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Welkom
Het A&O-fonds Provincies bestaat tien
jaar. Dat is een prachtig jubileum dat we
niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan.
Daarom vieren we dit speciale moment met
een digitaal magazine over de geschiedenis
en producten van tien jaar A&O-fonds
Provincies.
In de afgelopen tien jaar heeft de meerwaarde
van het A&O-fonds Provincies zich voor de
sector bewezen. Provincies hoefden niet
langer zelf het wiel uit te vinden, maar konden
gebruikmaken van elkaars kennis en inzichten
bij onderwerpen als arbeidsmarktbeleid,
HRM, arbeidsomstandighedenbeleid en
medezeggenschap. Door de samenwerking
in het A&O-fonds konden sociale partners
samen optrekken, innoveren en ontwikkelen.
Daar
profiteerden
heel
nadrukkelijk
organisaties en medewerkers van.
A&O ProvinciE-learning en de website
Meesterinjewerk.nl zijn onze recente
parels. Maar in deze uitgave leest u ook
over de 1000Max-regeling en de pilot
Eerder Verworven Competenties. Hoe
kijken deelnemers Steven Montfoort en
Sylvia Adam-Van Helden terug op deze
activiteiten? En hoe verging het de winnaars
van de HRM-Prijs 2010-2011 en de MZ-prijs
2012? Welke herinneringen hebben oudbestuurders bij het A&O-fonds?

Ons nieuwste juweel is de Arbo Campus
die tijdens het Zomerfestival van het
A&O-fonds Provincies is gepresenteerd.
De Arbo Campus combineert een geheel
vernieuwde arbocatalogus met aanvullende
informatie over een gezonde leefstijl en
arbeidsgerelateerde zorg. Tegelijk koppelt
het nieuwe platform daaraan moderne
leeroplossingen
zoals
E-learning
en
instructiefilms. Daaruit blijkt dat wij als A&Ofonds blijven ontwikkelen en vernieuwen.
Niet om de vernieuwing zelf, maar om
organisaties en medewerkers beter te
kunnen bedienen.
Wij zijn trots op de gemaakte en nog te maken
producten en in gang gezette ontwikkelingen
en trots op tien jaar A&O-fonds Provincies.
Op deze plaats willen wij iedereen in de
sector die daaraan heeft bijgedragen hartelijk
bedanken.
Namens het Algemeen Bestuur van het
A&O-fonds Provincies,

Jan Markink
voorzitter

Maurice Tramper
vicevoorzitter

Foto’s voorzijde: viering 10-jarig jubileum tijdens A&O Zomerfestival
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Peter Smits, directeur

A&O-fonds Provincies:
“Pluk de vruchten van de samenwerking”

H

et A&O-fonds Provincies begon 2007 als een
blanco blad. Tien jaar later is veel bereikt. “We
plukken nu de vruchten van onze samenwerking”, zegt
Peter Smits, directeur van het A&O-fonds Provincies.
Hij was er bij vanaf het begin.
Peter Smits blikt met gepaste trots terug: “In tien
jaar is ontzettend veel gebeurd. Kort daarvoor
werkten de provincies succesvol samen in het
project Arboconvenant Provincies. Smits: “Door
samen te werken konden de provincies gezamenlijk
veel arbo-instrumenten ontwikkelen en kwam extra
subsidie vrij. Die samenwerking is verbreed door de
oprichting door sociale partners van het A&O-fonds
Provincies.”

Peter Smits

Het fonds betrok een kamer bij het A+O fonds
Gemeenten in Den Haag en ging voortvarend aan
de slag. Smits: “Vanuit een parttime eenmansfunctie
moest het fonds gepositioneerd worden,
activiteitenprogramma’s worden gemaakt en de
samenwerking met het gemeentefonds worden
opgezet.

”Bestuurlijk werd Smits terzijde gestaan door foundingfathers als Sjef Janssen en Peter van den Berghe.
Smits: “De bestuurders wilden de samenwerking nadrukkelijk verbreden om provincies te ondersteunen bij
arbeidsmarktbeleid, hrm-beleid, arbo en medezeggenschap. Met kennis die vaak al aanwezig is bij medewerkers
van de provincies. Efficiënt samenwerken en voorkomen dat ieder voor zich het wiel moest uitvinden, was een
belangrijk leitmotiv.”

Gedeeld

De eerste programma’s werden vanuit het
A&O-bestuur en ‘Spa-tafel’ aangedragen. Al
snel werden nieuwe projecten als strategische
personeelsplanning, arbocatalogus en ‘Het Nieuwe
Werken’ opgepakt. Smits: “Inmiddels hebben we
vernieuwende projecten opgezet, een groot aantal
workshops en trainingen verzorgd, congressen
georganiseerd, onderzoek gedaan en verzamelde
kennis digitaal en via publicaties gedeeld met de
sector. Dat was alleen mogelijk in samenwerking
met mensen uit de sector. En daar was het tien jaar
geleden om begonnen.” De laatste jaren richt het
fonds zich met name ook op individuele medewerkers
met producten zoals de loopbaan- en ontwikkelsite
Meesterinjewerk.nl, het online leerprogramma A&O
ProvinciE-learning en de volledig nieuw ontwikkelde
arbowebsite Arbo Campus.
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Akkoord

Het huidige A&O-fonds Provincies bestaat
uit
drie
personen.
Smits
bedankt
alle
medewerkers van het fonds en de sector die
zich de afgelopen jaren ‘te barsten’ hebben
gewerkt om er iets moois van te maken.
Smits: “We zijn een efficiënte organisatie die gericht
is op samenwerking met en voor de sector. Daar
zijn in tien jaar mooie producten uit voortgekomen
waar provincies hun voordeel mee kunnen doen.
Ten tijde van het schrijven van dit artikel was er
sprake van een cao onderhandelaarsakkoord waarin
A&O-fonds Provincies met meer middelen en leuke
taken werd bedacht. We plukken nu de vruchten van
de samenwerking. En ik hoop op nog veel nieuwe
vruchten voor de toekomst.”

Sylvia Adam-van Helden in 2012

Terugblik:

EVC

“Nog steeds dolenthousiast!”

S

ecretaresse Sylvia Adam-Van Helden was een van
de secretaresses van de provincie Zuid-Holland
die in 2012 een EVC-traject afrondde. Inmiddels
heeft ze haar EVC-certificaat ingewisseld voor een
mbo 4-diploma en werkt ze als medior-secretaresse
op de afdeling Communicatie.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het
provinciehuis Zuid-Holland ontvingen in 2012 39
secretaresses van de provincies Zuid-Holland en
Noord-Brabant een EVC-certificaat. Met de uitreiking
van de certificaten werd de pilot Erkennen Verworven
Competenties afgesloten, waarin de provincies ZuidHolland en Noord-Brabant, A&O-fonds Provincies
en IPO/IWV samenwerkten aan de ontwikkeling
van EVC-trajecten voor de sector. Het A&O-fonds
in de persoon van programmamanager Peter Smits
en
IPO/werkgeverszaken
beleidsmedewerkster
Pauline de Jonge, ondersteunden de EVC-trajecten
financieel en inhoudelijk en maakten de handleiding
‘EVC, aan de slag ermee’. Voor de uitvoering van
het geheel werd met plezier gebruik gemaakt
van de dienstverlening van bureau Libereaux.
Vijf jaar later is Sylvia Adam-Van Helden nog
erg blij dat ze het EVC-traject gedaan heeft.
Adam-Van Helden: “Natuurlijk, ik heb er de nodige tijd
en energie in moeten steken, maar het was absoluut
de moeite waard. Je doet in je werk vaak dingen op
de automatische piloot. Achteraf besef je soms pas
wat je allemaal doet. In het EVC-traject heb ik mijn
werkervaring kunnen aantonen en laten vastleggen.“

Aansluitend mocht ze met anderen in een speciaal
traject voor de secretaresses via het ROC nog niet
behaalde werkprocessen aanvullen en examen
Engels en Nederlands doen. Adam-Van Helden:
“Zo heb ik als moeder van vier kinderen mijn mbo 4diploma kunnen halen zonder een dag naar school
te hoeven. Dat vind ik super. Dat was mijn doel.”
Destijds werkte Sylvia Adam-Van Helden als
junior-secretaresse op de afdeling Facilitaire
Zaken, dienst concernzaken. Ze begon bij de
provincie als administratief medewerker en deed
interne cursussen. Nu is ze medior-secretaresse en
projectondersteuner op de afdeling Communicatie.
“De functie van secretaresse blijft veranderen. Als
medior-secretaresse heb ik nu meer projectondersteunende taken. Ik denk dat het EVC-traject en
mijn mbo 4-diploma zeker hebben bijgedragen dat
het zo gelopen is”, zegt ze. “Als ik het diploma niet
had, zat ik denk ik niet op deze plek.”

