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U kunt zich nog steeds aanmelden voor
één van de 14 gratis online cursussen.

Bekijk hier
het cursusaanbod!
TNO-onderzoek ‘Meester in je werk’
In december en januari heeft TNO – in opdracht van
het A&O-fonds Provincies en A+O fonds Gemeenten
– onderzoek verricht naar de behoeften van ambtenaren met betrekking tot ondersteuning bij loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. Maar liefst
213 provinciemedewerkers en 298 gemeentemedewerkers hebben deelgenomen aan het onderzoek ‘Meester in je werk’ en de online vragenlijst
ingevuld. De centrale vraag van het onderzoek was:
Wat heeft de medewerker nodig om meester in
haar/zijn werk te worden? De uitkomsten worden
in maart/april gepubliceerd en in workshops verder
uitgewerkt. De workshops vinden plaats in maart en
zijn inmiddels volgeboekt. Voor meer informatie
neem contact op met Peter Smits.

Workshop Dashboard Personeelsmonitor – 16 maart
In december 2014 heeft het A&O-fonds een workshop
omtrent het Dashboard Personeelsmonitor georganiseerd. Hiervoor was veel animo en de workshop was al
snel volgeboekt. Om die reden organiseren we een tweede workshop. De workshop vindt plaats in Utrecht op
maandag 16 maart van 13.00-16.30 uur. Tijdens de workshop kunt u kennismaken met het dashboard en direct
zelf aan de slag. Daarnaast wordt tevens aandacht besteed aan hoe u de cijfers van de personeelsmonitor kunt
interpreteren en hoe u bijv. actiepunten, zoals een SPP op
te zetten, uit de cijfers kunt halen. Naast geïnteresseerde
provinciemedewerkers zijn ook medewerkers van de
vakbonden uitgenodigd via onze contactpersonen bij de
vakbonden.
Bekijk de flyer en meld u voor 16 februari aan via
info@aenoprovincies.nl. Inschrijvingen worden verwerkt
op volgorde van binnenkomst en vol is vol.

Aanbesteding landelijke site ter stimulering loopbaanontwikkeling en vakmanschap van start
Na een geslaagde samenwerking met het A+O fonds Gemeenten en de leden van de werkgroep is de kogel door de
kerk. De voorbereidingen voor de ontwikkeling van een landelijke site voor individuele ambtenaren over loopbaanontwikkeling en vakmanschap zijn in volle gang. De definitieve versie van het Programma van Eisen is nagenoeg
gereed en wordt op korte termijn gepubliceerd op TenderNed (het aanbestedingsplatform van de Nederlandse
Overheid). Op basis van deze publicatie kunnen marktpartijen besluiten of de opdracht interessant voor hun is en
kunnen ze vervolgens een offerte opmaken. Voor meer informatie, kijk op onze website.
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Activiteitenplan 2015
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Activiteitenprogramma 2015. Dit is tot stand gekomen door
consultatie van onze partners zoals het SPA, de Brede Begeleidingscommissie, de netwerkorganisaties. Tevens is
geïnventariseerd wat de behoeften zijn binnen de sector door onder meer de gesprekken met hoofden P&O, ORen GO-leden. Tijdens de Roadshow langs de provincies is dit nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. De
speerpunten uit het gezamenlijke meerjarenbeleidsplan van de drie sectorfondsen zijn daarbij vanzelfsprekend als
rode draad meegenomen. Tevens is gekeken naar welke trends en ontwikkelingen er zijn. Het Activiteitenprogramma 2015 is binnenkort gereed.
Slotbijeenkomsten Functiecreatie april
Hoe kunt u banen realiseren voor mensen met een
arbeidsbeperking die binnen de doelgroep van het Sociaal
Akkoord vallen? Welke rol speelt functiecreatie daarin? En
hoe zorgt u voor draagvlak binnen uw overheidsorganisatie? Deze vragen en nog meer komen aan bod
tijdens de slotbijeenkomsten van de pilot Functiecreatie op
donderdag 16 en donderdag 23 april 2015. Het programma
en de locatie worden in februari bekend gemaakt. Kijk voor
meer informatie op de website van het IPO.

Personeelsmonitor 2014
De start met de Personeelsmonitor 2014 is in het
begin van het nieuwe jaar gemaakt. De
contactpersonen van de provincies hebben de
vragenlijsten ontvangen en deze moeten begin
februari ingevuld geretourneerd worden. Daarna
start de periode van analyseren, controleren en
rapporteren van de cijfers. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Jannet Bergman.

Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies
De nieuwsbrief van A&O-fonds Provincies komt één keer per maand uit. U vindt hier de laatste actuele ontwikkelingen 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.
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