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Bekijk hier  
het cursusaanbod!  

 

Jonge Ambtenarendag – 26 maart 

Het A&O-fonds Provincies sponsort de Jonge Amb-

tenarendag die plaatsvindt op 26 maart. Elk jaar 

organiseert Stichting Jonge Ambtenaren een inspi-

rerende dag voor jonge ambtenaren uit heel Neder-

land. Hierbij zijn ambtenaren – jong van geest of 

leeftijd – van alle overheidsinstanties aanwezig. Op 

deze Jonge Ambtenarendag kun je workshops vol-

gen en zo je kennis vergroten, ontwikkelingsvraag-

stukken bespreken en je netwerk uitbreiden.  

Thema is dit jaar: de Generatie Y.  “Generatie Y, dat 

zijn wij: geboren in de jaren ’80 en ‘90, opgegroeid 

in een tijd van technologische vooruitgang en eco-

nomische voorspoed. Wij zijn de ondernemende, 

netwerkende en vernieuwende generatie. De we-

reld lijkt onbegrensd in haar mogelijkheden: alles 

kan en moet beter, leuker en mooier. Wij zijn voor-

uitstrevend, maar streven we onszelf soms niet 

voorbij? Wat betekent het om generatie Y te zijn? 

Hoe generatie Y ben jij en wat kan jij daarmee?” 

Benieuwd naar de antwoorden? Kom naar de Jonge 

Ambtenarendag op 26 maart 2015! Aanmelden kan 

nog, maar wacht niet te lang, want vol=vol. 

Bekijk het programma en meld je aan. 

 

U kunt zich nog steeds aanmelden voor één 

van de 14 gratis online cursussen. 

 

A&O ProvinciE-learning 

Op 9 februari jl. heeft het A&O-fonds de 1000ste deel-

neemster A&O ProvinciE-learning, Marieke Vaessen van 

de provincie Limburg, in het zonnetje gezet. Lees hier de 

Nieuwsbrief Special. 

TNO-workshops ‘Meester in je werk’ 

Op 9, 11, 17 en 19 maart organiseert het A&O-fonds 

Provincies samen met het gemeentefonds vier work-

shops ‘Meester in je werk’ op verschillende plaatsen in 

het land. Deelnemers aan de gelijknamige TNO-enquête 

hebben zich hiervoor kunnen inschrijven. Tijdens deze 

bijeenkomst onderzoeken zij met collega’s uit de secto-

ren wat nodig is om ‘Meester in je werk’ te worden. Dit 

leidt tot een concreet actieplan voor de deelnemers met 

daarin duidelijk wat zij zelf kunnen doen om een meester 

in hun werk te worden en wat zij nodig hebben van an-

deren. De workshops geven de A&O-fondsen van provin-

cies en gemeenten inzicht over de manier waarop zij 

individuele medewerkers kunnen ondersteunen. De 

workshop wordt verzorgd door TNO.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met        

Peter Smits. 

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/index.php?option=com_content&view=article&catid=91&id=283&Itemid=84
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/flyercursusaanbodelearning.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/flyercursusaanbodelearning.pdf
http://www.jongeambtenarendag.nl/home/
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/nieuwsbrief65.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/nieuwsbrief65.pdf
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.  

BBC-bijeenkomst 

Op donderdag 9 april komt de Brede Begeleidingscommissie 

voor het eerst in 2015 weer samen. Op de agenda staat o.a. 

het Activiteitenplan 2015, en de voortgang van een aantal lo-

pende projecten zoals A&O ProvinciE-learning, de site voor 

loopbaanontwikkeling en de update van de Arbocatalogus 

(agressie en geweld). Wilt u een actieve bijdrage leveren aan 

de activiteiten van het A&O-fonds Provincies en lid worden van 

de BBC, dan kunt u zich aanmelden via bbc@aenoprovincies.nl. 

Kijk voor meer informatie op onze website. 

 

Bijeenkomst arboco’s  

Het arbo-netwerk komt op donderdag          

26 maart bij elkaar. Centraal staan kennisde-

ling op gebied van V&G-plannen  (veiligheid- 

en gezondheidsplannen) die gemaakt moe-

ten worden bij aanbestedingen, vitaliteit en 

het vervolg op het onderzoek naar de mel-

dingsbereidheid van agressie en geweld. 

Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met Jannet Bergman. 

Winnaars cadeaubon onderzoek  

‘Meester in je werk’ 

Onder de deelnemers van het TNO-

onderzoek  ‘Meester in je werk’ dat in de-

cember en januari plaatsvond, hebben we 

enkele cadeaubonnen verloot. Naast een 

aantal gemeentelijke winnaars, heeft dit ook 

twee winnaars onder de provincie-

medewerkers opgeleverd, te weten Niels 

Elshof, van de provincie Zeeland en Ria     

Jetten, werkzaam bij de provincie Limburg. 

Beide hebben inmiddels de cadeaubon in 

ontvangst mogen nemen. 

“Ik vond het belangrijk om mee te doen 
aan het TNO-onderzoek, want zonder  

evaluatie is er geen aanleiding  
tot reflectie, nieuwe inzichten en  

daarmee mogelijke nieuwe en/of betere 
manieren van werken. En geweldig  
om er ook nog eens een cadeaubon  

mee te winnen!”  
Niels Elshof, secretaris herziening Omgevingsplan  

2012-2018 provincie Zeeland, winnaar cadeaubon 

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/
mailto:bbc@aenoprovincies.nl
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=section&id=20&Itemid=116
mailto:jannet.bergman@aenoprovincies.nl