“Ik denk dat het EVC-traject
en mijn mbo 4-diploma
zeker hebben bijgedragen
dat het zo gelopen is”

Met haar mbo 4-diploma op zak promootte ze
met een collega de EVC-trajecten later ook bij
secretaresses van de provincie Flevoland. “Wij
hebben daar verteld wat het EVC-traject ons
heeft opgeleverd. Daarover heb ik alleen maar lof.
Ik vind het geweldig. Ik ben gewoon nog steeds
dolenthousiast.”
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Nieuw:

Arbocampus.nl

Alles over veilig en gezond
werken bij de provincie

H

et A&O-fonds Provincies geeft op haar verjaardagsfeest
zelf een cadeau: het digitale platform Arbo Campus zet
voor de sector provincies informatie over veilig en gezond werken
op een vernieuwende manier bijeen, zodat medewerkers zelf aan
hun duurzame inzetbaarheid kunnen werken. Dubbel feest dus.
Op deze plaats wil het A&O-fonds iedereen enorm bedanken die
meehielp de Arbo Campus vorm te geven, met name de leden van de
werkgroep Arbo Innovatie Campus.
De Arbo Campus combineert een geheel vernieuwde arbocatalogus met aanvullende informatie over een gezonde leefstijl
en arbeidsgerelateerde zorg. Tegelijk koppelt het nieuwe
platform daaraan moderne leeroplossingen zoals e-learning,
instructievideo’s en essentials. Medewerkers van provincies
kunnen zo op het platform zelf oplossingen vinden om gezond
en veilig te werken en op die manier aan hun duurzame
inzetbaarheid blijven werken. Henny van den Born, bestuurslid
van het A&O-fonds Provincies, is vanuit de expertgroep
Arbo Innovatie Campus betrokken bij het nieuwe platform:
“We wilden een systeem dat je snel, eenvoudig en toegankelijk
brengt bij op jouw werk toegespitste, deskundige, begrijpelijke
voorlichting en informatie over arbeidsrisico’s. Dat is gelukt
door ervaringen met de arbocatalogus, functierisicoprofielen
en e-learning op de website aan elkaar te koppelen. Daar ben
ik enorm trots op. Tegelijk geeft het platform preventieve
informatie over de BRAVOO-thema’s: bewegen, roken, alcohol,
voeding, ontspanning en ontwikkeling. Die laatste O is een
eigen sectorale toevoeging: Ontwikkelen en leren staat binnen
de sector hoog in het vaandel.”
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Broedplaats

Het project Arbo Innovatie Campus begon een jaar
geleden als geesteskind van A&O-directeur Peter Smits
en programmamanager Jannet Bergman met als beeld
een broedplaats voor innovaties op arbogebied. Doel en
ambitie zijn om werkgevers betere handvatten te geven
om aan hun werkgeversplicht te voldoen en medewerkers
de mogelijkheid te bieden om eigen verantwoordelijkheid
te nemen voor een veilige en gezonde werkwijze. Zo
moet een cultuur ontstaan waarin eigen regie voor veilig
en gezond werken vanzelfsprekend is. Binnen het project
Arbo Innovatie Campus ging de expertgroep als eerste aan
de slag met de vernieuwende website, de Arbo Campus,
waarin opgenomen de Arbocatalogus 2.0. Henny van den
Born: “De oude arbocatalogus was aan herziening toe.
Tegelijk wilden we informatie voor meerdere doelgroepen
moderner en toegankelijker brengen.” Op het platform
krijgen management, leidinggevenden, OR, arbo en
hr-professionals en zorgprofessionals doelgroepgerichte
informatie om medewerkers te ondersteunen bij duurzame
inzetbaarheid.

Arbo Innovatie Dag

Arbocatalogus Provincies

De Arbo Campus is bij uitstek het resultaat van de samenwerking
die tien jaar geleden voortgezet werd in het A&O-fonds
Provincies. Na het Arboconvenant Provincies en de start van
het A&O-fonds Provincies begin 2007, verscheen twee jaar
later al, op 11 november 2009, de eerste online Arbocatalogus
Provincies rondom de thema’s psychosociale arbeidsbelasting,
veiligheid en arbeidshygiëne en ergonomie. Garmt Klinkenberg,
destijds voorzitter van ProvOR, wees er bij de presentatie op
dat het pas begon: “We moeten er nu mee gaan werken. De
dynamische arbocatalogus moet blijvend gevoed worden vanuit de
provinciale risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E).”

Arboprijs

Bij de presentatie werden arbocoördinatoren aangesteld als
ambassadeurs om de arbocatalogus binnen hun provincie
te promoten. Arbocoördinator Maarten van der Molen en
preventiemedewerkers binnen de provincie Noord-Holland
verbonden in de jaren daarna arbeidsrisico’s binnen functies
met een Arbo Academy. Voor de pilot Functie Risico Profielen
& Arbo Academy won de provincie Noord-Holland in 2012 de
Arbo Prijs van het A&O-fonds Provincies. Wat Van der Molen bij
de prijsuitreiking niet wist, is dat de Noord-Hollandse pilot een
belangrijke inspiratiebron zou worden voor het nieuwe digitale

platform dat het A&O-fonds Provincies nu presenteert.
Want ook het nieuwe platform koppelt arbeidsrisico’s
in functies (functierisicoprofielen) aan voorschriften en
adviezen en eigentijdse leeroplossingen op basis van
online leren en voor veilig werken.

Trots

Met de informatie over een gezonde leefstijl en
arbeidsgerelateerde zorg in de Arbo Academie gaat de
Arbo Campus nog weer een stap verder. De toepassing
van moderne leeroplossingen in de Arbo Campus vindt
Van der Molen interessant: “Er is een breed scala aan
arbeidsrisico’s die via e-learning ofwel online leren
kunnen worden opgelost.” Vertegenwoordigers van
provincies dachten dit jaar tijdens de Arbo Innovatie
Dag mee over belangrijke thema’s binnen de Arbo
Campus. Derek Wanrooij, arbocoördinator van de
provincie Gelderland, is al vele jaren betrokken bij de
arbocatalogus en de nieuwe Arbo Campus. Wanrooij:
“Ik ben er vooral trots op dat we dit als provincies en
A&O-fonds Provincies samen hebben gedaan.”
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Voorzitter Jan Markink &

Juiste accenten

De twee bestuurders hebben een frisse blik op het A&O-fonds. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland, is sinds een
jaar voorzitter van het bestuur van het A&O-fonds Provincies. En vicevoorzitter Maurice Tramper, bestuurder van CNV Overheid en
Publieke Diensten, is sinds begin dit jaar lid van het A&O-fonds bestuur. Het bevalt beiden goed aan de bestuurstafel. Markink: “Ik
constateer echte bereidheid bij werkgevers en werknemers om er samen iets van te maken. Dat gaat op een ontspannen en realistische
manier, met een praktische insteek en het belang van medewerkers voorop. Tramper: “Wat mij opvalt, is de ongedwongen sfeer waarin
we tot besluiten kunnen komen.”

Markink en Tramper vinden het boeiend
om daar vanuit hun bestuursfunctie
mede richting aan te geven. Markink:
“De bestuursfunctie is een praktische
manier om uitvoering te geven aan
beleidsuitspraken in de cao. Ik vind het mooi
dat het A&O-fonds als ontwikkelingsfonds
mensen middelen biedt waarmee zij zich
kunnen ontplooien.” Tramper: “Via het
A&O-fonds kun je cao-afspraken heel
goed implementeren en daarbij de juiste
accenten leggen. En via het fonds is een
ontzettend grote groep ambtenaren te
bereiken. Het is erg motiverend om via
de functie van bestuurslid te zorgen dat
de accenten op de juiste plaats worden
gezet.”

