoek naar te verrichten. De centrale vraag van het onder-

zoek is: Wat heeft de medewerker nodig om meester in 

haar/zijn werk te worden? In de tweede week van decem-

ber is een toolbox aan de contactpersonen van het A&O-

fonds bij de provincies gestuurd met het verzoek het onder-

zoek via de bestaande communicatiekanalen onder de aan-

dacht te brengen van de provinciemedewerkers. Medewer-

kers kunnen de enquête invullen tot 16 januari 2015 en 

kunnen bovendien een cadeaubon van 50 euro winnen. 

Raadpleeg de intranetsite van uw eigen provincie om mee 

te doen! Zie voor meer informatie onze website. Voor vra-

gen kunt u contact opnemen met Peter Smits. 
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Het A&O-fonds Provincies 

wenst u fijne kerstdagen  

en een mooi 2015! 

 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
https://twitter.com/AOProvincies
https://www.linkedin.com/company/a&o-fonds-provincies?trk=top_nav_home
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=article&catid=92&id=300&Itemid=118
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=92&id=300&Itemid=118
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=91&id=283&Itemid=84
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=91&id=283&Itemid=84
http://tno-arbeid.survey.survalyzer.tno.nl/nq.cfm?q=a61f2863-1b32-4864-b7eb-cc6d24c909b4
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=89&id=301&Itemid=83
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=97&id=299&Itemid=114
mailto:peter.smits@aenoprovincies.nl
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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.  

Gezamenlijke gegevensset HR-monitor 

De werkgeverskoepels hebben in oktober 2013 aan 

de A&O-fondsen van provincies, gemeenten en wa-

terschappen gevraagd om op basis van de drie per-

soneelsmonitoren een centrale set aan kerngege-

vens en definities vast te stellen, cijfers die elke sec-

tor op dezelfde manier uitvragen en die dus nu al 

vergeleken kunnen worden. Dit heeft een, door het 

Algemeen Bestuur van het A&O-fonds vastgestelde, 

eerste gezamenlijke standaardset opgeleverd. Deze 

standaardset bestaat uit een aantal variabelen die 

de drie sectoren momenteel alle drie uitvragen voor 

hun personeelsmonitor en die daarmee onderling 

goed te vergelijken zijn. Het betreffen de onderwer-

pen: werkgelegenheid, instroom/uitstroom, samen-

stelling werkgelegenheid, ziekteverzuim, loonsom en 

werkgeverslasten. De gezamenlijke standaardset 

wordt toegepast vanaf de Personeelsmonitor 2014 

en voor het eerst in 2015 gepubliceerd. Neem voor 

meer informatie contact op met Jannet Bergman. 

 

Dashboard Personeelsmonitor 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het 

Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Er worden 

nog puntjes op de i gezet naar aanleiding van de 

opmerkingen en tips uit de workshop van 1 decem-

ber en en de handleiding en de wachtwoorden wor-

den gereed gemaakt. Vanaf januari is het dashboard 

beschikbaar voor alle provincies en toegankelijk met 

een inlogcode voor de doelgroepen P&O, OR en 

directie. De betreffende personen worden per mail 

geïnformeerd. Voor meer informatie neem contact 

op met Jannet Bergman. 

  Workshop Dashboard Personeelsmonitor 

Op 1 december 2014 kwamen ongeveer 20 provincie-

medewerkers in Utrecht bijeen voor de workshop over 

het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Mevrouw 

José Meijer, algemeen bestuurslid van het A&O-fonds 

Provincies en tevens portefeuillehouder Arbeidsmarkt, 

deed de aftrap. Ze lichtte toe dat het A&O-fonds sinds 

2012 de personeelsmonitor voor de sector maakt en 

dat het als instrument goed gewaardeerd wordt. Daar-

bij gaf ze aan dat we in samenwerking met de sector 

ook steeds kijken naar activiteiten die de gebruikswaar-

de van de personeelsmonitor verhogen, zoals dit Dash-

board. Aansluitend werd inhoudelijk op de personeels-

monitor en het Dashboard ingegaan.  Besproken werd 

hoe de cijfers van de personeelsmonitor geïnterpre-

teerd kunnen worden en hoe actiepunten uit de cijfers 

gehaald kunnen worden. Daarna konden de deelnemers 

zelf aan de slag met het dashboard. Aan de hand van 

een aantal screenshots werd uitgelegd wat de moge-

lijkheden zijn. Lees hier het volledige verslag. 

We zijn gesloten van 24 december tot 5 januari. We zijn voor dringende zaken te bereiken op 070-763 00 41. 
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