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“Continue het gesprek
voeren over hoe het
nog beter kan”
Webinar ‘De kunst van goed presenteren voor een groep’
Maandelijks krijgen de provinciemedewerkers via A&O ProvinciE-learning
een extra cursus – een zogeheten ‘teaser’ – aangeboden, waar zij één
maand lang gebruik van kunnen maken. Van 20 mei t/m 20 juni 2015 is het
webinar ‘De kunst van goed presenteren voor een groep’ beschikbaar.
Het webinar: Presenteren voor een groep is spannend en soms ook heel
eng, voorbereiding is deels funest en deels hard nodig. Hoe kunt u er nou
voor zorgen dat uw boodschap beklijft? Dat publiek blijft luisteren en getriggerd raakt door uw presentatie. Wat zijn, los van alle technische foefjes, de
basisregels van een goede presentatie? Gert-Jan Jansen – dagvoorzitter/gespreksleider van ruim 800 congressen en bijeenkomsten – legt in dit
webinar uit, mede op basis van vaak gestelde vragen, wat werkt en wat niet
bij presenteren.
Kijk op www.aenoprovincies.nl voor meer informatie en aanmelden.
Voor het onder de aandacht brengen van het webinar is wederom de hulp
ingeroepen van de vaste contactpersonen van het A&O-fonds.

A&O ProvinciE-learning

Stand per 20 mei 2015

Aantal inlogs: 1.608

Aantal gevolgde cursussen: 1.895
De tijdelijke cursus Bevlogenheid is door bijna 250
provinciemedewerkers gevolgd.

Interview programmamanager
Leren & Ontwikkelen provincie
Limburg, Ruud Verheijen
In februari zette het A&O-fond
Provincies nog de 1000ste deelnemer aan A&O ProvinciElearning bij de provincie Limburg
in het zonnetje. Inmiddels zijn
we de 1600 inlogs al gepasseerd.
Naar aanleiding van de 1000ste
deelnemer heeft het A&O-fonds
de programmamanager Leren &
Ontwikkelen van de provincie
Limburg, Ruud Verheijen, geïnterviewd. “Welke bijdrage kun je
leveren aan het werk waar de
provincie voor staat? En continue met elkaar het gesprek voeren over hoe het nog beter, anders of slimmer kan. Dat is de
kern van het programma Leren &
Ontwikkelen van provincie Limburg. Werk en leren zijn daarin
onlosmakelijk verbonden,” vertelt hij. Lees hier het volledige
interview.

Scan Agressiebeleid Provincies
Eind mei wordt de Scan Agressiebeleid Provincies uitgezet onder een selecte groep medewerkers bij alle provincies. De groep bestaat uit functionarissen binnen de provincies die een rol spelen bij het vaststellen en uitvoeren
van de maatregelen op het gebied van agressie en geweld: directieleden, managers, OR-leden, arbo- en P&Omedewerkers en enkele medewerkers met een risicofunctie. Met de scan brengt het A&O-fonds in kaart hoe provincies agressief gedrag door externen (burgers) tegen de medewerkers aanpakken en met de resultaten krijgen
de provincies inzicht in mogelijkheden om de eigen aanpak verder te versterken. De scan is opgesteld in overleg
met de werkgroep arbo van de BBC en afgestemd in het netwerk van de arbo-coördinatoren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Postbus 11560, 2502 AN Den Haag
www.aenoprovincies.nl – 070-763 00 40 – info@aenoprovincies.nl

NIEUWSBRIEF A&O-FONDS PROVINCIES
Nieuwsbrief 68, mei 2015

TNO-onderzoek nagenoeg afgerond
Het TNO-onderzoek ‘Meester in je werk’ is bijna afgerond. Het conceptrapport is gereed. Momenteel wordt een
laatste verdiepende enquête uitgezet onder de deelnemers van de gelijknamige workshops die in maart plaatsvonden met o.a. de vraag naar de effectiviteit van de gehouden sessies. De uitkomst hiervan wordt meegenomen
in de eindrapportage die in juni wordt opgeleverd en zal ongetwijfeld waardevolle input opleveren voor het verder
ontwikkelen van de landelijke site voor loopbaanontwikkeling en vakmanschap. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Smits.
Nieuwe website
Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van het A&O-fonds Provincies. De huidige website stamt
uit 2007 en inmiddels is de techniek van de site sterk verouderd en aan vervanging toe. De nieuwe website richt
zich, naast de HR-professional, arbo-adviseur en de OR, ook speciaal op de provinciemedewerkers, waardoor zij
makkelijker toegang hebben tot de informatie die voor hen bedoeld is. De website gaat in juni online. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Hedwig Oppenheim.
Toolkit pilot Functiecreatie
De sector provincies heeft de opdracht om 340 nieuwe
banen te creëren in tien jaar tijd. Het IPO is, samen met
het A+O fonds Gemeenten en het A&O-fonds Sociale
Werkvoorziening, begin 2014 een pilot Functiecreatie
gestart. De provincies Fryslân en Drenthe hebben hieraan namens de provincies deelgenomen. Inmiddels is de
pilot afgerond met twee slotconferenties in april. Er is
een toolkit beschikbaar gesteld om provincies te helpen
gestelde doelen te realiseren. Deze toolkit vindt u op
onze website en op de website van het IPO.

Arbocatalogus Provincies aangevuld
Op de Arbocatalogus Provincies is, in navolging op
het onderzoek Meldingsbereidheid agressie en geweld bij de provincies Drenthe en Groningen, een
aantal documenten beschikbaar gekomen, waarmee
de provincies de meldingsbereidheid binnen hun
eigen provincie kunnen meten. Het gaat om een
interviewleidraad, de enquête en een handleiding.
Ga direct naar de Arbocatalogus. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Jannet Bergman.

Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies
De nieuwsbrief van A&O-fonds Provincies komt één keer per maand uit. U vindt hier de laatste actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap
binnen provincies. Op onze website vindt u nog meer informatie over deze onderwerpen. U kunt zich aanmelden
voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl.
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