Veranderingen

E-learning

vicevoorzitter Maurice Tramper

H

“Samen bijdragen leveren waar vraag naar is”

et A&O-fonds Provincies ontwikkelt al tien jaar instrumenten die werkgevers en werknemers in de sector provincies
helpen om in te spelen op veranderingen in het werk. Daarom is goede samenwerking tussen werkgevers en bonden in het
A&O-fonds zo belangrijk, vinden A&O-voorzitter Jan Markink en vicevoorzitter Maurice Tramper.

Tien jaar geleden, bij de oprichting van
het fonds, was Markink nog raadslid in
gemeente Borculo/Berkelland en statenlid
van de provincie Gelderland. Tramper
werkte destijds als werktuigbouwkundige
in een kerncentrale. Het werk binnen
provincies veranderde in die tien jaar en
dat gaat ook in de toekomst gebeuren,
stellen
de
bestuurders.
Markink:
“Provincies vragen van medewerkers meer
flexibiliteit en mobiliteit. Mensen zullen
vaker in verschillende projecten werken
en van functies wisselen. Daarnaast
vraagt de vergrijzing onder medewerkers
bij provincies aandacht.” Tramper: “De
uitdaging is om de provincies komende
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jaren mee te nemen in deze veranderingen.”
Het A&O-fonds is van groot belang om
werkgevers en werknemers daarin te
ondersteunen, vinden beiden. Markink:
“Door samen te werken in het A&O-fonds
kunnen we ‘massa maken’ en gezamenlijk
producten ontwikkelen die alle provincies
en medewerkers ondersteunen op
belangrijke thema’s als vitaliteit en
flexibiliteit en vakmanschap.” Tramper: “Als
A&O-fonds hebben wij goed zicht op de
sector. Als er voor bepaalde onderwerpen
meer aandacht nodig is, kunnen wij als
fonds hier tools voor ontwikkelen om zo
tijdig in te spelen op de behoeften van
provincieambtenaren.”

Als belangrijk A&O-product in de
afgelopen jaren noemt Markink de
personeelsmonitor. “De monitor geeft
de sector goed inzicht in ontwikkelingen
zoals
ziekteverzuim,
beloning
en
werkgeverschap”, zegt hij. Tramper was als
nieuw bestuurslid verrast door het grote
succes van e-learning. “Dat product is nog
niet uitontwikkeld en biedt nog tal van

mogelijkheden”, aldus Tramper. Hij is trots
op de grote deelname vanuit de sector
aan e-learning. Komende jaren is leren
en ontwikkelen een belangrijk onderwerp
voor het A&O-fonds, vindt hij. Tramper:
“Gezien de leeftijdsopbouw van de
ambtenaren is het een grote uitdaging om
ervoor te zorgen dat iedereen duurzaam
inzetbaar blijft en kan meekomen in de
aankomende ontwikkelingen.”

Voorbeeld

De bestuursleden hopen komende jaren
een belangrijke bijdrage te leveren aan de
verdere ontwikkeling van het A&O-fonds.
Tramper: “Het lijkt me mooi om ervoor
te zorgen dat er nu en in de toekomst
een belangrijke rol is voor het fonds. Het
zou ontzettend mooi zijn als het A&Ofonds Provincies een voorbeeld wordt
voor andere sectoren.” Markink: “Als
voorzitter probeer ik de sfeer goed te
houden, zodat we met elkaar constructief
vervolgstappen kunnen zetten. En ik
probeer een vergezicht in te brengen: wat
hebben mensen komende vijf jaar nodig?
Ik hoop dat we als fonds, werkgevers en
werknemers samen, een bijdrage kunnen
leveren waar vraag naar is.”

Maurice Tramper

“Via het A&O-fonds is
een ontzettend grote
groep ambtenaren te
bereiken.”

Jan Markink
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Terugblik:

Provincie Zuid-Holland won
HRM-prijs 2010-2011

OR provincie Groningen
won MZ-prijs 2012

“IMC voorziet nog steeds in een behoefte”

“Noordelijke medezeggenschap weet elkaar nog te vinden”

D

e provincie Zuid-Holland won met het project
Eenheid InteriM Consult (IMC) de HRM-Prijs
2010-2011. In de afgelopen jaren groeide de afdeling
IMC verder. Afdelingshoofd Jan van Vuuren: “De prijs
was een erkenning dat we met ons initiatief goed op
weg waren.”
Provincie Zuid-Holland startte in 2002 onder
de naam Eenheid InteriM Consult (IMC) een
interim-managementpool om zo onnodige inhuur
van externen te voorkomen, talentvol personeel
te behouden en het management flexibel te
maken. Vanuit IMC werd uitgewisseld met andere
gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.
“IMC kijkt over grenzen en beweegt regionaal op
de arbeidsmarkt. Dat is o zo noodzakelijk in deze
tijd”, motiveerde de jury de keuze voor de HRMPrijs 2010-2011 aan het project.
“Sindsdien zijn we in stapjes verder gegroeid”,
vertelt huidig afdelingshoofd Jan van Vuuren,
opvolger van Bernard de Jong. Van Vuuren:
“We werken nu met dertien interim-managers/
programmamanagers en twaalf trainees die een
2-jarig traineeprogramma volgen en flexibel op
opdrachten kunnen worden ingezet. Met andere
overheden hebben we een netwerksamenwerking
voor uitwisselingen.”

Uitreiking HRM-prijs
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Terugblik:

D

De HRM-prijs betekende erkenning voor het
project, zegt Van Vuuren. “We waren er trots op
dat ons project zo opviel.” Van het geldbedrag dat
verbonden was aan de prijs, organiseerde IMC
een bijeenkomst met organisatiedeskundige Thijs
Hooman over organisatieverandering. Ook deed
IMC workshops met interim-pools van andere
overheden.

e ondernemingsraad van de provincie
Groningen werd in 2012 als winnaar van
de Medezeggenschapsprijs Provincies feestelijk
gehuldigd met een knalpot confetti, slingers en een
waardecheque van 5000 euro. De prijswinnende
samenwerking met gemeentelijke ondernemingsraden
bij de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD) werd later opnieuw toegepast.

Hoeveel aan externe inhuur is bespaard, durft
Van Vuuren zo niet te zeggen. Van Vuuren: “Dat
vind ik niet het belangrijkst. IMC sluit aan op ons
opgavegericht werken: welke maatschappelijke
opgaven zien we om ons heen en hoe kunnen
we die het best bemensen. Daar past een club als
IMC heel goed bij, omdat je flexibel capaciteit kan
inzetten. Het voorziet nog steeds in een behoefte
bij ons. De formule is actueel. Daar zijn we erg
trots op.”

