Nieuwsbrief A & O Provincies
Nr. 14, oktober 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.

Nieuw bestuurslid A&O Provincies stelt zich voor
Onlangs is het rapport “De provincie als werkgever 2007-2015” verschenen. Een van de opvallendste
conclusies is dat tussen 2008 en 2015 de helft van het huidige personeel moet worden vervangen; vooral
door de uitstroom van mensen die met pensioen gaan. Bij de provincies is de vergrijzing het grootst, maar
ook bij de andere overheden is sprake van een grote vergrijzing. Ter vergelijking: bij de provincies
bedraagt het aandeel 50-plussers 38,5% en van alle werkenden in Nederland is 23% ouder dan 50 jaar.
Daar komt bij dat het nieuwe personeel geworven moet worden in arbeidsmarktsegmenten waar naar
verwachting de vraag het aanbod fiks overstijgt. Met name voor de werving van werknemers op hbo- en
wo-niveau zijn problemen te voorzien. De verschillende overheden en het bedrijfsleven vissen immers in
dezelfde vijver.
Als vertegenwoordiger van de werknemers in het bestuur van A&O Provincies heb ik niet de indruk dat
deze problemen door de werkgevers erkend en herkend worden. Ik wil me in het bestuur de komende
jaren graag inzetten om een en ander te verbeteren, lees verder.

Programma lancering Arbocatalogus 11 november 2009
11 november wordt de Arbocatalogus Provincies officieel gelanceerd en feestelijk in gebruik genomen. De
uitnodigingen zijn verzonden, de aanmeldingen stromen binnen! Het programma bestaat uit de officiële
lancering, diverse speeches een lunch en aansluitend een workshop Arbocatalogus Provincies.
Klik hier voor de uitnodiging.
De 13.000 medewerkers van de provincies kunnen in de Arbocatalogus regelgeving en oplossingen
vinden voor de veel voorkomende risico‟s. Deze zijn verdeeld in drie clusters:
1. Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)
2. Arbeidshygiëne en Ergonomie
3. Veiligheid
Gebruikers kunnen risico‟s met wetgeving en good practices ook vinden door te zoeken op de functie. Het
onderdeel PSA is inmiddels formeel getoetst en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. De Arbocatalogus
is samengesteld door de werkgevers en vakbonden uit de sector en is online te vinden op
http://provincies.arbocatalogus.net. Het is een groeidocument, de website wordt doorlopend aangevuld
met nieuwe ontwikkelingen en goede voorbeelden uit de praktijk.
Graag zien we u 11 november in Arnhem.
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Carrièrebeurs december 2009
A&O Provincies is medio oktober begonnen met de voorbereidingen voor gezamenlijke deelname door
provincies aan de carrièrebeurs overheid. De carrièrebeurs overheid staat gepland op 11 en 12 december
in de RAI in Amsterdam. Voor meer informatie verwijzen we naar de website Carrièrebeurs overheid. Via
deze nieuwsbrief informeren we over onze bijdrage aan de beurs.

Diversiteit voor Provincies, Gemeenten en Waterschappen
Diversiteit staat sinds begin dit jaar weer volop in de belangstelling. Met name vanuit het ministerie van
BZK worden impulsen gegeven om diversiteit, of steeds vaker biculturaliteit genoemd, onder de aandacht
te brengen te houden. Om inzicht te krijgen in knelpunten en succesvolle interventies bij het bevorderen
van culturele diversiteit binnen de decentrale overheid, organiseerde BZK op 28 mei jl. een
brainstormsessie met verschillende vertegenwoordigers uit de drie sectoren en enkele (externe)
ervaringsdeskundigen. Dit heeft geleid tot een Plan van aanpak „Impuls versterking culturele diversiteit
binnen de sectoren Gemeenten, Waterschappen, Provincies‟. De besturen van de drie fondsen zullen dit
plan aanbieden aan Guusje ter Horst, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast
is in oktober de wervingsprocedure gestart voor een diversiteitmanager die het thema Diversiteit binnen
de drie sectoren gaat agenderen en verder vorm gaat geven.

AMC Netwerk komt weer bijeen
14 september jl. is het netwerk van arbeidsmarktspecialisten van de verschillende provincies weer bijeen
geweest in Utrecht. Agendapunten van de bijeenkomst waren onder meer:






Terugblik op de in samenwerking met A&O provincies georganiseerde open dag in de provincie
Gelderland;
Voortgang regionale arbeidsmarktpublicatie Empower Limburg;
Workshop acties arbeidsmarktplan „Herkennen Erkennen Handelen‟ over het herkennen van
arbeidsmarktproblemen in de sector provincies;
Deelname aan een carrièrebeurs in het najaar.

In december vindt de laatste amc-bijeenkomst van dit jaar plaats en zal een doorkijk naar 2010 gegeven
worden.

Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR)
De zomerperiode is gebruikt om voor najaar 2009 een hernieuwd aanvalsplan te formuleren. Dit plan, als
vervolg op de eerder geformuleerde implementatie acties, is door het Dagelijks Bestuur van A&O
provincies goedgekeurd en zal door A&O Provincies in samenwerking met de provincies verder ter
uitvoering worden gebracht. Tijdens de netwerkbijeenkomst van de arbo-coördinatoren op 30 september
jl. is dit plan gepresenteerd. De aanwezige arbo-coördinatoren waren positief over de inzet van A&O
Provincies in deze. Nogmaals werd aandacht gevraagd voor het gegeven dat een Cao legitimatie (zie
gemeentelijke sector) die invoering van het PAR zou vergemakkelijken.

1000 MAX Provincies Evaluatie
“Volgens p&o’rs en OR leden zat de toegevoegde waarde van de 1000 max regeling vooral in het feit dat
medewerkers een opleiding konden volgen die normaal gesproken niet door de werkgever vergoed wordt,
omdat deze veelal niet relevant is voor de huidige functie”. Dit en meer informatie treft u aan in het
evaluatierapport 1000 max provincies.

Netwerkdag Arbo- coördinatoren
Op 30 september jl. was de netwerkdag arbo-coördinatoren. Centraal stond kennisuitwisseling en –
overdracht ten aanzien van de up date van de digitale RI&E voor provincies, de implementatie van onze
Arbocatalogus en het provinciale agressie en geweldsregistratiesysteem, het PAR. Het
ochtendprogramma bestond uit het bespreken van nieuwe ontwikkelingen, lopende projecten en
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onderlinge kennisuitwisseling. Na de lunch was het tijd voor twee inhoudelijke workshops: digi RI&E
Provincies en de workshop over het PAR.

Medezeggenschap wordt wegwijs in de Arbocatalogus Provincies
De uitnodigingen voor de trainingsdag voor OR- en OC-leden, VGWM-leden en GO-leden zijn verzonden.
De training wordt gegeven door FNV format en gaat o.a. in op de volgende onderwerpen:






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.

Bij voldoende aanmeldingen vinden de trainingen regionaal plaats.
Voor aanmelden of meer informatie ga naar opleiding arbocatalogus.

Aanmelden A&O nieuwsbrief
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website
http://www.aenoprovincies.nl of via het secretariaat van A&O Provincies. Op onze website 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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