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Wil jij BijBlijven?
Wie werkt bij een gemeente, krijgt meer en meer te
maken met veranderende werkzaamheden.
Dit komt door bijvoorbeeld automatisering en
digitalisering van het werk. Werkzaamheden verdwijnen,
veranderen én verschijnen. Hoe bereid je je daarop
voor en zorg je dat je bijblijft? Daar heeft A&O fonds
Gemeenten iets op gevonden. Het project DigiDuurzaam
en het programma BijBlijven helpt medewerkers
in administratieve functies bij gemeenten en hun
leidinggevenden daarbij.

Wat is
DigiDuurzaam?
DigiDuurzaam is een landelijk project, waarin 10 regio’s
van 3 of 4 gemeenten samenwerken met in totaal 400
medewerkers en hun leidinggevenden.

Landelijk
10 regio’s met
30 gemeenten
400 medewerkers en hun
leidinggevenden



2020

Regio
3 of 4 gemeenten,
40 medewerkers en
hun leidinggevenden

Uitvoering
Uitvoering regionale
programma’s in 2020 en
2021

Regionaal programma





Doorlooptijd
van regionaal programma is
ongeveer 3 à 4 maanden

Feestelijke landelijke
afsluiting
in 2021

‘Het is voor iedereen
leuk en belangrijk om
actief te blijven leren en
ontwikkelen’

A
Kick-off voor betrokkenen
uit deelnemende
gemeenten.
B
Programma BijBlijven voor
medewerkers.
C
Bijeenkomsten voor
leidinggevenden.
D
Regionale afsluiting.

Programma
BijBlijven
Bij BijBlijven kun je kiezen uit een online of offline programma.
Het oorspronkelijke programma bestond uit drie fysieke bijeenkomsten
in de gemeenten. Sinds het voorjaar van 2020 bieden we dit programma
ook online aan. Met de gemeenten wordt gekozen welke variant het
beste past.
In het programma BijBlijven ga je met de volgende vragen aan de slag:

1
Vraag

Hoe verandert mijn werk
door digitalisering?

2
Vraag

3
Vraag

Welke vormen van leren
passen bij mij? Welke
houding helpt?

Wat vind ik leuk in mijn
werk? Wat kan ik goed?
Hoe helpt dat mij met
het maken van keuzes
in mijn werk?

Voor wie?
Ben jij een medewerker in een
administratieve functie met veel
routinematig werk? Of ben jij
leidinggevende van administratieve
medewerkers? Dan is BijBlijven
helemaal voor jou!

Meer weten of
meedoen?
We praten je graag bij. Neem contact op met:

Marieke de Feyter
 Marieke.deFeyter@aeno.nl
 06 58 83 42 49

Bart Geerdink
 Bart.Geerdink@aeno.nl
 06 46 19 82 52

Jannet Koster
 Jannet.Koster@aeno.nl
 06 57 59 30 39

Wat is A&O fonds Gemeenten?
Wij zijn partner van gemeenten bij organisatievraagstukken
en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers.
Wij helpen gemeenten het verschil te maken in de
samenleving. We bieden daarvoor een breed palet
aan kennis, ondersteuning en inspiratie.

Meer weten over
ons?

www.aeno.nl
/bijblijven