Er was geduchte concurrentie, maar uiteindelijk
ging de ondernemingsraad van de provincie
Groningen met de MZ-prijs 2012 aan de haal. Of
eigenlijk, ‘de samenwerkende ondernemingsraden
bij de vorming van de RUD’, zoals de waardecheque
vermeldde. Want bij de vorming van de Regionale
Uitvoeringdienst werkten de ondernemingsraden
van 23 noordelijke gemeenten en de OR van de
provincie Groningen succesvol samen. Eerst in een
bijzondere voorbereidingscommissie (BVC), later in
een bijzondere ondernemingsraad (BOR). Jan Mooi
van de OR provincie Groningen was aangehaakt
als ambtelijk secretaris. Hij vertelt hoe het verder
ging na de MZ-prijs: “Na het aantreden van een
directeur voor de Omgevingsdienst is de BOR na
een half jaar en verkiezingen in november 2013
vervangen door een reguliere OR.”
De OR provincie Groningen won met de aanpak en

samenwerking een sculptuur en een cheque van
5000 euro te besteden aan onderzoek, training
of opleiding. Mooi: “We hebben voor noordelijke
collega’s een bijeenkomst gehouden met professor
Rienk Goodijk en OR-trainers over proactieve
medezeggenschap. En we hebben er nog een tijdje
een OR-platform met gemeenten van kunnen
draaien. Maar dat is in de loop der tijd een beetje
verwaterd.”
De samenwerkingscontacten leidden er wel toe dat
ook bij de vorming van de Nationaal Coördinator
Groningen opnieuw de samenwerking werd
gezocht en gevonden. Mooi: “Het idee was om
medewerkers van gemeenten en provincie naar de
Nationaal Coördinator Groningen te detacheren.
Daarom zijn de ondernemingsraden van het
ministerie van Economische Zaken, provincie
Groningen en twaalf gemeenten op dezelfde wijze
als bij de Omgevingsdienst samen opgetrokken.
Uiteindelijk was detachering van medewerkers
geen optie en niet meer aan de orde.”
Ook bij de gemeentelijke herindelingen – Groningen
gaat in 2018 van 23 naar zes of zeven gemeenten
– weten de noordelijke ondernemingsraden elkaar
nog steeds te vinden, zegt Mooi. Na de prijs is de
samenwerking binnen de medezeggenschap dus
in meerdere projecten voortgezet. De Groningse
aanpak was een terechte winnaar van de
Medezeggenschapsprijs 2012.

Uitreiking MZ-prijs
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Quotes uit de sector
Door de jaren heen

“Ook ondernemingsraad is verantwoordelijk
voor transparante keuzes.”
- Harry Timmerman, Provinciesecretaris Overijssel
& Xander den Uyl, ABVAKABO FNV -

- Nicole Pikkemaat, SBI Formaat -

“Als professionals hebben we de plicht om
ons te blijven ontwikkelen, en als A&O-fonds
om hierbij te ondersteunen.”
- Gea van Craaikamp, voorzitter Algemeen
Bestuur “Het is goed te constateren dat
medewerkers van provincies
gebruik maken van de
mogelijkheden om zelf de regie
van hun loopbaan in handen te
nemen. Het loopbaanplein biedt
handvatten voor activerend
personeelsbeleid.”
- Richard van der Mast, lid
Algemeen Bestuur -

- Jaap Doeven, Algemeen Bestuur -

“Een grote uitdaging zonder
voorbeeld”
- Garmt Klinkenberg, ProvOR -

“In 2014 is nadrukkelijk bekeken hoe
de belangrijke doelgroep ‘medewerkers’
kan worden. Dat resulteert in een

- Jan Mooi, ambtelijk secretaris OR provincie
Groningen -

“Investeren in medezeggenschap is
investeren in de toekomst!”

- Marian Raaphorst, sr beleidsmedewerker HRM
provincie Noord-Holland -

“HNW is hot OR not….”

van het A&O-fonds beter bereikt

“Waarom ben ik lid van de begeleidingscommissie?
Alle onderwerpen van het A&O-fonds
presenteren zich in samenhang met elkaar en
daardoor ontstaat kruisbestuiving tussen de
verschillende thema’s. Dit is voor de uitwerking van
de activiteiten én voor mijn eigen
ontwikkeling van meerwaarde.”

“Deze unieke denktank HNW heeft mij inspiratie en
nieuwe ideeën opgebracht.”

toename van het aantal deelnemers aan

“Niet kopiëren maar innoveren is het centrale begrip
bij de Arbo Innovatie Campus”

“De sector mag trots zijn op wat
er bereikt is. Maar er is ook nog
veel werk te verrichten.”

- Peter Smits, directeur A&O-fonds Provincies-

- Marga Zuurbier, Inspectie SZW tijdens

fondsactiviteiten, dat daarmee voorziet

het Arbofestival -

in een duidelijke behoefte.”

- Willem de Kleijn, voorzitter
Algemeen Bestuur -

“Het A&O-fonds verbindt de arbocoördinatoren van de provincies. Door het delen van
ervaring en gezamenlijk ontwikkelen van beleid zijn zij veel effectiever dan je op grond
van hun solofunctie zou verwachten.”
- Henny van den Born, Algemeen Bestuur -

“Pensioen blijft een ingewikkelde
materie, maar toch is het me na de workshop een
stuk duidelijker geworden.”
- Deelnemer workshop OR & Pensioen -

“Een voortreffelijke
service voor de OR.”

- Deelnemer workshop Dashboard
Personeelsmonitor -

“E-learning is een middel om te leren en biedt medewerkers grote
flexibiliteit in tijd en plaats om te leren.”
- Tammo Hoogakker, hoofd P&O provincie Gelderland -

“De voorbeeldfunctie is de meest lastige
vacature”

“We hebben de provincie en het
A&O-fonds op de kaart gezet met
het project ‘Collega gezocht’”

- Louis Vroomen, voorzitter Algemeen Bestuur -

- Provincie Gelderland -

“De overname van de personeelsmonitor van het IPO is een belangrijk punt. We hebben de
ambitie om de personeelsmonitor uit te laten groeien tot een soort strategisch
personeelsplan voor de sector.”

- Peter van den Berghe, voorzitter Algemeen Bestuur -

“Het A&O-fonds Provincies organiseert met
enige regelmaat masterclasses, waarin de deelnemers aan de hand van workshops en presentaties een kijkje kunnen nemen in de
keuken van andere organisaties, zowel uit de
publieke sector als het bedrijfsleven.”
- Artikel HR Overheid - maart 2014 -

“Het nieuwe e-learning cursusaanbod vind ik
van heel groot belang. Iedereen kan daardoor
op eigen wijze, plek, tempo en desnoods
anoniem iets leren. E-learning is erg flexibel en
daardoor heel toekomstgericht. We moeten
daarom veel meer gaan doen met e-learning
vind ik.”
- José Meijer, lid Algemeen Bestuur -

Terugblik:

1000Max-Provincies
“Leren is altijd leuk”

Eén landelijke site

voor loopbaan, ontwikkeling en
vakmanschap
Meesterinjewerk.nl wordt goed bezocht

E

Steven Montfoort

Steven Montfoort van de provincie Noord-Brabant maakte in 2008 als een
van de eersten gebruik van de stimuleringsregeling 1000Max-Provincies.
Hij volgde de cursus basisopleiding fotografie aan de fotovakschool in
Boxtel. “Het bleek lastig om als freelance fotograaf aan de slag te komen.”

V

anaf april 2008 kende het A&O-fonds
Provincies ruim een jaar de stimuleringsregeling 1000Max-Provincies. Medewerkers
konden 1000 euro subsidie krijgen voor een
opleiding of cursus die bijdroeg aan vergroting
van hun inzetbaarheid en mobiliteit; per provincie
was 12.500 euro beschikbaar. Montfoort: “Ik vond
dat een erg interessante regeling, vooral omdat
voorwaarde was dat een cursus of opleiding je
moest verbreden. Het mocht juist niet met je
werk te maken hebben. Ik had toen de ambitie
om meer met fotografie als vak te gaan doen.”
Montfoort volgde met de subsidie een jaar
lang bijeenkomsten aan de fotovakschool
en schreef zich daarna als fotograaf in bij de
Kamer van Koophandel. “Ik heb een tijdje
fotografieopdrachten
gedaan,
maar
het
bleek lastig om als freelance fotograaf aan
de slag te komen. Dan moest je echt stevig
doorzetten. Dat lukte simpelweg niet naast
mijn fulltime baan bij de provincie”, vertelt hij.
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Volgens P&O’ers was de toegevoegde waarde van
de regeling vooral dat medewerkers opleidingen
konden doen die niet door de eigen werkgever
werden vergoed. In totaal werd bijna driekwart
van het beschikbare stimuleringsgeld voor de
1000Max-regeling besteed.

“Ik blijf continue leren”
Montfoort fotografeerde na zijn bedrijfsmatige
activiteiten nog als hobby verder. Inmiddels is hij
helemaal gestopt, zegt de provinciemedewerker.
Hij veranderde intern van functie en volgde vanaf
2011 in deeltijd een driejarige masteropleiding om
zich verder te ontwikkelen. Montfoort: “Ik ben nog
steeds continue aan het leren. Na de fotografieopleiding heb ik ook mijn vaarbewijs II gehaald
en mijn brevet paragliden. Nu leer ik ukelele
spelen. Als er weer een 1000Max-regeling komt,
doe ik graag weer mee. Want leren is altijd leuk.”

