
  
 

   
 
 
Nieuwsbrief A&O Provincies  
 
 
Nr. 13, september 2009 
 
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.  
 

De nieuwe voorzitter van bestuur A&O stelt zich voor 
‘Een voor allen, allen voor een!’ 
 
“Deze zomer waren de wereldkampioenschappen atletiek in Berlijn. De Jamaicaanse estafetteploeg met 
wervelwind Usain Bolt rende het snelst en gaf het stokje het beste door. Goud! Ik nam deze zomer het 
stokje over van voorzitter Peter van den Berghe van A&O Provincies. Wissel gelukt. 
We vormden al langer een team. Anderhalf jaar geleden kreeg ik de kans om namens de provinciale 
werkgevers in het bestuur van A&O Provincies mee te denken. Ik zei direct ‘ja’. Want A&O Provincies 
biedt een mogelijkheid om samen met de sociale partners te werken aan de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt van de provincies. Een leuk aandachtsgebied waarin de komende jaren nog veel te doen is. 
Vanuit het bestuur kun je daarin een actieve rol spelen; de wereld een beetje proberen te veranderen. 
De ontwikkeling van medewerkers staat voor mij als speerpunt centraal. De werknemer is tegenwoordig 
zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling. Een goede verandering, vind ik. Het is mijn grote 
uitdaging om, vanuit werkgeverszijde, het voor medewerkers makkelijker te maken de regie over hun 
eigen ontwikkeling te sturen. Werknemers moeten zelf kijken of het aanbod van de werkgevers aansluit bij 
hun geplande carrière. Zij moeten de regie zelf in handen nemen; de werkgever kan daarbij 
ondersteunen. Lees meer 
 
Louis Vroomen 
Voorzitter A&O Provincies  

 
 
 
Het is dan toch zover……. 
 
Of je het nu doet in het Frans, dat zo goed past bij mijn achtergrond als ook bij de historische half 
Franstalige stad Maastricht waar ik mijn laatste bestuursvergadering voorzat en dan zeg je natuurlijk: 
“Partir c’est mourir un peu” of met het meer berustende Calvinistisch Hollandse bij Den Haag passende 
uitdrukking: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, duidelijk is dat ik het stokje overdraag aan 
Louis Vroomen. Zoals je uit de gebruikte zegswijzen al kunt afleiden enerzijds met weemoed in mij hart 
maar anderzijds ook omdat het de natuurlijke wijze der dingen is. Natuurlijk ben je trost op wat bereikt is, 
maar je moet ook voorkomen vast te roesten in je eigen zekerheden. Het is goed als er van tijd tot tijd 
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iemand nieuws aan het roer komt met nieuwe visies en ongetwijfeld op onderdelen een andere kijk op de 
zaak. Maar zoals gezegd ben ik ook trots op wat is bereikt. Met weinig middelen en met vallen en opstaan 
is A&O Provincies via het Arbo convenant op de kaart gezet. Met een minimaal apparaat is er al veel 
gerealiseerd en ik heb het vertrouwen dat dit alleen maar verder uitgebouwd kan worden. Dankbaar ben ik 
dat ik dit heb mogen doen in een uiterst prettige setting waarin iedereen er de schouders onder wilde 
zetten. Ik zal het verdere wel en wee van het fonds dan ook met belangstelling blijven volgen. Ik dank 
iedereen die mij het vertrouwen gegeven heeft om dit werk te doen en ik wens bestuur en medewerkers 
maar bovenal alle medewerkers in de sector die met A&O provincies als ondersteuner hun loopbaan 
vervolgen het allerbeste toe. En ik…….? Ik vervolg mijn reis door het leven van de ambtelijke sectoren op 
een andere manier. Het leven gaat voort: 
 
Cast a cold eye on life, on dead, horseman pass bye (W.B. Yeats) 
 
Peter van den Berghe 

 
 
Opendag provincie Gelderland 
Om heel verschillende redenen waren ze gekomen, de bezoekers van het Open Huis van de provincie 
Gelderland. De een voor de muziek, de ander om dat bijzondere gebouw, het Huis der Provincie, eens 
van binnen te kunnen bewonderen. Ook grepen opvallend veel mensen de kans om zich eens op de 
vacatures bij de provincie te oriënteren. Er was voor iedereen wat te doen, zaterdag 12 september jl. in 
Arnhem.   
 

   
 

Provincie Gelderland heeft in samenwerking met A&O provincies de open monumentendag aangegrepen 
om zich als werkgever van haar beste kant te laten zien. Bezoekers konden zich oriënteren op het werken 
bij de provincie d.m.v. 20 vacatures, een film, informatieve stand, jobcoaches, internet, een cv check of 
speeddaten met gedeputeerden of Statenleden. De 4 jobcoaches gaven aan dat de belangstelling 
overweldigend was. Voor 11.00 uur stonden de eerste bezoekers te wachten om een gesprek met één 
van de jobcoaches en het bleef de gehele dag druk. Bezoekers kwamen gericht en waren o.a. op zoek 
naar traineeships, vacatures en inhoudelijke informatie over functies en de organisatie. Dit alles was 
mogelijk onder het genot van een kop koffie. De provincie Gelderland is zeer tevreden met het resultaat 
en de wijze waarop het is aangepakt. Caroline Hendriks (P&O adviseur) gaf aan dat deze dag veel 
serieuze kandidaten heeft opgeleverd die nu of in de toekomst zeker wat kunnen betekenen voor de 
organisatie. Meer info: opendag Gelderland. A&O zal binnenkort een publicatie uitbrengen waarin de 
aanpak van deze dag zal worden beschreven.  
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Medezeggenschap wordt wegwijs in de Arbocatalogus Provincies 
In overleg met Provor organiseert A&O provincies komend najaar een trainingsdag voor OR- en OC-
leden, VGWM-leden en GO-leden. In de training onder meer aandacht voor het volgende: 
 
