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Nr. 1, november 2007
De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies.
De digitale nieuwsbrief bevat korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen
via de betreffende link.

Wij e-mailen u op de hoogte
Hoe staat het met het Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR? Zit er schot in een
arbocatalogus voor de provincies? Voor welke uitdagingen staat het provinciale
arbeidsmarkt-beleid? Over deze en andere aanverwante onderwerpen bericht voortaan de emailnieuwsbrief A&OProvincies. Dit is de eerste uitgave.
De nieuwsbrief informeert u iedere zes weken over A&OProvincies, actuele ontwikkelingen in
lopende projecten en interessant nieuws vanuit de provincies. De digitale nieuwsbrief bevat
korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen via de betreffende
link.
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich voor de e-mail nieuwsbrief eenvoudig
aanmelden via het secretariaat van A&OProvincies, Inge Smit, (070) 8881245 en of
ismit@ipo.nl. Kijk ook op de website www.aenoprovincies.nl. Daar vindt u nog meer
informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en
medezeggenschap.
Peter Smits
Manager A&OProvincies.

PAR komt eraan
Provincies kunnen naar verwachting begin 2008 aan de slag met het Provinciaal Agressie
Registratiesysteem (PAR). Uit de evaluatie van de verlengde pilots bij gemeenten, Rijk en
provincie (dienst Groenvoorziening Zuid-Holland) blijkt dat het systeem technisch voldoet en
voldoende gebruikersvriendelijk is. PAR is een registratiesysteem voor het vastleggen van
agressie-incidenten en de daarop volgende maatregelen. Ook maakt het analyses mogelijk
over aard en omvang van agressie tegen overheidsdiensten. Agressie tegen medewerkers
met een publieke taak geldt als speerpunt voor het ministerie van BZK. Tevens zal er
voorjaar 2008 uitgebreide documentie beschikbaar komen over de noodzakelijke
beleidsmatige integrale aanpak van dit thema.
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Begeleidingscommissie arbocatalogus geïnstalleerd
De sector provincies is gestart met het opstellen van een arbocatalogus. In een
arbocatalogus beschrijven werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk oplossingen
voor de belang-rijkste arbeidsrisico’s in de sector. Er is inmiddels een A&OProvincies
begeleidingscommissie geïnstalleerd onder voorzitterschap van bestuurslid Fred Stroo.

EVC en OR
A&OProvincies gaat samen met het A+O fond Gemeenten in kaart brengen welke kwaliteiten
(competenties) iemand leert door het werk in een ondernemingsraad. De bedoeling is te
onderzoeken of opgedane kwaliteiten binnen een OR in een EVC-traject erkend kunnen
worden als ‘eerder verworven competenties’ (EVC).
Dit najaar start een inventarisatie welke kwaliteiten zoal bij het werk in de ondernemingsraad
aan bod komen. Op basis van ervaringen van zo’n 50 OR-leden (voorzitter, secretaris en
OR-leden) wordt een ontwikkelingsprofiel gemaakt, waarvan valt af te lezen wat
medewerkers door het OR-lidmaatschap (kunnen) leren. In een vervolgfase wordt het
ontwikkelprofiel in pilots uitgewerkt en verder verfijnd.
Door ontwikkelde competenties te herkennen en erkennen maakt het lidmaatschap van de
OR in de toekomst mogelijk aantrekkelijker voor medewerkers.
Belangstellenden voor dit project kunnen zich voor eind november melden bij
A&OProvincies.

Provincie Zeeland heeft meest tevreden medewerkers
In het onderzoek ‘Beste Werkgevers Non-Profit 2007’ van Intermediair heeft de provincie
Zeeland de meest tevreden medewerkers. Provinciesecretaris Viek Verdult is daar trots op.
Dé uitdaging voor de toekomst is om voldoende gekwalificeerd personeel binnen te krijgen
en binnen te houden. Wij spraken de heer Verdult over de krimpende arbeidsmarkt,
loopbaanbeleid en mobiliteit en de samenwerking met gemeenten.
Ga voor het hele artikel naar www.aenoprovincies.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
via het secretariaat van A&O Provincies, ook kunt u zich via de website inschrijven voor de
nieuwsbrief. Op de website www.aenoprovincies.nl vindt u nog meer informatie over
arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.

Peter Smits
manager A&O Provincies.
klik hier voor contact
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