én landelijke website die medewerkers 24/7
stimuleert en ondersteunt bij het nemen
van de regie over hun ontwikkeling, loopbaan en
vakmanschap. Dat stond het A&O-fonds Provincies
voor ogen bij de bouw van een nieuw loopbaanplein. In
samenwerking met een expertgroep en het A+O fonds
Gemeenten werd hieraan vorm en inhoud gegeven.
Op 1 oktober 2015 ging Meesterinjewerk.nl voor
beide sectoren in de lucht.
Met Meesterinjewerk.nl, kregen medewerkers
van provincies ‘één landelijke site voor loopbaan,
ontwikkeling en vakmanschap’. Meesterinjewerk.nl
inspireert en informeert en zet voor medewerkers
alle middelen bij elkaar om na te denken over en
te werken aan hun loopbaan en vakmanschap.
De website stimuleert ook het gebruik van caoinstrumenten die het sectorfonds ontwikkelde
om mobiliteit en met name ontwikkeling van
medewerkers te bevorderen.

Voor medewerkers

Het beleidsprogramma 2014-2016 vermeldt
de bouw van een ontwikkelcentrum ofwel
loopbaanplein om zo nadrukkelijk met individuele
medewerkers te kunnen communiceren over
loopbaan,
ontwikkeling
en
vakmanschap.
Voorafgaand aan de inrichting van de site deed
TNO eind 2014 onderzoek onder medewerkers
naar de behoefte aan ondersteuning. Centrale
vraag: Wat heeft de medewerker nodig om meester
in haar/zijn werk te worden? De uitkomsten
werden in workshops uitgewerkt. Highlights waren
het bieden van hulp bij het plannen van acties

(leer-strategieën), uitwisseling van kennis en
ervaringen, en het bieden van handvatten om
ontwikkeling met leidinggevenden te bespreken.
Nog geen jaar later, september 2015, knipten
bestuurders Jaap Doeven van het A&O-fonds
Provincies en Bert de Haas van het A+O fonds
Gemeenten op een bijeenkomst in Villa Jongerius in
Utrecht de website symbolisch uit zijn verpakking.
“Het belang ligt primair bij de medewerkers zelf”, zei
Doeven bij de lancering van de site. Doeven: “Dat
wilden we ook. De medewerker is zelf architect van
zijn of haar loopbaan.”

Roadshow

Meesterinjewerk.nl biedt medewerkers van
provincies alle mogelijkheden om aan hun
loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap te
werken. Medewerkers kunnen zelftesten doen,
opleidingen en vacatures zoeken en vinden en
een eigen e-portfolio aanleggen zonder dat de
werkgever inzage heeft in persoonlijke gegevens.
Na de officiële presentatie van de website startte
een
uitgebreide
promotiecampagne
waarin
medewerkers, organisaties en ondernemingsraden
geïnformeerd werden over Meesterinjewerk.nl.
Naast het ontwikkelen van een digitale toolkit
voor communicatie richting provinciemedewerkers
ging het A&O-fonds Provincies met een roadshow
langs provincies om Meesterinjewerk.nl onder de
aandacht te brengen. Provincie Zeeland had de
primeur van de roadshow met een interactieve
theatervoorstelling en een tentoonstelling waarin
medewerkers konden lezen, kijken en proeven aan
Meesterinjewerk.nl.
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“Gratis Talentkompas is laagdrempelig”
Karin van de Wetering

“Het Talentkompas is een mooi laagdrempelig
instrument om met medewerkers het gesprek aan
te gaan over hun loopbaankansen”, zegt Karin van
de Wetering, loopbaan- en mobiliteitsadviseur van
de provincie Noord-Brabant.

Succes

Inmiddels
staat
Meesterinjewerk.nl
ruim
anderhalf jaar online en hebben al 1.400
provinciemedewerkers een persoonlijk account
aangemaakt.
Gezamenlijk
hebben
deze
medewerkers bijna 1.400 loopbaaninstrumenten
afgenomen. Daarmee wordt Meesterinjewerk.nl
goed bezocht en is duidelijk dat de website in een
behoefte voorziet.

“Meester in je werk voegt echt iets toe”
Lillian Hardenberg

Lillian Hardenberg, OR-lid van de provincie
Zeeland, was tijdens de roadshow enthousiast
over de mogelijkheden van Meesterinjewerk.
nl. Hardenberg: “Ook de OR van de provincie
Zeeland vindt het belangrijk dat medewerkers
nadenken en regie nemen over hun eigen
loopbaan. De organisatie is in ontwikkeling en
de arbeidsmarkt verandert. Meesterinjewerk.nl
draagt er aan bij dat mensen daar zelf de regie
op nemen. Ik vind het een erg aantrekkelijke en
toegankelijke website met frisse kleuren en heel
interessante instrumenten voor medewerkers
om aan hun loopbaanontwikkeling te werken
Meesterinjewerk.nl voegt echt iets toe.”

loopbaanadvies. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan
ik? Wat durf ik? Zit ik nog op de goede plek of
ben ik toe aan een nieuwe uitdaging? Het digitale
Talentkompas van het A&O-fonds Provincies
helpt medewerkers met het vinden van de
antwoorden op deze vragen en het bepalen van
de juiste koers in zijn of haar loopbaan.

Karin was lid van de A&O-expertgroep die tot doel
had het generieke instrument op maat te maken
voor de sector provincies. Ook volgde zij medio
2016 een workshop van het A&O-fonds Provincies
over het Talentkompas. Nu wijst zij medewerkers
geregeld op de mogelijkheid om het Talentkompas
in te vullen op Meesterinjewerk.nl, zegt ze. “Het
begint meestal met een oriënterend gesprek met
een medewerker. Als iemand twijfels heeft over
zijn of haar loopbaan, raad ik die persoon aan om
naar de website Meesterinjewerk.nl te gaan en het
Talentkompas in te vullen. Het rapport kan dan als
mooie opstap dienen voor een volgend gesprek.”
Provincie Noord-Brabant gebruikt ook andere
instrumenten, maar daar moet de provincie voor

betalen. Een groot voordeel van het Talentkompas
is dat het instrument voor de gebruikers gratis
is, vindt Van de Wetering. “Het is daardoor heel
laagdrempelig om te gebruiken. En medewerkers
bepalen zelf met wie zij de uitkomsten van
het rapport willen delen. Het Talentkompas is
daarmee voor hen ook een veilige omgeving.”
De loopbaanadviseur vindt het Talentkompas
toegankelijk en praktisch. “In het rapport krijgt
de medewerker op de verschillende onderdelen
een uitgebreide toelichting bij zijn scores en tips
om eventueel te verbeteren. Dat is handig.” Ook
medewerkers vinden het fijn om het rapport te
ontvangen, ervaart zij. “Al hebben mensen er vaak
wel behoefte aan om in een gesprek de uitkomsten
te bespreken. Ik vind het leuk om samen met hen
de analyse door te nemen en de samenhang te
laten zien. Een aanvullend gesprek helpt om de
resultaten te duiden. Ik heb nog niemand gehoord
die zelf een ontwikkelingsplan maakte.” Karin van
de Wetering raadt medewerkers het Talentkompas
zeker aan: “Het geeft je inzicht, het is laagdrempelig
en biedt gratis waardevolle informatie. Dus vul het
een keer in en doe er je voordeel mee!”

Na het inloggen via Meesterinjewerk.nl krijgt
de medewerker in het Talentkompas een aantal
vragenlijsten over persoonlijke gegevens,
leerstijlen, werkmotieven en –voorkeuren,
kwaliteiten en veranderkracht.
Na het beantwoorden van de vragen ontvangt
de medewerker via e-mail een rapport over
persoonlijke eigenschappen, loopbaanmotieven
en ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast bevat de
rapportage een werkboek met concrete tips en
oefeningen, zodat de medewerker zelf aan de
slag kan met zijn of haar loopbaan.

