
Programma: 
09.30 uur – Ontvangst 

10.00 uur – Opening en welkom door dagvoorzitter Peter Smits,       

         manager A&O-fonds Provincies 

10.05 uur – Inleiding op SPP en ontwikkelingen op HRM-gebied,  

        door Marco Sikkel, CAOP 

11.00 uur – Pauze 

11.15 uur – De rol van de OR bij SPP, door Marco Sikkel, CAOP 

12.00 uur – Interactieve opdracht, door Marco Sikkel, CAOP 

12.45 uur – Lunch 

13.45 uur – SPP bij de provincie Fryslân, door Henk Tulner en Gerard Jonker 

14.45 uur – Pauze  

15.00 uur – Vervolg presentatie provincie Fryslân 

16.00 uur – Einde  

 

MASTERCLASS 

SPP voor OR-en 

Lees meer over de inhoud van de masterclass op de volgende pagina. 

Datum:  donderdag 6 maart 2014 

Locatie:  De Witte Vosch  

     Oude Gracht 46, Utrecht 

Postbus 11560, 2502 AN Den Haag 
www.aenoprovincies.nl – 070-763 00 40 

http://www.aenoprovincies.nl/


 

Postbus 11560, 2502 AN Den Haag 
www.aenoprovincies.nl – 070-763 00 40 

Ochtendprogramma: SPP en OR  
door Marco Sikkel (senior organisatie- en medezeggenschapsadviseur CAOP) 
Tijdens de masterclass wordt in eerste instantie een toelichting gegeven op het 

begrip SPP: wat houdt het nu precies in? En hoe verhoudt dit zich tot de 

veranderende arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, flexibilisering en maat-

schappelijke ontwikkelingen? 

Vervolgens wordt de link gelegd met medezeggenschap: welke rol kan de OR 

hierin  spelen, welke bevoegdheden heeft de OR en op welke wijze kan de OR 

invloed hierop uitoefenen? De behandeling van deze en andere vragen komen 

aan bod. Vervolgens krijgt u als OR-lid een interactieve opdracht om handvatten 

mee te krijgen om met SPP aan de slag te gaan. 

Middagprogramma: SPP bij de provincie Fryslân 
door Henk Tulner (senior P&O-adviseur) en Gerard Jonker (voorzitter OR) 

Tijdens de presentatie van de provincie Fryslân komt de praktische en integrale 

vertaling van SPP bij de provincie Fryslân aan bod. Bij de Provincie Fryslân staat 

SPP al een aantal jaren op de agenda. Het provinciaal bestuur heeft een aantal 

besluiten genomen gericht op bezuinigingen op de bedrijfsvoering. Deze zijn 

doorvertaald naar een krimpende personeelsformatie, waarbij een selectieve 

vacaturestop en een intern mobiliteitstraject moesten worden doorgevoerd. 

HRM heeft hierin het voortouw genomen. Tijdens deze presentatie wordt 

uiteengezet welke stappen de provincie Fryslân hierin heeft gezet en hoe de 

samenwerking tussen HRM en de OR is vormgegeven en verlopen. 

 

http://www.aenoprovincies.nl/