• Wat houdt de Arbocatalogus in (status en relatie tot de Arbowet); 
• De hoofdlijnen van de Arbocatalogus, waaronder de opbouw van de clusters psychosociale 

arbeidsbelasting (PSA), veiligheid en arbeidshygiëne/ergonomie; 
• Hoe werkt het digitale zoeksysteem in de Arbocatalogus Provincies; 
• Koppeling met de inhoud van de Arbocatalogus en het interne arbobeleid van de provincies; 
• Rechten en mogelijkheden OR met betrekking tot de onderwerpen in de Arbocatalogus. 
 
Binnenkort ontvangen genoemde partijen meer informatie. In een later stadium worden ook managers en 
andere betrokken medewerkers getraind. We houden u op de hoogte. 
 
 
Lancering Arbocatalogus 11 november a.s. 
Op 11 november a.s. wordt de Arbocatalogus Provincies officieel gelanceerd en feestelijk in gebruik 
genomen. Binnenkort worden de uitnodigingen verzonden. Het belooft een boeiende dag te worden! Meer 
lezen over bijvoorbeeld Psychosociale Arbeidsbelasting? Kijk in de Arbocatalogus: 
http://provincies.arbocatalogus.net  
 
 
30 september 2009 netwerkdag Arbo-co’s in Utrecht 
Een aantal keer per jaar komen de arbo-coördinatoren van de provincies bij elkaar voor kennisuitwisseling 
en –overdracht. Op de 30e staat o.a. de up date van de digitale RI&E voor provincies, de PAR en de 
implementatie van onze Arbocatalogus op de agenda. 
 
 
8 oktober 2009: VPT-Beurs 2009 (VPT = Veilige Publiek Taak) 
Wilt u kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en inspiratie krijgen voor uw eigen aanpak van agressie 
geweld? Bezoek dan op 8 oktober a.s. de VPT-Beurs in Amersfoort! Op de beurs presenteren organisties 
met een publieke taak hun aanpak van agressie en geweld. Aanmelden kan via onderstaande link (naar 
de website van Ministerie van Binnenlandse Zaken) en deelname is kosteloos. 
http://www.minbzk.nl/onderwerpen/veiligheid/veilige-publieke/vpt-beurs 
 
 
Jaarboek Werknemers bij de Overheid 2009 
Het “Jaarboek Werknemers bij de Overheid” is onlangs uitgekomen. Het jaarboek geeft op een 
toegankelijke wijze veel informatie over o.a. medezeggenschap, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en 
collectieve regelingen van de Provincies, het Rijk, de Gemeenten en de Waterschappen. Mocht u een 
exemplaar willen ontvangen, dan kan contact opgenomen worden met A&O Provincies. 

 
1000 MAX Provincies nieuws 
De regeling liep tot eind juni en is inmiddels gesloten. Met betrekking tot de uitputting van de budgetten, 
kan gemeld worden dat bijna 75% van het beschikbaar gestelde budget (€ 12.500 per provincie) volledig 
aangewend is voor opleidingen. Een veel gehoord geluid was dat deze regeling voor veel medewerkers 
een extra steuntje in de rug gaf t.b.v. een overstap naar een andere baan zowel in- als buiten de sector. 
Volgens P&O’ers en OR-leden zat de toegevoegde waarde van de regeling vooral in het feit dat 
medewerkers een opleiding konden volgen die normaal gesproken niet door de werkgever vergoed wordt 
omdat deze niet relevant is voor de huidige functie. Voor meer informatie zie de publicatie van het 
evaluatierapport op de site van A&O Provincies. 
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EVC 
De gezamenlijke AenO fondsen van Gemeenten en Provincies zijn doende met de laatste hand te leggen 
aan de publicatie rondom het opzetten van evc trajecten. Het betreft een populaire versie en een 
handboek voor deskundigen. Op de Provor vergadering van 18 september zal door A&O Provincies een 
presentatie worden verzorgd over deze pilot. Tevens zullen ideeën en wensen worden geïnventariseerd 
over verdere implementatie. 

 
Diversiteit 
Provincies starten binnenkort met het programma Diversiteit wat is opgesteld in samenspraak met de 
besturen van de drie A&O fondsen (waterschappen, gemeenten en provincies). Door het ministerie van 
BZK wordt hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Er hebben al 5 provincies kenbaar gemaakt mee te 
willen werken aan dit programma. Het programma diversiteit bestaat uit diverse thema’s waaronder, een 
maatwerk subsidie regeling, het opstellen van een business case en "kleur bekennen". Kleur bekennen 
gaat in op samenwerken, cultuur, religie, eetgewoonten, muziek en dans van medewerkers die werkzaam 
zijn bij provincies. Hiertoe zullen diverse workshops en andere activiteiten bij provincies georganiseerd 
worden. In een volgende nieuwsbrief zullen we hier zeker op terug komen. Als u meer willen weten over 
diversiteit kunt u ook contact opnemen met Peter Smits van A&O Provincies. 

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 

http://www.aenoprovincies.nl/
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1%3Aplamw-smits&catid=11%3Aaeno-provincies&Itemid=92

