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Activiteitenplan 2023 ‘Werken met plezier’ 
Het zal niemand zijn ontgaan dat de arbeidsmarkt de afgelopen periode sterk is veranderd. 

Bovendien zijn de maatschappelijke opgaven en de context waarin we op dit moment werken 

pittig. Juist daarom staat het behoud van medewerkers met hun kennis en kunde hoog op de 

agenda’s.  

Vanuit het A&O-fonds Provincies willen we een bijdrage leveren aan het creëren van een prettige 

werkomgeving, waarin iedereen zich thuis voelt en zijn, haar of hun talenten kan inzetten. Ons 

ultieme doel is dat iedere medewerker binnen de provinciale sector zich gewaardeerd voelt en in 

balans is, en zo met veel plezier een bijdrage levert aan de provinciale opgaven. Dit willen wij 

bereiken door meerdere jaren in brede zin in te zetten op het thema werkplezier.  

Lees ons Activiteitenplan 2023 >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/wp-

content/uploads/2023/01/activiteitenplan-2023.pdf ) 

Bekijk de samenvatting >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/wp-

content/uploads/2023/01/Activiteitenplan-2023-Samenvatting.pdf ) 

 

Themadag Ondernemingsraden – meedenkers gezocht! 
Vanuit de sector kwam bij ons de vraag binnen of wij een Themadag voor alle Ondernemingsraden 

van de sector willen organiseren. Wij geven graag gehoor aan deze vraag, dus in de tweede helft 

van 2023 vindt de eerste A&O Themadag voor Ondernemingsraden plaats! 

Voor het vormgeven en organiseren van deze themadag zijn we op zoek naar meedenkers! Ben jij 

lid van één van de Ondernemingsraden in de sector en lijkt het je leuk om samen met ons deze 

dag vorm te geven? Neem dan contact op met Marga Waldekker.  

Neem contact op met Marga >> (link naar: marga.waldekker@aenoprovincies.nl)   

 

Startbijeenkomst proces aanleveren gegevens Personeelsmonitor 

– 6 maart  
De huidige Personeelsmonitor wordt de komende periode doorontwikkeld. Op maandag 6 maart 

van 10.00-16.00 uur vindt de startbijeenkomst voor het actualiseren van het proces van 

aanleveren van gegevens plaats in Utrecht. Tijdens deze startbijeenkomst wordt besloten op welke 

wijze dit proces vorm krijgt, zodanig dat het zowel flexibel als efficiënt is.    

Ben jij betrokken bij het proces van het aanleveren van gegevens voor de Personeelsmonitor? En 

wil je meedenken op welke manier het proces opnieuw vormgegeven kan worden? Meld je dan 

vóór 10 februari aan voor de startbijeenkomst. 

Voor vragen over de doorontwikkeling van de Personeelsmonitor of de startbijeenkomst kun je 

contact opnemen met Marga Waldekker.  

Aanmelden startbijeenkomst >> (link naar: personeelsmonitor@aenoprovincies.nl) 

 

https://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2023/01/activiteitenplan-2023.pdf
https://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2023/01/activiteitenplan-2023.pdf
https://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2023/01/activiteitenplan-2023.pdf
https://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2023/01/Activiteitenplan-2023-Samenvatting.pdf
https://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2023/01/Activiteitenplan-2023-Samenvatting.pdf
https://aenoprovincies.nl/wp-content/uploads/2023/01/Activiteitenplan-2023-Samenvatting.pdf
mailto:marga.waldekker@aenoprovincies.nl
mailto:marga.waldekker@aenoprovincies.nl
mailto:marga.waldekker@aenoprovincies.nl
mailto:personeelsmonitor@aenoprovincies.nl?subject=Aanmelden%20startbijeenkomst
mailto:personeelsmonitor@aenoprovincies.nl


Gezocht: Leden klankbordbordgroep Personeelsmonitor (HR/OR) 
Jaarlijks brengen wij de Personeelsmonitor uit. Hierbij denkt de klankbordgroep mee op welke 

wijze aan de onderwerpen invulling moet worden gegeven en hoe de cijfers geïnterpreteerd 

moeten worden.  

Op dit moment bestaat de klankbordgroep uit HR-professionals van de provincies Zuid-Holland, 

Noord-Holland en Flevoland. Om te zorgen voor een goede paritaire representatie van de sector, 

zijn we op zoek naar meer leden. 

Heb jij affiniteit met personeelscijfers en de Personeelsmonitor? En wil je samen met ons 

meedenken over de invulling van de Personeelsmonitor? Meld je dan aan voor de klankbordgroep 

Personeelsmonitor! 

Meer informatie >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/vacature-klankbordgroep-

personeelsmonitor/) 

 

Uitreikingen Erkenning Mantelzorgvriendelijke Organisatie 
In 2020 sloegen A&O-fonds Provincies en Stichting Werk & Mantelzorg de handen ineen om 

mantelzorg onder de aandacht te brengen in de provinciale sector. Onder andere de provincie 

Overijssel en DCMR Milieudienst Rijnmond gingen aan de slag. Met behulp van een stappenplan, 

een toolkit en persoonlijke begeleiding doorliepen beide organisaties de stappen: bespreken, 

beschrijven, bekwamen en borgen. En met succes! Beide organisaties ontvingen in november 2022 

de erkenning Mantelzorgvriendelijke Organisatie.  

Lees hier het interview met de provincie Overijssel >> (link naar: 

https://aenoprovincies.nl/provincie-overijssel-ontvangt-erkenning-mantelzorgvriendelijke-

organisatie/) 

Lees hier het interview met DCRM Milieudienst Rijnmond >> (link naar: 

https://aenoprovincies.nl/dcmr-milieudienst-rijnmond-ontvangt-erkenning-mantelzorgvriendelijke-

organisatie/) 

 

Digi RI&E stopt per 1 januari 2024 
Wij bieden de Digi RI&E provinciale sector aan in de tool RI&E-manager van leverancier IT&Care. 

Per 1 januari 2024 stopt IT&Care met het aanbieden van de tool RI&E-manager. Alle 

contactpersonen Arbo zijn inmiddels hiervan op de hoogte gesteld. Het komende jaar zullen we op 

zoek gaan naar een andere digitale tool die organisaties ondersteunt bij het uitvoeren van de 

RI&E. Voor vragen over de Digi RI&E kun je contact opnemen met Marga Waldekker.  

Contact opnemen met Marga >> (link naar: marga.waldekker@aenoprovincies.nl)  

 

Welkom nieuw bestuurslid 
Het Algemeen Bestuur van de Stichting A&O-fonds Provincies heeft in de vergadering van 15 
december 2022 een nieuw bestuurslid benoemd: Michelle Rijntjes, secretaris bij AVV: De 

Democratische Vakbond. Het bestuur en medewerkers van het fonds heten Michelle van harte 
welkom en zien uit naar een vruchtbare samenwerking. 

Michelle Rijntjes aan het woord >> (link naar: https://aenoprovincies.nl/welkom-aan-nieuw-
bestuurslid-2/)   
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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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