Talentkompas

Een van de loopbaaninstrumenten die het
A&O-fonds Provincies voor Meesterinjewerk.nl
ontwikkelde is het Talentkompas. Medewerkers
van provincies kunnen het Talentkompas op
Meesterinjewerk.nl gratis online invullen. De
medewerker ontvangt een rapportage over zijn
of haar kwaliteiten en tips voor ontwikkeling en
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Lancering Meesterinjewerk.nl
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1000ste deelnemer

A&O ProvinciE-learning

overtreft alle verwachtingen
Bijna 3.700 provinciemedewerkers leren online

A

&O ProvinciE-learning is een doorslaand
succes. Sinds de introductie van A&O
ProvinciE-learning op 1 oktober 2014 blijft het aantal
gebruikers gestaag groeien. Inmiddels zijn 3.664
gebruikers aan de slag met de e-learningmodules
van het A&O-fonds Provincies. Daarmee overtreft
het succes van A&O ProvinciE-learning alle
verwachtingen.
Met een symbolisch schot tegen een bal gaf
voorzitter Jaap Doeven van A&O-fonds Provincies
oktober 2014 in Villa Jongerius in Utrecht de
aftrap voor de pilot A&O-ProvinciE-learning. Bij
wijze van proef mochten 11.000 medewerkers
van provincies vanaf dat moment een jaar lang
gratis veertien online-cursussen volgen. Achteraf
blijkt dat de aftrap van Doeven meer een ‘schot
in de roos’ was: een onverwacht groot aantal
medewerkers van provincies ging sindsdien aan
de slag met een of meer cursussen binnen het
aanbod van A&O ProvinciE-learning.
Ruim zeventig procent van de gebruikers
is over het algemeen zeer tevreden over
A&O
ProvinciE-learning,
blijkt
uit
een
klanttevredenheidsonderzoek uit 2016. Het
overgrote deel van ondervraagden beoordeelt
het aanbod met een 7 of 8 als cijfer. Ruim 70
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procent van de respondenten zou het erg vinden
als zij geen toegang meer zouden hebben tot het
online-aanbod, aldus de enquête.

Er lag een uitgestippelde PR-campagne in de verwachting
dat na één jaar ongeveer zeshonderd medewerkers
zouden meedoen aan de pilot. Maar al na vier maanden
kon Marieke Vaessen, bestuursmedewerker bij de
provincie Limburg, door een delegatie van het A&O-fonds
Provincies op haar werkplek feestelijk worden gehuldigd
als 1000ste gebruiker van A&O ProvinciE-learning. Zij had
de cursus LinkedIn afgerond met een certificaat en volgde
de module Nederlands foutloos schrijven. In aanwezigheid
van de Limburgse gedeputeerde Van Dijk overhandigde
voormalig A&O-voorzitter Doeven haar een cheque voor
een online cursus naar keuze uit het volledige HEMAaanbod, een cadeaubon en bloemen. “Het succes van
e-learning vraagt om voortzetting”, zei Doeven destijds
over dit succes. Doeven: “Het A&O ProvinciE-learning sluit
aan bij de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers
om te investeren in je eigen toekomst. Het A&O-fonds
hoopt in de toekomst via onze e-learningsmodules
daaraan een bijdrage te kunnen blijven leveren.”

Summerschool

Via speciale nieuwsbrieven over de start van de pilot en
de huldiging van Marieke Vaessen als 1000ste gebruiker
werd de sector geïnformeerd over de pilot en werd de
aandacht voor A&O ProvinciE-learning vastgehouden.
Om de pilot extra onder de aandacht te brengen
en het aanbod actueel te houden, werden ‘teasers’
toegevoegd: als aanvullend aanbod werd een maand
lang een nieuwe cursus opengesteld die medewerkers
gratis konden volgen. Dat werd in de vakantieperiode
nog eens uitgebreid met de A&O ProvinciE-learning
Summerschool. In de zomermaanden van 2015 konden
alle provinciemedewerkers gratis gebruik maken van
vijf extra cursussen: Duits, Frans, Italiaans, Fit zijn & fit
blijven en Mindfulness. Eind augustus 2015 waren 877
cursussen van de Summerschool gevolgd. Medewerkers
reageerden via e-mail enthousiast op het aanvullende
aanbod. Zomer 2015 werd de grens van 2000 gebruikers
ruim overschreden.

Verlengd

Eén jaar na de start van A&O ProvinciE-learning hadden bijna 2.500 provinciemedewerkers zich geregistreerd en waren
ruim 4.000 cursussen gevolgd. Het project werd daarom in november 2015 met een jaar verlengd, waarbij provincies
de mogelijkheid kregen om een vernieuwd A&O-aanbod kosteloos in het eigen opleidingshuis of de provinciewebsite
te integreren. Deelnemers aan A&O ProvinciE-learning werd gevraagd welke cursussen zij graag in een nieuw aanbod
opgenomen zouden willen zien. Het leidde in maart 2016 onder de titel ‘Leerlente in je bol’ tot een volledig nieuw
cursusaanbod van vijftien cursussen, zoals positieve psychologie, presenteren, plannen en organiseren, haal meer uit uw
Ipad, Excel voor gevorderden en Engels basis. Drie maanden later werd het zomeraanbod van de tweede Summerschool
opengesteld met onder andere vijf taalcursussen en een wijncursus. In het najaar van 2016 bood de Autumn School
social media-cursussen. Het aantal gebruikers van A&O ProvinciE-learning was inmiddels de 3.000 gepasseerd.

Leren centraal

Het idee voor een pilot A&O ProvinciElearning kwam voort uit de gedachtewisseling
met het dagelijks bestuur waarin scholing,
ontwikkeling, vakmanschap en leren centraal
stond. En dat alles aangeboden op moderne en
aantrekkelijke wijze passend binnen beperkte
budgetten. Voor een online cursusaanbod zocht
het A&O-fonds Provincies de samenwerking
met, toen nog, de HEMA-academie. Dit online
opleidingsinstituut beschikte over accreditatie
en een breed aanbod leeroplossingen. Na
oriënterende gesprekken met Hans Schuurmans
van de HEMA-academie formeerde het A&Ofonds Provincies een begeleidingscommissie,
bestaande uit vertegenwoordigers van provincies,
die uit het HEMA-aanbod een eerste pakket van
veertien cursussen selecteerde: beoordelings- en
functioneringsgesprekken, Nederlands foutloos
schrijven, feedback, snellezen, succesvol leren,
timemanagement, basiscursus Het Nieuwe
Werken, brainstormen en mindmapping, met druk
en tegenslag omgaan, omgaan met veranderingen
en aanpassen, integriteit en omgaan met stress,
LinkedIn, en social media en gedragscodes.

1000ste deelnemer
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Aantal deelnemers per provincie in % aantal eigen werknemers
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Provincie Utrecht
Provincie Overijssel
Provincie Nood-Holland
Provincie Limburg
Provincie Groningen
Provincie Gelderland
Provincie Fryslan
Provincie Flevoland
Provincie Drenthe
Provincie Noord-Brabant
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Cursusaanbod 2017
Persoonlijk leiderschap					
• Werken in teams					
• Politieke sensitiviteit					
• Plannen en organiseren					
• Projectmanagement
							
Arbo en gezondheid 					
• Vitaliteit, omgaan met stress (webinar)			
• Work life, je leven in balans (webinar)			
• Mindfulness, meer veerkracht, minder stress (webinar)
• De balans tussen werk en thuis (webinar)			
• Snellezen						
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ICT
• Excel voor gevorderden
• Office 2016
• Big data
Communicatie
• Taal stijl- en schrijfhulp
• Communiceren op het werk en thuis (webinar)
• Effectief communiceren
Provinciespecifiek
• Basiskennis ambtenaar provincie

In het klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers
van A&O ProvinciE-learning, medio 2016 en 2017
geeft 60 procent aan dat A&O ProvinciE-learning voor
hen toegevoegde waarde heeft. Deelnemers vinden de
vorm ‘online leren’ aantrekkelijk en cursussen worden
zowel thuis als onder werktijd gevolgd. Online leren
wordt belangrijk gevonden voor de eigen ontwikkeling
geven respondenten aan. Inmiddels is in samenspraak
met de deelnemende provinciemedewerkers en op
basis van de A&O Ontwikkeldag ProvinciE-learning
het cursusaanbod weer vernieuwd. Binnen de
thema’s persoonlijk leiderschap, ICT, communicatie,
provincie-specifiek en arbo en gezondheid worden
in het nieuwe aanbod voor 2017 via Skillstown, de
voormalige HEMA-academie, zestien cursussen
aangeboden. Medewerkers van alle provincies maken
gebruik van het aanbod. Het succes komt mede door
alle administratieve steunpunten binnen met name
HRM die zorgden dat de uitgebrachte toolkits van het
A&O-fonds Provincies een mooie plek kregen op de
intranetten van provincies. En last but not least hebben
ambassadeurs A&O ProvinciE-learning Maarten van
der Molen en Connie Taris hun steentje bijgedragen.
Dank aan allen!

