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Autumn School A&O Academie 

Ik, jij, wij – communiceren doen we samen 
Communiceren, we doen het de hele dag door. Maar soms gaat er iets mis in de manier waarop 

we met elkaar communiceren. De Autumn School van de A&O Academie biedt je de gelegenheid 

om hier eens bij stil te staan en jouw communicatie te optimaliseren. 

Tot 21 december 2022 biedt het A&O-fonds Provincies jou als medewerker van de provinciale 

sector, een divers aanbod van gratis online activiteiten met als thema’s ‘Het begint bij jou’ en 

‘Communiceren doe je samen’.  

Naar de Autumn School >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/autumn-school-2022/ )  

Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid  
Volg ons webinar of de verdiepende workshop! 

Ben jij leidinggevende? Dan speel je een belangrijke rol bij de verduurzaming van de inzetbaarheid 

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

duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Maar hoe geef je invulling aan jouw rol? En hoe voer je de dialoog 

op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid? 

Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor het webinar en/of de verdiepende workshop: 

• 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 

Wil je meer inzicht in jouw competenties en kennis over duurzame inzetbaarheid? Vul dan de Scan 

Leidinggeven aan Duurzame Inzetbaarheid in. 

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

Podcastreeks ‘Autisme ontrafeld’ 
Tot 21 december 2022 vind je op onze pagina Diversiteit & Inclusiviteit de podcastreeks ‘Autisme 

ontrafeld’. Sonja Silva gaat in iedere aflevering van Autisme Ontrafeld in gesprek met iemand met 

ASS. Allemaal persoonlijke verhalen. Zo verschillend en tegelijkertijd zo hetzelfde. Sonja zelf 

kwam er op latere leeftijd (42) pas achter dat ze, net als haar man en zoon, ASS oftewel Autisme 

Spectrum Stoornis heeft. Pas vanaf dat moment begrijpt ze waarom ze zich altijd zo anders heeft 

gevoeld en waarom ze met sommige dingen in het leven zo worstelt. Het is haar missie om 

Nederland van het 'Rainman-Syndroom' af te helpen. Er zijn namelijk nog steeds heel veel 

vooroordelen over autisme en die hoopt zij met deze podcast allemaal van tafel te vegen.  

Naar de podcastreeks >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/diversiteit-inclusiviteit/)  

Medezeggenschap: van, voor en door jou! 

Een online videoreeks 

Wat is medezeggenschap nou eigenlijk? Voor werknemers is het een manier om invloed uit te 

oefenen op de randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van hun werk. Maar 

medezeggenschap is niet zo vanzelfsprekend... 

Vanaf 4 oktober start onze MOOC over medezeggenschap, een vierdelige online videoreeks over 

hoe medezeggenschap bij de provinciale sector werkt en wat medezeggenschap voor jou kan 

betekenen. Aan de hand van onderstaande vragen geven we je met vier filmpjes meer inzicht:  

- hoe en waarom is medezeggenschap ontstaan?  

- welke rol spelen de vakbonden bij medezeggenschap? 



- hoe komt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) tot stand? 

- hoe zit het met het overleg met werkgevers op lokaal niveau? 

Lees meer en bekijk het promofilmpje via onderstaande button. En wil je een seintje zodra een 

nieuw inzicht in deze MOOC online staat? Laat dan je mailadres achter.  

Naar MOOC Medezeggenschap >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/mooc-medezeggenschap/) 

Gewoon mee kunnen draaien – het verhaal van Joy 
Joy Rinsampessy werkt als medewerker binnen het thema inclusie bij de provincie Drenthe. Omdat 

ze slechtziend is, is werken voor haar niet altijd gewoon. Terwijl dat precies is wat Joy wil: gewoon 

mee kunnen draaien in het leven. Bij de provincie Drenthe heeft ze haar weg hierin gevonden, 

hoewel dit wel om creativiteit en doorzettingsvermogen blijft vragen. 

Lees het verhaal van Joy >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/verhalen/gewoon-mee-kunnen-

draaien-de-ervaring-van-joy/ ) 

Online loopbaancoaching 
Wil jij weten hoe je jouw talenten het beste kunt inzetten en hoe je een eerste stap zet? Of heb je 

andere loopbaanvragen en heb je behoefte aan een persoonlijk advies? Maak dan gebruik van 

onze gratis online loopbaancoaching! 

In maximaal twee online coachgesprekken van zestig minuten helpt een loopbaanadviseur jou op 

weg om stappen te zetten in je loopbaan. 

Meer informatie en aanmelden >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/online-loopbaancoaching/) 

Provincie Loopbaan Campus gestopt!  
Vanaf vandaag is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de Provincie Loopbaan Campus, 

jarenlang het loopbaanplatform voor alle medewerkers in de provinciale sector.   

Wil jij aan de slag met jouw loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap? Kijk dan op onze website 

voor het Talentkompas, online coaching en verschillende e-books, podcasts en e-learnings.  

Naar de website >> (link naar: https://www.aenoprovincies.nl ) 

Meedenken Activiteitenplan 2023 
Als A&O-fonds ondersteunen we je graag zodat jij gezond, vitaal en met plezier je werk kunt doen. 

Graag willen we van jou weten waarmee we jou het komende jaar kunnen ondersteunen. Heb jij 

een idee? Pak de telefoon of mail ons!  

Naar onze contactgegevens >> (link naar: Vragen of meedenken? )  

Populair aanbod Diversiteit & Inclusiviteit 
Dit zijn populaire e-learnings en e-books over diversiteit en inclusiviteit: 

• Diversiteit en Inclusie (e-learning) (link naar: 

https://academieportal.nl/aeno?deeplink=courses_29005 ) 

• Sociale Veiligheid (e-learning) (link naar: 

https://academieportal.nl/aeno?deeplink=courses_29004 )  

• Culturele diversiteit (e-learning) (link naar: 

https://academieportal.nl/aeno?deeplink=courses_29007 ) 

• Inclusie kent geen labels (e-book) (link naar: https://aofonds-elibrary-
nl.bookboon.net/b/inclusie-kent-geen-
labels?utm_source=share&utm_medium=share&token=P5fLr3gJJhmsbFDIVGm2SXY ) 

• Organisatie cultuur ontwikkeling (e-book) (link naar: https://aofonds-elibrary-
nl.bookboon.net/b/organisatie-cultuur-
ontwikkeling?utm_source=share&utm_medium=share&token=P5fLr3gJJhmsbFDIVGm2SXY 

) 



Vragen of meedenken? 
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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