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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.

Nieuwe voorzitter en plaatsvervangende voorzitter
Het A&O Provincies is opgericht op 1 januari 2007. Per genoemde datum is ook de voorzitter, de heer P.
van den Berghe (vakorganisatie CMHF) en de plaatsvervangende voorzitter de heer S. Janssen (IPO) in
functie. De heer van den Berghe gaat de vakorganisatie CMHF verlaten en heeft besloten om tijdens
algemeen bestuur vergadering van 16 juni jl. het voorzitterschap neer te leggen. Tegelijkertijd ontstond er
ook een vacature van plaatsvervangend voorzitter, omdat de heer Janssen heeft aangegeven afstand te
doen van deze functie t.b.v. de werknemersdelegatie. Vanaf 16 juni is de heer L.H.M. Vroomen (hoofd
p&o provincie Limburg) benoemd tot voorzitter en de heer W.A.L. de Kleijn (Abvakabo) benoemd tot
plaatsvervangend voorzitter van het A&O Provincies.

AMC Netwerk nieuws
In 2008 heeft A&O Provincies de notitie Arbeidsmarktbeleid Provincies opgesteld. Hierin zijn o.a. de
volgende vragen beantwoord “hoe bereik je als werkgever je doelgroep en hoe spreek je die aan in de
steeds krapper wordende arbeidsmarkt?” en “hoe kun je als werkgever zorgen voor een professioneel en
hoogwaardig recruitment instrumentarium waarmee tegelijkertijd de werving nog effectiever gemaakt
wordt en het imago geoptimaliseerd wordt.” Gezamenlijke deelname van provincies aan de carrièrebeurs
op 13 en 14 maart in de RAI was 1 van de acties die hieruit voortvloeide. Medio april zijn de
arbeidsmarktspecialisten onder leiding van A&O Provincies bijeengekomen om activiteiten verder te
prioriteren, dit ziet er voor activiteiten in het najaar als volgt uit:
-Open dag provincies;
-Workshop media training, vooral gerivht op digitale media;
-Regionale bijeenkomst t.b.v. presentatie BZK rapport de provincie als werkgever 2007-2015.
Provincies gaven ook aan dat ze gezien het succes van de carrièrebeurs 13 &14 maart, geïnteresseerd
zijn om gezamenlijk aan meerdere beurzen deel te neem. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht en
zullen aan het bestuur worden voorgelegd. In september komt het amc netwerk weer bijeen.

50% van de provincies neemt deel aan PAR!
De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zeeland werken al een tijd met het PAR ofwel het
Provinciaal Agressie Registratie systeem provincies. De Provincie Zuid Holland is daar onlangs
bijgekomen. In maart zijn er gesprekken gevoerd en is er vooral gekeken hoe het aanlooptraject, waarin
betrokkenheid van medewerkers en leidinggevenden en bekendheid met het systeem, nader vorm
gegeven kan worden. Groningen en Gelderland staan op het punt om met het PAR te starten. Voor meer
informatie over het PAR verwijzen we graag naar onze website.
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Arbo op herhaling
Arbo-coördinatoren en preventiemedewerkers kunnen zich weer inschrijven voor een tweetal
arbocursussen, namelijk voor de:



1 daagse opfriscursus preventiemedewerker op 23 september 2009
2 daagse cursus preventiemedewerker op 10 en 21 september 2009

A&O provincies organiseert deze cursussen in samenwerking met het bureau VHP Ergonomie. Tijdens de
opfrisdag ligt de nadruk op de opgedane ervaringen, onderlinge kennisuitwisseling en actuele
kennisoverdracht. De 2 daagse cursus preventiemedewerker is voor beginnende arbo-deskundigen
/preventiemedewerkers en besteed aandacht aan de wettelijke taken en de bijbehorende inhoudelijke
aspecten. Meer informatie en aanmelden kan via onderstaande links.
Cursus preventiemedewerker Provincie:
Cursusbeschrijving en aanmelden 2-daagse cursus
Opfrisdag preventiemedewerker Provincie:
Cursusbeschrijving en aanmelden opfrisdag

1000 MAX Provincies
30 juni a.s. loopt de 1000 max regeling provincies ten einde. Deze regeling is april 2008 van start gegaan
en heeft tot doel opleidingen te subsidiëren waarmee medewerkers hun arbeidsmarkt positie kunnen
vergroten. Voor elke provincie is een bedrag van 12.500 euro beschikbaar gesteld. Wat opvalt, is dat de
meeste provincies deze bedragen niet hebben opgemaakt. A&O Provincies zal in de zomer maanden de
1000 max regeling evalueren. Hoofden p&o, voorzitters OR en enkele medewerkers van verschillende
provincies zullen gevraagd worden mee te werken aan de evaluatie. Naar verwachting zal de evaluatie
begin september klaar zijn.

Website A&O
De afgelopen maanden heeft de site van A&O provincies www.aenoprovincies.nl een aantal
veranderingen ondergaan. De focus lag daarbij vooral op actualiteit, lay-out en structuur aanpassingen.
Sinds enige tijd is aan de home-page toegevoegd actualiteiten rubriek waarin korte nieuwsflitsen op het
gebied van hrm, arbo, medezeggenschap of arbeidsmarktbeleid aan bod komen. Veel leesplezier.

Nieuwsbrief heeft groter bereik
A&O Provincies wil met haar nieuwsbrief vooral medewerkers van provincies bereiken die geïnteresseerd
zijn in ontwikkelingen op gebied van hrm, arbo, medezeggenschap en arbeidsmarktbeleid, Om dit te
bereiken zijn met twee provincie -Gelderland en Noord-Brabant- afspraken gemaakt over interne
verspreiding van de nieuwsbrief. We zullen de komende periode met alle provincies in contact treden om
hierover afspraken te maken en hopen uiteraard op een groot bereik.

Aanmelden A&O 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

2