Zo werkt ProvinciE-learning

Via een inlogcode kan de medewerker zelf bepalen
waar, wanneer en in welk tempo hij of zij aan de cursus
werkt. De privacy is gewaarborgd; de werkgever kan
niet meekijken. De medewerker moet wel zelf de
motivatie en discipline opbrengen om de cursus af te
maken; er wordt geen reminder gestuurd. Na afloop
van een cursus maakt de deelnemer een toets en kan
een deelnamebewijs downloaden. Dat is geen diploma,
maar is een indicatie dat de medewerker in principe
klaar is voor een examen bij een examenbureau.

“Handig om in korte tijd iets te leren”
Linda Bergs

Linda Bergs, beleidsmedewerker groen bij de provincie
Zuid-Holland, volgde meerdere modules van A&O
ProvinciE-learning. Ze is enthousiast over het aanbod.
“Ik vind het leuk om over alles iets te weten.”
Linda Bergs is een veelgebruiker. Sinds de start van
A&O ProvinciE-learning deed ze onder andere de
modules snellezen en Nederlands foutloos schrijven.
Maar daar bleef het niet bij. Thuis pakt Bergs, naast
werk en haar studie rechten, geregeld de computer op
schoot om een e-learningmodule te bekijken, vertelt
ze. Bergs: “Ik doe vaak een module tussendoor.”
Bergs vindt A&O ProvinciE-learning aantrekkelijk
om snel en op een laagdrempelige manier iets over
een onderwerp te leren. “Zelf ga ik niet zo snel op
zoek naar die specifieke onderwerpen. Als het in een
pakket wordt aangeboden, kies ik modules die mij
interessant lijken. Dan vind ik het leuk om daarover
iets te weten en te leren. Ik wil gewoon alles weten.”
Ze is enthousiast over het brede aanbod van A&O
ProvinciE-learning. Bergs: “Ik vind het aanbod heel
divers. Een basiscursus Engels en Duits verwacht je
niet direct. Ik deed ook een module over bestuurslagen
binnen provincies. Dat was toch pittiger dan verwacht.”
Bergs zou zelf graag een module politieke sensitiviteit
toevoegen aan het aanbod, zegt ze. Ze wordt in het
aanbod voor 2017 op haar wenken bediend. Bergs:
“Die module ga ik zeker volgen.”
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Congres

Medezeggenschap
Anders 2015
“Geslaagde uitwisseling van kennis en ideeën”
In de afgelopen tien jaar organiseerde
het A&O-fonds Provincies een groot
aantal bijeenkomsten, workshops en
congressen. In 2015 keek het fonds op het
congres Medezeggenschap Anders met
ondernemingsraadsleden vooruit naar ‘De
toekomst van de OR, OR van de toekomst’.
Het A&O-fonds Provincies organiseerde
het congres samen met de sectorfondsen
van A+O fonds Gemeenten en A+O
fonds Rijk. Het doel van het gezamenlijke
congres was om kennis en voorbeelden
op het gebied van medezeggenschap
uit te wisselen tussen de sectoren. Ruim
150 ondernemingsraadsleden uit de drie
sectoren woonden het congres bij. Het werd
een inspirerende middag voor iedereen die
zich binnen de overheid sterk maakt voor
vernieuwende medezeggenschap.
Ambassadeur
medezeggenschap
Ruud
Vreeman, voormalig vakbondsman (Industriebond FNV), oud-PvdA-senator en huidig
waarnemend burgemeester van Zaanstad,
nam zijn toehoorders op de bijeenkomst mee
op een ‘tour de horizon’ aan de hand van een
‘tienpuntenplan’. Vreeman hield een pleidooi
voor medezeggenschap in de traditie van
het Rijnlandse model, waarin kennis van
werknemers belangrijk wordt gevonden voor
organisatie en bedrijf.
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Aansluitend konden de deelnemers aan het
congres in twee workshoprondes kiezen uit elf
workshops, die verschillende aspecten van de
medezeggenschap belichtten. Een voucher gaf
toegang tot de workshop naar keuze.
Workshops met aandacht voor (sector)
overstijgende samenwerking en het vergroten
van
medewerkersbetrokkenheid
deden
het goed. Zo vertelde Jacoline Beerepoot,
OR-lid van de provincie Groningen, over
de samenwerking tussen OR’en van twaalf
gemeenten, OR provincie Groningen en het
ministerie van Economische Zaken bij de
oprichting van de overheidsdienst Nationaal
Coördinator Groningen. Bert Mens, voorzitter
OR van de provincie Zuid-Holland besprak in
zijn workshop de modernisering van de agenda
van de OR bij de provincie Zuid-Holland.
De kruisbestuiving tussen de deelnemers uit
drie sectoren werkte goed. In de workshops
werden volop ideeën en voorbeelden gedeeld
en bediscussieerd. Daar werd tijdens de
afsluitende netwerkborrel enthousiast over
doorgepraat. Bert Dusseljee, voorzitter van de
Centrale Ondernemingsraad Rotterdam: “Met
drie sectoren heeft absoluut meerwaarde.
Ik vond het heel aardig om de collega’s van
de provincie Zuid-Holland te ontmoeten.” Of,
zoals Albert Kropff, OR-lid van de provincie
Zuid-Holland het na de bijeenkomst
verwoordde. “Meestal ontmoet je alleen
collega’s vanuit provincies, maar zo
sectorbreed had ik het nog niet meegemaakt.”
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Arboconvenant effent pad voor
A&O-fonds Provincies

Oud-bestuurders

aan het woord

S j e f Ja n s s e n

(IPO) Bestuurslid 2007-2011

Pe te r va n d e n B e r g h e

veel problemen op HRM-gebied komen
(nagenoeg) overal voor. Ging er dan nooit
iets mis? Natuurlijk wel. De samenwerking
met andere sectoren verliep niet altijd
moeiteloos. Toch hebben we door die
samenwerking veel geleerd. Ook na tien
jaar ben ik alleen maar blij dat we samen
besloten hebben tot de oprichting van het
A&O-fonds Provincies. Als mede-oprichter
ben je dan trots!

Het kostte het dan ook niet veel moeite om
in een A&O-fonds Provincies een vervolg
te geven aan deze sectorale aanpak. Het
aantal thema’s dat het fonds sindsdien heeft
aangekaart is enorm, maar nog altijd is arbo
een belangrijke factor. Het programma van
het Zomerfestival is het bewijs. Ik wens het
A&O-fonds ook de komende tien jaar veel
energie en wijsheid. Juist in een periode
waar veranderingen in taken en organisatie
de norm zijn, kunnen provincies zo’n extra
stimulator goed gebruiken.

