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Nieuwsbrief A & O Provincies  
 
 
Nr. 16, december 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.  
 
 
Kerstcolumn  Voorzitter A&O Provincies Louis Vroomen 
 

Pieken 
Ik moet nog op pad voor een boom en de kerstdoos nog van zolder halen. Ik houd er niet van 
om te snel na Sinterklaas het huis helemaal in kerstsfeer te hullen. December is immers een 
drukke maand, ook nog gewoon binnen het werk.  
De donkere dagen nodigen wel uit om even achterom te blikken. Weer een jaar voorbij. Rutte 
en Pechtold verkozen tot beste politici, Antoinette Hertsenberg van Radar gekozen als 
journalist van het jaar. Als voorzitter van A&O Provincies zet ik met stip ‘onze’ arbocatalogus 
op één. Want met de Arbocatalogus Provincies hebben sociale partners afgelopen jaar een 
prachtig product afgeleverd waarvan werkgevers en werknemers binnen provincies jarenlang 
kunnen profiteren. En hij wordt als het goed is alleen maar voller en beter. 
Heeft dat nog zin, vraagt u zich misschien af. Het afgelopen jaar lagen de provincies flink 
onder vuur en de beste politici van het jaar liepen daarbij voorop. Steeds vaker klinkt de vraag 
‘waar zijn de provincies nog voor nodig?’ Ik twijfel er niet aan dat de provincie ook in de 
toekomst een belangrijke rol zal hebben. Misschien is straks niet voor iedere provincie 
dezelfde rol weggelegd en komt er meer differentiatie. Of gaan we gebiedsgericht 
samenwerken? De uitkomsten zijn nog onzeker.  
Duidelijk is wel dat medewerkers bij provincies zich moeten willen en kunnen ontwikkelen. 
Anders ontstaat een geweldig probleem. Werkgevers en vakbonden moeten zich daarom 
richten op het ondersteunen van medewerkers die zelf de regie in eigen hand dienen te 
nemen. Werkgevers horen de randvoorwaarden te scheppen en de vakbonden moeten 
samen met hen willen nadenken over arrangementen op de regionale arbeidsmarkt om 
ontwikkeling te kunnen waarmaken. Regionaal zal het best werken. De arbeidsmarktsituatie 
verschilt per regio en samenwerkingsverbanden ontstaan in de regio. De ontwikkeling van 
medewerkers en de regionale arbeidsmarkt zijn de twee belangrijke issues waar het A&O 
Provincies komend jaar prioriteit zal leggen. 
In de toekomst is werkzekerheid belangrijker dan baanzekerheid. We zullen nog veel meer 
moeten leren om ‘out of the box’ te denken om medewerkers te laten pieken… Zal alles het 
overleefd hebben op zolder? Ik ga toch die kerstdoos alvast naar beneden halen. We gaan 
pieken… 
 
Namens A&O Provincies wens ik alle medewerkers bij provincies fijne feestdagen en een 
gezond 2010. 
 
Louis Vroomen 
Voorzitter A&O Provincies. 
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Carrièrebeurs Overheid 2009 
Met bijna 50 exposanten was de deelname van de Provincie aan deze beurs op 11 en 12 
december in de RAI een zeer geslaagde exercitie. Met een nieuwe flexibele beurswand, 
brainpuzzle als gimmick, een flyer met bijna 70 vacatures en 11 collega’s als standbemanning 
was de sector provincie goed vertegenwoordigd.  Het aantal beursbezoekers was tien procent 
meer dan in 2008. Het totale aantal beursbezoekers kwam nu uit op ruim 3800. In de stand 
zijn meer dan 500 goede gesprekken gevoerd. Op vrijdag kwamen vooral veel studenten 
langs die bijna of net zijn afgestudeerd en naarstig op zoek zijn naar een baan of 
werkervaringplek. Er lijkt een schreeuwende behoefte te zijn onder deze groep aan 
traineeships en werkervaringsplaatsen. Op zaterdag waren er ook veel mensen die al werken 
maar op zoek zijn naar een andere baan. Echt serieuze kandidaten en in enkele gevallen 
zelfs potentiële kandidaten voor vacatures.  
 

  
 
De maandag voorafgaand aan de Carrièrebeurs Overheid zijn alle collega’s die de 
beursstand zouden bemannen getraind. Er werd geoefend met veelvoorkomende vragen als 
‘Wat doet de provincie nu precies?’ en ‘Wat doet de provincie op het gebied van bijvoorbeeld 
zorg en welzijn?’ of ‘Kun je bij de provincie werken als je weinig tot geen werkervaring hebt?’. 
Met dank aan Carina van Dolder (Provincie Utrecht) stonden er 11 goed getrainde en 
gemotiveerde collega’s in de stand.  
 
 

EIPA Maastricht 
De voorzitter en de manager A&O Provincies hebben op 27 oktober jl. een bezoek gebracht 
aan het European Institute of Public Administration (EIPA) in Maastricht. Doel van het bezoek 
was om in vervolg op het eerste bezoek met het voltallige Algemeen Bestuur van A&O 
Provincies, te verkennen in hoeverre er sprake kan zijn van een vruchtbare samenwerking. 
Afgesproken is dat EIPA een voorstel formuleert waarin zij aangeven hoe de Europese 
ervaringen zijn met het fenomeen van de regionale arbeidsmarkt. Gedacht wordt aan het 
opzetten van een workshop rond dit thema. Ervaringen en best practices van andere lidstaten 
zijn in dit kader interessant en mogelijk inspirerend. 
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Diversiteit 
Op 10 november jl. overhandigde een vertegenwoordiging van de besturen van de drie sector 
fondsen (provincies, gemeenten en waterschappen) het plan van aanpak aan minister Guusje 
ter Horst van het ministerie van BZK. Namens A&O Provincies waren aanwezig de heren 
Janssen en Smits. 
 

