
Cocreatie cao 2022 en verder: aftrap van de medewerkersbijeenkomsten cocreatie: 24 januari 2022 

De dag na de discutabele 1-2 (“bal wel of niet geheel over de zijlijn geweest”) in de topper tussen PSV 

en Ajax, was alle aandacht weer gericht op zaken die er echt toe doen voor werknemers in de 

provinciale sector: de aftrap van de 1e van vier medewerkersbijeenkomsten voor de cao 2022 en 

verder. Deze eer viel te beurt aan de provincie Noord-Brabant. Een heuse “studio” was gebouwd in 

het provinciehuis in Den Bosch, waarin de dagvoorzitter, Jan de Kramer (AWVN) met enkele gasten 

aan tafel het goede gesprek aanging.  

De aftrap werd verricht door Jan Markink, gedeputeerde in Gelderland. Hij heette alle (bijna 40) 

“digitale” deelnemers van harte welkom. Vervolgens drie inleidingen. Een filmpje van Lidewey van 

der Sluis, hoogleraar aan de Nijenrode Business Universiteit, over het werken in de toekomst. Daarna 

het gesprek met twee personen van het bestuurlijke cao-overleg, Jan Zwanenburg (vakbond CMHF) 

en Jan Markink (gedeputeerde in Gelderland) met hun visie op werken voor provincies. Last but not 

least het gesprek met twee medewerkers van de provincie Noord-Brabant, de één al langere tijd 

werkzaam in de sector (Ilse Smulders) en de ander sinds 1,5 jaar werkzaam bij de provincie (Anne van 

de Donk), die beiden hun eigen perspectief presenteerden over het werken in de provinciale sector.  



Voorzien van deze “inspiratieboosters” gingen de deelnemers, in kleine groepjes, onder begeleiding 

van een gespreksleider (“facilitator”) enthousiast met elkaar in gesprek over zaken die zij nodig 

hebben om vitaal te kunnen (blijven) werken voor de provinciale sector. Na afloop koppelden de 

gespreksleiders hierover terug. Een grote hoeveelheid waardevolle informatie, door en voor de 

provinciale sector, die meegenomen zal worden in de onderhandelingen voor de cao 2022 en verder.  

Het ontwerpteam cocreatie gaat na de vier medewerkersbijeenkomsten aan de slag met het 

analyseren van de opbrengst. Deze geven zij mee aan een aantal cocreatiegroepen, die hiermee aan 

de slag gaan in de maanden februari en maart en adviezen zullen aanleveren voor de 

onderhandelingen over de cao 2022 en verder. Deze cocreatiegroepen bestaan uit een 

gespreksleider, twee linking pins vanuit het cao-overleg (één van werkgeverszijde en één van 

vakbondszijde), zes deelnemers aangedragen door de werkgevers, zes deelnemers namens de 

vakbonden en vier jonge ambtenaren.  

Hoe nemen we jullie mee in de verdere voortgang van dit cocreatieproces? De opbrengst van deze 

vier sessies (een korte samenvatting van de gespreksleiders per gesprekronde/groep/bijeenkomst), 

krijgt na afloop van de vier bijeenkomsten, een plaats op de IPO-site (www.ipo.nl/cao). Ook de 

sfeerverslagen van deze vier dagen zijn daar te vinden, evenals opnames van de inleidingen en 

plenaire terugkoppelingen van de medewerkersbijeenkomsten. Sociale partners houden 

medewerkers verder op de hoogte van de voortgang van het cao-proces met de cao nieuwsbrief 

provinciale sector.  

We kunnen terugkijken of een geslaagde eerste bijeenkomst; dit smaakt naar meer! En dat meer zal 

volgen in medewerkersbijeenkomsten op 26 januari (Zwolle), 27 januari (Haarlem) en 31 januari 

(Assen), it giet oan! In totaal nemen ongeveer 200 medewerkers deel aan deze bijeenkomsten. Daar 

zijn sociale partners (werkgever en vakbonden) erg blij mee. 
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