Van en voor medewerkers

Meer bereiken door van elkaar te leren
Tijdens
het
Arboconvenant
werd
kraakhelder dat er voor provincies veel meer
bereikt kon worden door samen te werken
en van elkaar te leren. Ook wilden wij
gebruik blijven maken van de opgebouwde
structuren en netwerken. Daar was gezien
de beperkte middelen wel een compacte en
efficiënte centrale organisatie voor nodig.
Het A&O-fonds Provincies was geboren.
Provincies hebben een eigen karakter, maar

In de jaren 2002-2005 kwamen in veel
sectoren arboconvenanten tot stand.
Gestimuleerd door het ministerie van
Sociale Zaken dat de helft van de kosten
subsidieerde. Ook de provincies besloten
tot zo’n convenant voor de sector en Iedere
provincie betaalde eraan mee. Dat was
nieuw, want daarvoor werden afspraken
altijd op provinciaal niveau gemaakt. Met
het arboconvenant zagen de provincies de
voordelen van een gezamenlijke, sectorale
aanpak.

Tijdens mijn lange deelname aan het bestuur van het fonds, eerst als lid, daarna als
(vice)voorzitter, heb ik het fonds volwassen zien worden. Dit kreeg gestalte door
de vorming van een zelfstandige stichting.
Ook was het fonds de eerste jaren (zowel
logisch als pragmatisch) nogal gericht op
de P&O-afdelingen bij de provincies. Onder
mijn voorzitterschap wilde ik dat het fonds

zich meer ontwikkelde in de richting van
en voor de medewerkers. Dit resulteerde
- en dat beschouw ik als mijn hoogtepunt
- in het verkennen van het project “E-learning”. Mijn opvolger mocht de bal intikken.
Tot slot: met veel genoegen kijk ik ook terug op de samenwerking met de manager
(il directore) en de medewerkers bij het
fonds. Zonder hen is het bestuur nergens!

Willem de Kleijn

(CMHF) Voorzitter
2007-2009

(FNV) Bestuurslid en (vice)
voorzitter 2008-2014

Goede herinnering aan
samenwerking

Met beperkte middelen toch kunnen
prikkelen
Tijdens mijn bestuursperiode werd het A&Ofonds Provincies een zelfstandige stichting.
Dat was een belangrijke verandering en
verliep soepel. Verder hebben we laten
zien dat een kleine organisatie met relatief
weinig geld toch leuke dingen kan bereiken
door het stimuleren van projecten. In de
nieuwe cao sector provincies staat nu de
ontwikkeling van medewerkers centraal,
gebruikmakend van elektronische middelen.
Daarmee waren wij onze tijd vooruit, denk ik.

Als A&O-fonds hebben we E-learning flink
gestimuleerd. Het komt misschien niet door
ons dat het nu wordt opgepakt, maar we
hebben er al vroeg aandacht aan besteed.
Ik vond het aardig dat je met beperkte
middelen voorbereidende en prikkelende
dingen kunt doen, waarvan je hoopt dat het
effect heeft. Dat is natuurlijk mede mogelijk
gemaakt door directeur Peter Smits en de
geweldige inzet van andere medewerkers.

Lo u i s Vro o m e n

(provincie Limburg) Bestuurslid en
(vice)voorzitter 2007-2013
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Ja a p D o e ve n

(CMHF) Bestuurslid en
(vice)voorzitter 2009-2015

Directeur Peter Smits en ik hebben in mijn
bestuursperiode hard gewerkt aan de
totstandkoming van A&O ProvinciE-learning
en de website Meesterinjewerk.nl. Ik geniet er
nog steeds van dat mensen via die projecten
op hun eigen manier en onder eigen regie
kennis kunnen verbreden en kunnen werken
aan hun toekomst, zonder tussenkomst van
een leidinggevende of HRM. Ik vind het echt
geweldige, vooruitstrevende en innovatieve
projecten. Enige wrijving en schurende
bewegingen hebben geleid tot een prachtig

resultaat. Peter Smits is een enthousiaste en
geweldige man om mee samen te werken.
Ook aan de samenwerking met voorzitter
Louis Vroomen en vicevoorzitter Gea van
Craaikamp heb ik goede herinneringen.
Gea van Craaikamp is zakelijk en kordaat,
maar je kon met haar echt klappen maken.
Louis Vroomen had een meer Limburgse
uitstraling en was op een andere manier
heel constructief. Verschillende mensen,
goede herinneringen. Maar de topper blijft
de directeur.
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vervolg

Concrete verbinding en
samenwerking

G e a va n C ra a i ka m p

Ik vind het een goede zaak dat we het
A&O-fonds
Provincies
nadrukkelijker
hebben kunnen verbinden aan het sectorale
provinciale
arbeidsvoorwaardenoverleg
(SPA-tafel). Want ik heb ervaren dat het
fonds concrete en praktische mogelijkheden
biedt voor echte samenwerking en het
doorbreken van schotten. Het A&O-fonds
fungeert voor provincies enerzijds als
platform, zodat niet iedereen zelf het wiel
hoeft uit te vinden. Anderzijds ontwikkelt

het fonds activiteiten en projecten waar
zowel werkgevers als werknemers behoefte
aan hebben. De nieuwe Arbo Campus vind
ik een mooi voorbeeld. Met de Arbo Campus
heeft het A&O-fonds het concept van de
Arbo Academie uit ‘mijn’ provincie NoordHolland sectorbreed kunnen vertalen. Daar
profiteert nu iedereen van. Dat is opnieuw
een prachtig resultaat voor een kleine
organisatie met beperkte middelen. Mijn
complimenten voor het team.

(provincie Noord-Holland)
(Vice)voorzitter 2014-2015

Onderstaand vindt u een opsomming van producten en
activiteiten van het A&O-fonds Provincies

A&O ProvinciE-learning
A&O Zomerfestival
Actieve deelname OR in project ‘functiemetamorfose’
Activiteiten SPA-tafel
Arbo Campus /Arbocatalogus
Arbo Innovatie Dag
Arbonetwerkbijeenkomsten
Correspondenten Meesterinjewerk.nl
Dashboard Personeels- en Beloningsmonitor Provincies
Digitale RI&E
Eigentijdse communicatie
Evaluatie IKB
Filmpje / digitale brochure
Garantiebanen
Gezamenlijk thema drie sectorfondsen ‘functiemetamorfose’
Gezamenlijke HR benchmarkmonitor sectorfondsen lagere
overheid
HR-festival
Innovatief leren
Kennisteam A&O

Masterclasses / workshops MZ
Meesterinjewerk.nl
Nieuwe organisatieconcepten en samenwerkingsvormen
Nieuwsbrief
Onderzoek Meldingsbereidheid Agressie en Geweld
Online campagne
Oriëntatie trendanalyse sectorfondsen lagere overheden
OR-lab
Professionalisering flexwerkers
Provinciaal Agressie Registratie Systeem
Quickscan Duurzame Inzetbaarheid
Rapport output evaluatie BBCF
Social media
Talentkompas
Themamiddag ProvOR
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
Versterken betrokkenheid OR-leden in expertgroepen
Workshop Dashboard
Personeelsmonitor

Meesterinjewerk.nl ultieme thema
In de korte periode dat ik vicevoorzitter
van het A&O-fonds Provincies was, lag
mijn scope vooral op het doorontwikkelen
van instrumenten die primair gericht zijn
op ontwikkeling en loopbaan. Gericht dus
op individuele medewerkers. Vanuit mijn
vakbondsachtergrond misschien niet zo raar
dat ik dit belangrijker vond dan organisatieen HRM-vraagstukken. Het ultieme
thema voor het A&O-fonds heb ik altijd
Meesterinjewerk.nl gevonden. Een online

instrument dat medewerkers helpt hun,
soms nog impliciete, ontwikkelingswensen
en –mogelijkheden te formuleren. En daarbij
nog een stap verder gaat door te helpen een
actieplan voor opleiding en verdere acties
richting de volgende ontwikkelingsstap te
maken. Meesterinjewerk.nl helpt mensen
écht een stap verder en verlaagt voor
medewerkers van provincies de drempel om
zelf hun carrière in de hand te nemen.

Bart Schnoor

(CNV Overheid)
Vicevoorzitter 2015-2016
Foto gemaakt door: Kees Winkelman
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A&O Zomerfestival
22 juni 2017
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Team A&O-fonds Provincies: Auke Klijnsma, Peter Smits, Hedwig Oppenheim

Op naar de volgende
10 jaar!
A&O-fonds
Provincies

www.aenoprovincies.nl