De sollicitatie gesprekken voor de 
vacature Projectleider diversiteit zijn 
afgerond en hebben geleid tot het 
aanstellen van mevrouw Mieke 
Teunissen per 1 februari 2010. 
 
Op 24 november jl. is de workshop voor 
de sector provincies gehouden met als 
doel het opstellen van de sectorale 
businesscase. Bureau DIV van het 
ministerie van BZK begeleidde deze 
workshop, 8 provincies hadden zich 
hiervoor aangemeld. Een prachtig 

resultaat! Aan het eind van de workshop heeft de manager A&O Provincies een toelichting 
gegeven op het totale projectplan, waar de businesscase een onderdeel van is en de 
maatwerk subsidieregeling en het plan van aanpak in de nieuwe huisstijl uitgereikt. 

 
Collega Gezocht in Gelderland 
De provincie Gelderland profileerde zich tijdens haar Open Huis op de landelijke Open 
monumentendag, zaterdag 12 september, op initiatief van A&O Provincies gelijktijdig als 
werkgever. Bezoekers konden bij het onderdeel “Collega gezocht” uitgebreid kennismaken 
met de provinciale organisatie, collega’s die er werkten en met het werk van de provincie 
Gelderland. Bezoekers konden speeddaten met ambtenaren, een CV en loopbaancheck door 
carrière coaches laten afnemen, ongeveer 20 vacatures inzien en aangeven of zij 
belangstelling hadden in het lopen van een stage. De koppeling van dit evenement en 
arbeidsmarktcommunicatie was zeer succesvol. Van deze dag hebben we een praktische 
handleiding gemaakt waarmee provincies arbeidsmarktcommunicatie kunnen op pakken in 
combinatie met een grootschaliger evenement. Download hier de brochure  “Collega 
gezocht”. 

 
 
Arbocatalogus congres op 11 november 2009 
Voor de circa 60 bezoekers was de dag een groot succes. Met de knip oog conclusie naar 
aanleiding van de slogan: “de arbocatalogus is Online en dus zijn we klaar” is door de 
bezoekers niet ingestemd. Integendeel, de algemeen luidende conclusie is dat we nu aan de 
slag gaan met verder ontwikkelen en levend houden van dit groeidocument én de 
implementatie binnen de provincies. Uiteraard houden we u op de hoogte. Voor uitgebreide 
beschrijving van de dag verwijzen we graag naar de  extra A&O nieuwsbrief 15. Op 8 
december jl. is de nieuw ingestelde commissie Actueel bij elkaar gekomen teneinde de 
voltooiing van de eerste drie delen van de arbocatalogus te regelen en heeft ze verdere 
acties voor 2010 bepaald. 
 
OR Training Arbocatalogus 
Ook de training voor OR leden is in trek. Er zijn 3 regionale trainingen en er zijn nog enkele 
plaatsen. Aanmelden kan dus nog, de keuze is uit: 
Woerden donderdag 28 januari 
Arnhem dinsdag 2 februari 
Zwolle dinsdag 9 februari 
U kunt zich hier aanmelden 

http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/ao_stimuleringsregeling_210x297_def.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/ao_subsidieverzoek_zk_210x297_def.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/2009573320a2bo20provincies20folder20a420_120lr.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/2009573320a2bo20provincies20folder20a420_120lr.pdf
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=16&id=97&Itemid=96
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=article&catid=9&id=89&Itemid=89
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Implementatie PAR 
Een aantal provincies is volop bezig met implementatie van het provinciale agressie 
registratiesysteem. Dit systeem heeft de goedkeuring van de Arbeidsinspectie. Dit kwam naar 
voren bij een aantal controlebezoeken van de Arbeidsinspectie bij verschillende provincies. 
Uit de contacten met de arbo-coördinatoren van een aantal provincies blijkt dat naar 
aanleiding van het aanbod en de facilitering door A&O Provincies, het implementeren van het 
PAR vanuit een integrale beleidsvisie wordt opgepakt. Zowel personeelsadviseur als de arbo-
coordinator hebben in dit traject een actieve rol. Via deze nieuwsbrief en publicaties op onze 
website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen.  
 

Opleidingen 
A&O Provincies organiseert samen met andere a&o fondsen (waterschappen/gemeenten) 
verschillende opleidingen en workshops. U kunt zich hiervoor via onderstaande link 
aanmelden. Op dit moment gaat het onder meer om de volgende opleidingen: 

 Conferentie Strategische Personeelsplanning 

 Training arbocatalogus voor ondernemingsraden 
 

 
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 

 
Tot slot: 

 
 

A&O Provincies 
wenst iedereen vredige en gelukkige 

feestdagen 
en een bloeiende samenwerking in 2010 

 
 

http://www.aeno.nl/strategische-personeelsplanning/activiteiten/workshops-strategische-personeelsplanning/details.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=139
http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/uitnodiging%20training%20arbocatalogus.pdf
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

