
Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies - juni 2022 
Toegankelijke versie voor screenreaders. 

 

 

Hoe duurzaam inzetbaar ben jij?  
Test jezelf! 

Wil jij weten hoe het staat met jouw gezondheid, ontwikkeling, werkplezier, werk-privébalans en je 

persoonlijk leiderschap? Kortom, hoe het staat met jouw duurzame inzetbaarheid? Ga dan aan de 

slag met de DIX, de Duurzame InzetbaarheidsindeX.  

De DIX is een online vragenlijst en geeft direct helder inzicht in zowel jouw mentale als fysieke 

gezondheid. Ook vind je hier allerlei tips en informatie gekoppeld aan jouw resultaten en 

verschillende activiteiten en instrumenten om gericht aan jouw vitaliteit te werken. 

Lees meer en test jezelf >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/duurzame-inzetbaarheid/) 

Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid  
Doe de scan en volg ons webinar! 

Als leidinggevende speel je een belangrijke rol bij de verduurzaming van de inzetbaarheid van 

medewerkers. Je bent vaak het eerste steunpunt voor medewerkers en je bent een ambassadeur 

van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Met het invullen van de Scan Leidinggeven aan Duurzame 

Inzetbaarheid krijg je inzicht in jouw competenties en kennis over duurzame inzetbaarheid. 

Hiermee kun jij nog beter je medewerkers ondersteunen en bijdragen aan het creëren van een 

duurzame inzetbaarheid bevorderende cultuur.  

Wil je nog meer ondersteuning als leidinggevende? Meld je dan aan voor de volgende online 

activiteiten:  

• Webinar ‘Vitaal leidinggeven en Duurzame Inzetbaarheid’ | donderdag 6 oktober 9.00 – 

10.00 uur 

• Online verdiepingsworkshop ‘Vitaal leidinggeven’ | donderdag 10 november 9.00 – 11.00 

uur 

Lees meer en ga aan de slag >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/duurzame-inzetbaarheid/) 

Vast aanbod A&O ProvinciE-learning uitgebreid 
Als medewerker van de provinciale sector heb je gratis en onbeperkt toegang tot het online 

cursusaanbod van A&O ProvinciE-learning. Dit aanbod is nu uitgebreid! Dus wil je jezelf 

ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen of weggezakte kennis weer ophalen? Bekijk dan snel wat we je 

te bieden hebben! 

Naar A&O ProvinciE-learning >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/aanbod-

diensten/medewerkers/ao-provincie-academie/ao-provincie-learning/aanbod-ao-provincie-

learning-2021/) 

Medewerkersnieuwsbrief toegankelijk  
Vanuit de sector hebben wij gehoord dat ons standaard format nieuwsbrief, en vaak nieuwsbrieven 

in het algemeen, niet goed te lezen zijn voor mensen met een visuele beperking. Vanaf deze editie 

wordt de nieuwsbrief daarom ook aangeboden als pdf-document, zodat deze beter is voor te lezen 

door een screenreader. De link naar de pdf is in het vervolg te vinden bovenaan elke nieuwsbrief. 

Provincie Loopbaan Campus stopt!  
De Provincie Loopbaan Campus, ons loopbaanplatform voor alle medewerkers in de provinciale 

sector, stopt per 21 september 2022. Natuurlijk blijven we je ondersteunen bij het werken aan 

je loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. Zo kun je gebruik (blijven) maken van het 

Talentkompas, online coaching en verschillende e-books, podcasts en e-learnings.   
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Meer informatie  >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/plc-stopt/) 

Open over gender – het verhaal van Lio 
Lio van den Bosch werkt als MRA trainee/programmamedewerker Diversiteit en Inclusie bij de 

provincie Noord-Holland. Als ervaringsdeskundige – Lio is transman met een polyamoreuze relatie 

– maakt hij zich hard voor meer diversiteit binnen de provincie en vooral voor een meer inclusieve 

organisatie. Want op dat terrein is er nog veel winst te behalen volgens Lio. En daar zet hij zijn 

eigen ervaring graag voor in. Lees het openhartige verhaal van Lio. 

Lees hier het verhaal van Lio >> <link naar: https://aenoprovincies.nl/verhalen/open-over-

gender-het-verhaal-van-lio/ )   

Leeraanbod Diversiteit & Inclusiviteit 
De maatschappij is volop in beweging en diversiteit en inclusiviteit zijn wereldwijd actuele thema’s. 

Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat je als organisatie een afspiegeling bent 

van de maatschappij, maar toch blijkt dit vaak lastig. Om met elkaar te kunnen streven naar een 

werkvloer waar iedereen gelijkwaardig is, bieden we je op onze website – naast informatie en 

persoonlijke verhalen – een vast leeraanbod over dit onderwerp. Je vindt hier het online 

leerpakket ‘Respectvol gedrag op de werkvloer’ en een selectie van e-books en podcasts. 

Lees meer >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/diversiteit-inclusiviteit/)     

Dag van de Integriteit CAOP – 29 september 2022 
Het zal niemand ontgaan zijn dat sociale veiligheid het afgelopen half jaar veelvuldig onderwerp 

van gesprek is geweest in de media en op de werkvloer. Uiteraard werd voor die tijd al gestreefd 

naar een sociaal veilige werkomgeving. Toch blijkt vaak dat sociale veiligheid nog niet in het DNA 

van een organisatie zit. Hoe zorg je daar nu voor?  

Het thema sociale veiligheid staat dit jaar centraal tijdens de Dag van de Integriteit op donderdag 

29 september. Deze dag is georganiseerd door het CAOP, de Unie van Waterschappen en de 

VNG. In tegenstelling tot onze eigen producten, zijn aan deze dag kosten verbonden.  

Meer informatie  >> (link naar: https://dagvandeintegriteit2022.caop-events.nl/ ) 

 

Populair 
Dit aanbod over projectmanagement is populair: 

• Succesvol Projectmatig werken 1 – Aan de slag (e-book)  (link naar: 

https://tinyurl.com/29u2dyuz)  

• Succesvol Projectmatig werken 2 – Ontwikkelen (e-book) (link naar: 

https://tinyurl.com/yeyw9wnf)  

• Succesvol Projectmatig werken 3 – Sturen (e-book) (link naar: 

https://tinyurl.com/yesu2tbt)  

• Hoe jouw team het beste samenwerkt (podcast) (link naar: https://tinyurl.com/2p8nsb3m) 

• Werken in teams (e-learning) (link naar: https://tinyurl.com/3dzb68a9)  

 

Blijf op de hoogte  
Volg ons op LinkedIn! Dan ben je als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, nieuwe e-

learnings, updates van onze instrumenten, leuke winacties, tips voor handige loopbaantools, 

enzovoort.  
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