
 

 
  
        

 
Postbus 11560, 2502 AN Den Haag 

www.aenoprovincies.nl – 070-763 00 40 – info@aenoprovincies.nl 
 

NIEUWSBRIEF A&O-FONDS PROVINCIES 
Nieuwsbrief 65, februari 2015, speciale editie 

                  

 
  
 
 
 
 
 
 

 Hier   1000ste deelnemer A&O ProvinciE-learning! 

 
De deelname aan A&O ProvinciE-learning van het A&O-fonds Provincies overtreft na vier maanden de 

verwachtingen. Marieke Vaessen, bestuursmedewerker bij de provincie Limburg, werd maandag 9 fe-

bruari, op haar werkplek feestelijk gehuldigd als 1000ste gebruiker. 

Jaap Doeven, voorzitter van het A&O-fonds Provincies, en Maarten van der Mo-

len, ambassadeur e-learning, haalden de bestuursmedewerker van gedeputeerde 

Peter van Dijk, persoonlijk achter haar computer vandaan voor een feestelijk 

moment in de Euregiozaal van het Limburgse provinciehuis. Marieke Vaessen (25) 

werd enige tijd geleden geregistreerd als duizendste gebruiker van de portal A&O 

ProvinciE-learning. 

Het A&O-fonds vindt vakmanschap en mobiliteit ontzettend belangrijk, sprak 

voorzitter Doeven de enigszins beduusde jubilaris toe. Hij noemde Marieke Vaes-

sen het juiste voorbeeld voor de sector. “Je hebt niet alleen op cursussen inge-

logd, maar hebt de module LinkedIn met certificaat afgerond en bent met een 

tweede module bezig. Je bent met recht de duizendste.” Lees meer> 

 

 

 

 

Tot 1 oktober kunt u nog 
steeds gratis online cursus-
sen volgen. Bekijk hier het 

cursusaanbod  
en meld u aan! 

 

Ambassadeur e-learning 

Ook Maarten van der Molen, werkzaam bij de provincie Noord-Holland, en aan-

gesteld als e-ambassadeur voor het project, deed een duit in het zakje. “Want 

eigenlijk ben je nu ook een gebiedsambassadeur voor de provincie Limburg”, 

aldus Van der Molen. Hij overhandigde Marieke Vaessen als nieuwe collega-

ambassadeur het bijbehorende ambassadeurstegeltje voor op haar bureau en 

hing haar een voucher om met een unieke inlogcode. “We hebben voor al je col-

lega’s zo’n voucher met dezelfde code. Als zij daarmee inloggen, kunnen ze niet 

alleen deelnemen aan de 14 cursussen, maar maken ook zij kans op ‘mooie, grote 

prijzen’.” Lees meer> 

Marieke Vaessen: 

“Ik ben wel leergierig.  

Ik deed de cursussen voor  

mezelf, maar neem de kwalitei-

ten mee in mijn werk”  

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=98&id=308&Itemid=118
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=93&Itemid=118
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=98&id=308&Itemid=118
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=98&id=309&Itemid=118
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Inmiddels staat de teller 

van het project A&O Pro-

vinciE-learning op bjina 

1.200 inloggers, en zijn er 

1.050 cursussen gevolgd. Er 

zijn al 117 certificaten be-

haald.  

 

Voorzitter Doeven: “Het 

succes van e-learning vraagt 

om voortzetting. Het sluit 

aan bij de eigen verant-

woordelijkheid van mede-

werkers om te investeren in 

je eigen toekomst. Het A&O 

-fonds hoopt in de toe-

komst via onze e-learning- 

modules daaraan een bij-

drage te kunnen blijven 

leveren.” 

Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies 

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

gen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap bin-

nen 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.  

Lees het verslag van de dag op onze website en bekijk de fotocollage en quotes op de volgende pagina. 

Aantal deelnemers A&O ProvinciE-learning per provincie (stand 1-2-2015)  

  

Aantal 
deelnemers 

Aantal  
medewerkers* 

%  
Deelnemers 

Provincie Noord-Brabant 
 

150 1227 12,22% 

Provincie Drenthe 
 

46 509 9,04% 

Provincie Flevoland 
 

45 391 11,51% 

Provincie Fryslân 
 

57 797 7,15% 

Provincie Gelderland 
 

51 1282 3,98% 

Provincie Groningen 
 

102 805 12,67% 

Provincie Limburg 
 

111 921 12,05% 

Provincie Noord-Holland 
 

156 1210 12,89% 

Provincie Overijssel 
 

79 834 9,47% 

Provincie Utrecht 
 

101 837 12,07% 

Provincie Zeeland 
 

83 557 14,90% 

Provincie Zuid-Holland 
 

127 1674 7,59% 

Overig  
 

73 
    

    Totaal aantal verstrekte  
inlogs 

 
1181 

  *Bron: Personeelsmonitor 
2013 

     

Populariteit cursussen 

  
% Cursussen* 

1 Nederlands foutloos schrijven 17,49% 

2 Snellezen 10,93% 

3 Brainstormen en mindmapping  9,98% 

4 LinkedIn 9,60% 

5 Timemanagement cursus 8,84% 

6 HRM Beoordelings- en functio-
neringsgesprek 

6,37% 

7 Met druk en tegenslag omgaan 5,99% 

 

 

  
% Cursussen* 

8 Sociale media en gedragscodes 5,70% 

9 Feedback 5,51% 

10 Basiscursus Het Nieuwe Werken 5,04% 

11 Succesvol Leren 4,47% 

12 Omgaan met stress (arbo) 4,37% 

13 Integriteit 2,95% 

14 
Omgaan met verandering en 
aanpassen  2,76% 

*Percentage van totaal aantal geopende cursussen 

http://www.aenoprovincies.nl/
mailto:info@aenoprovincies.nl
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Gedeputeerde Peter van Dijk, provincie Limburg: 
“Vanuit mijn eerdere functie als huisarts ben ik 
gewend om na te scholen. Daarbij wordt ook e-
learning gebruikt. Het is een laagdrempelige en 
uitdagende methode. Het is goed om te horen dat 
e-learning in provincieland aanslaat. En ik vind het 
leuk en bijzonder dat mijn eigen secretaresse daar 
al zo druk mee bezig is. Het past bij haar. Ze is heel 
initiatiefrijk en wil graag haar eigen werk mee 
vormgeven. Haar wil om daarin te verbeteren viel 
op.”  

Frank Petit, hoofd P&O provincie Limburg: 
“Het is goed dat met e-learning certificaten te 
behalen zijn. Ik zou het interessant vinden om 
met het A&O-fonds verder te praten over de 
ontwikkeling van een ‘paspoort ambtelijk vak-
manschap’; een leerpaspoort als persoonlijk do-
cument waarin staat welke cursussen en trainin-
gen een medewerker heeft gevolgd die van es-
sentiële waarde zijn voor zowel werknemer als 
werkgever voor het behalen van het certificaat 
excellent vakmanschap.” 
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