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logo

logo varianten

Basis logo positief en diapositief
(voor zowel horizontale als verticale oriëntatie, 

metname op huisstijl documenten m.u.v. 

visitekaartjes).

Liggend logo positief en diapositief
(voor horizontale oriëntatie, metname voor 

promotiemateriaal, zoals folders, flyers, 

beursmateriaal, etc).

staand logo positief en diapositief
(voor verticale oriëntatie, metname voor de website 

en promotiemateriaal met een verticale oriëntatie).

Stichting A+O fonds Gemeenten
Postbus 11560
2502 AN Den Haag 
070 763 0030
secretariaat@aeno.nl
www.aeno.nl

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Postbus 79
2700 AB Zoetermeer
079 361 7747
nvvb@nvvb.nl 
www.nvvb.nl 



Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende  
veranderingen. Deze veranderingen  
hebben impact op de inhoud van het werk, 
op de organisatie en daarmee op teams en 
medewerkers. Eén van de belangrijkste 
veranderingen is de toenemende  
digitalisering: deze daagt overheden uit  
om hun dienstverlening anders in te richten 
en om de menselijke factor -die altijd nodig 
blijft- naar een hoger plan te tillen.  
Het face-to-face contact met klanten wordt 
minder, maar de complexiteit neemt toe.

De NVVB en het A+O fonds Gemeenten  
hebben de handen ineengeslagen met het 
oog op de veranderingen die de komende 
jaren afkomen op de afdeling Burgerzaken 
van alle gemeenten in Nederland.

16 oktober 2018 
Utrecht, Leidinggeven aan Professionalisering
Doelgroep: Leidinggevenden en HR

Hoe breng je medewerkers en je team naar een hoger 
niveau? Hoe werk je aan bewustwording en zelfregie? 

 
1 november 2018 
Utrecht, Leidinggeven aan in- en extern bewegen
Doelgroep: Leidinggevenden en HR

Hoe realiseer ik bewustwording én meer beweging.

 
7 november 2018 
Duiven, workshop ‘Taken van de toekomst’
Doelgroep: Deelnemers regiocongres NVVB Gelderland

We gaan in kleine groepjes met elkaar in gesprek over 
wat er verandert in jouw werk en wat je hiervan nu al 
bemerkt in jouw organisatie.
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29 november 2018 
Veldhoven, Regionale medewerkersbijeenkomst 
Doelgroep: Medewerkers Burgerzaken

De landelijke ontwikkelingen krijgen in gemeenten  
verschillend vorm. Een ding is overal hetzelfde: het werk 
verandert en voor medewerkers is het belangrijk en leuk  
om mee te bewegen met die ontwikkelingen.

 
En verder 

Meer medewerkerssessies in 2019. 
Houd www.aeno.nl in de gaten.

Regionaal zijn er verdiepingssessies af te nemen voor  
leidinggevenden en HR. Ook is er de mogelijkheid om 
regionaal sessies voor medewerkers aan te vragen. 
Interesse? Neem contact op met anja.vaneck@aeno.nl

Team van de Toekomst: incompany training voor  
teams Burgerzaken. 
Meer info op www.nvvb.nl

Wil je meer weten?

De volgende websites geven meer informatie:

•	www.meesterinjewerk.nl (speciaal voor  
 medewerkers) informatie en testen,  
 zoals TalentSpiegel, over jouw persoonlijke  
 ontwikkeling, webinars en e-learing;

•	www.aeno-platform.nl (speciaal voor  
 leidinggevenden en HR) informatie op het  
 gebied van kennis en instrumenten om de  
 kwaliteit van de aanpak van professionalisering  
 en inzetbaarheid te bevorderen;

•	www.aeno.nl (website A+O fonds Gemeenten)  
 informatie over HR en personeelsbeleid en  
 bijeenkomsten; 

•	www.nvvb.nl informatie over het vakgebied  
 Burgerzaken.

Eind 2018 wordt Meesterinjewerk.nl opgevolgd door  
een nieuwe website, met extra informatie en 
instrumenten voor medewerkers van Burgerzaken.  
Heb je al een account gemaakt op meesterinjewerk.nl,  
dan word je vanzelf geïnformeerd.
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