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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.

Arbo kennis opfrissen?
Arbo-coördinatoren en preventiemedewerkers kunnen zich inschrijven voor een drietal
arbocursussen, namelijk voor de:
•
•
•

ééndaagse opfriscursus RSI-consulent
ééndaagse opfriscursus preventiemedewerker
tweedaagse cursus preventiemedewerker

A&O provincies organiseert deze cursussen in samenwerking met het bureau VHP en we
kunnen het aanbieden tegen een sterk gereduceerd tarief. Tijdens de opfrisdagen ligt de
nadruk op de opgedane ervaringen, onderlinge kennisuitwisseling en actuele
kennisoverdracht. De tweedaagse cursus preventiemedewerker is voor beginnende
arbeidskundigen/preventiemedewerkers en besteed aandacht aan de wettelijke taken en de
bijbehorende inhoudelijke aspecten.
Voor meer informatie, vragen en aanmeldingen klik hier.

Geef tot 1 juni 2009 uw mening over de Arbocatalogus Provincies
Sinds april is een eerste versie van de arbocatalogus Provincies klaar en is beschikbaar via
de website http://provincies.arbocatalogus.net. Onder het motto ‘De gebruiker aan zet’
kunnen gebruikers de arbocatalogus tot 1 juni 2009 testen op inhoud, gebruiksvriendelijkheid
of mogelijke verbeteringen. Dus kijk en reageer.
Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe
provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken.
Er is gekozen voor een praktische en gebruikersvriendelijke website over oplossingen voor
de meest voorkomende arbeidsrisico’s binnen het werkveld van de provincie. Met de
arbocatalogus zetten de provincies, in aansluiting op het Arboconvenant Provincies, een
volgende stap om het werk binnen provincies veilig en gezond te houden. In de proefperiode
medio maart tot 1 juni 2009 staat de arbocatalogus open voor reacties. Medewerkers van
provincies kunnen volop met de arbocatalogus aan de slag. A&O Provincies nodigt de
gebruikers uit een reactie te geven over hun positieve en negatieve ervaringen. Of heeft u
een goede tip voor verbetering? Meld het ons. De reacties worden meegenomen om de
arbocatalogus na 1 juni 2009 verder te verbeteren. Na de zomer zal dan een definitieve

versie van de arbocatalogus gepresenteerd worden. Maar tot 1 juni a.s. bent u aan zet!
Uiteraard wordt ook daarna de Arbocatalogus periodiek geactualiseerd aan de hand van
nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Samen met gebruikers, wil het A&O Provincies de
Arbocatalogus een levend document laten zijn.

Leernetwerk Diversiteit
A&O Provincies, de Gemeenten en Waterschappen organiseren samen met FORUM,
Instituut voor multiculturele ontwikkeling en DIV-management, een leernetwerk Diversiteit.
Het leernetwerk biedt in zeven bijeenkomsten actuele kennis en uitwisseling van
(praktijk)ervaring om diversiteitbeleid te stimuleren. Het leernetwerk draagt tevens bij aan de
intersectorale samenwerking tussen de drie overheidslagen.
Geïnteresseerd? Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagmiddag 25 mei a.s. van
14.00-16.00 uur bij FORUM te Utrecht. Voor meer informatie ga naar: informatie.
Aanmelden kan door uw naam, functie, organisatie, adresgegevens en telefoonnummer te
mailen naar s.bunt@forum.nl, tel: 030-2974 225.

Regeling 1000 max loopt t/m 30 juni 2009
Voor ieder provincie is € 12.500,- gereserveerd voor de 1000 max regeling. Deze regeling
biedt medewerkers de mogelijkheid door middel van een opleiding hun inzetbaarheid te
vergroten. Aanvragen voor een opleiding worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
Als het budget van een provincie niet meer toereikend is, wordt een aanvraag afgewezen.
De provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg hebben het maximum bereikt
en kunnen dus geen aanvragen meer indienen. Medewerkers van andere provincies kunnen
nog aanvragen indienen. Voor meer informatie, voorwaarden en inschrijven zie: meer
informatie en aanmelden 1000 max.

Aanmelden nieuwsbrief
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het
secretariaat van A&O Provincies. 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

