
Nieuwsbrief HR/OR – A&O-fonds Provincies – juni 2022 
Toegankelijke versie voor screenreaders. 

 

 

Jaarverslag 2021 gepubliceerd 
Het A&O-fonds Provincies heeft in 2021 weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd onder de 

programmalijnen arbeidsmarktbeleid, HRM, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en 

innovatie. In het Jaarverslag 2021 ‘Betrokken op afstand – een terugblik’ lees je wat we vorig jaar 

zoal gedaan hebben. 

Lees het jaarverslag 2021 >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/wp-

content/uploads/PDF/Jaarverslag-2021.pdf ) 

 

Personeelsmonitor Provincies 2021 gepubliceerd  
De Personeelsmonitor Provincies 2021 is gepubliceerd. In deze nieuwe editie van de monitor 

worden de personeelsgerelateerde cijfers van 2021 afgezet tegen de cijfers van het voorgaande 

jaar. Wat opvalt is dat de werkgelegenheid bij provincies is gegroeid. Daarnaast is het 

ziekteverzuim in 2021 toegenomen.  

Bekijk de Personeelsmonitor 2021 >> (link naar: 

https://personeelsmonitorprovincies.onderzoek.nl/ ) 

 

Instructiefilmpjes ‘Haal meer uit de Personeelsmonitor’ 
Wil je weten wat de mogelijkheden van de Personeelsmonitor zijn en hoe je hier het beste gebruik 

van kunt maken? Bekijk (een van) de vier korte instructiefilmpjes over het Dashboard 

Personeelsmonitor Provincies en haal meer uit de Personeelsmonitor. Ook kun je een filmpje 

bekijken met de highlights van de Personeelsmonitor Provincies 2021.  

Naar de instructiefilmpjes >> ( link naar: https://aenoprovincies.nl/aanbod-diensten/hrm-

or/arbeidsmarkt/instructiefilmpjes-personeelsmonitor/ ) 

 

Hoe duurzaam inzetbaar ben jij?  

In de medewerkersnieuwsbrief van juni en middels een toolkit die verzonden is aan alle provinciale 

organisaties, is de Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) onder de aandacht gebracht van de 

medewerkers binnen de provinciale sector. De DIX is een online vragenlijst en geeft direct helder 

inzicht in zowel de mentale als fysieke gezondheid. Ook vinden medewerkers hier allerlei tips en 

informatie gekoppeld aan de resultaten en verschillende activiteiten en instrumenten om gericht 

aan hun vitaliteit te werken.  

Daarnaast kunnen leidinggevenden met het invullen van de Scan Leidinggeven aan Duurzame 

Inzetbaarheid en een aanbod van online activiteiten, inzicht krijgen in hun competenties en kennis 

over duurzame inzetbaarheid. Hiermee kunnen zij nog beter medewerkers ondersteunen en 

bijdragen aan het creëren van een duurzame inzetbaarheid bevorderende cultuur.   

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

 

Meld je aan voor het A&O fondsen Festival - 8 september 
Nog maar een paar maanden tot het A&O fondsen Festival 2022. ‘Samen werken aan de toekomst’ 

is deze editie het centrale thema. Bekijk de trailer van het festival met daarin de keynotesprekers 

en de afsluitende artiest Alain Cark. En meld je nu aan voor hét festival voor de overheid, dat 

zowel fysiek als digitaal plaatsvindt, met aansprekende keynotesprekers, keuze uit tientallen 
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workshops en een ontmoeting met honderden andere professionals. Zien wij jou ook op donderdag 

8 september? 

Bekijk de trailer >> (link naar: https://www.youtube.com/watch?v=pd--wlesXaQ ) 

Meld je aan >> (link naar: https://aenofondsenfestival.nl/tickets/ )   

 

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 op onze website 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. Daarnaast lees je hier ook het verhaal ‘Open over gender’ van Lio van 

den Bosch van de Provincie Noord-Holland. 

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

 

Nieuwe bestuursleden 
Het Algemeen Bestuur van de Stichting A&O-fonds Provincies heeft in de vergadering van 13 juni 

twee nieuwe bestuursleden benoemd: de heer Nico Versteeg, provinciesecretaris / algemeen 

directeur bij de provincie Overijssel en de heer Jan Zwanenburg, bestuurder vakbond CMHF. Nico 

Versteeg is vanaf deze datum tevens voorzitter van het A&O-fonds. Het bestuur en medewerkers 

van het fonds heten de beide heren van harte welkom en zien uit naar een vruchtbare 

samenwerking. 

Nico en Jan aan het woord >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/welkom-aan-nieuwe-

bestuursleden-3/ ) 

 

Volledig op de hoogte blijven? 
Deze nieuwsbrief voor HR en OR wordt vanaf nu minder frequent uitgebracht, alleen als we 

expliciet iets te melden hebben voor HR-professionals en/of OR-leden. Zo voorkomen we dat je in 

meerdere nieuwsbrieven, dezelfde informatie leest. Wil je wel volledig op de hoogte blijven van 

wat het A&O-fonds aan de sector aanbiedt, schrijf je dan in voor de medewerkersnieuwsbrief! 

Deze verschijnt ca. vijf keer per jaar. 

 

Schrijf je in >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/blijf-op-de-hoogte/ ) 

 

 

Nieuwsbrief 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. 

 

Vragen? 
Heb je een vraag aan ons? Of wil je meedenken met een onderwerp? Neem dan contact met ons 

op: 

Maurice Tramper –  06-42 43 53 59 – maurice.tramper@aenoprovincies.nl  

Marga Waldekker – 070 763 00 42 – marga.waldekker@aenoprovincies.nl    

Hedwig Oppenheim – 070 763 00 41 – hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl   
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