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Nr. 18, Maart 2010
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.

Column bestuurder A&O Provincies Hugues von Schwartzenberg
“Personeelsbeleid zonder aandacht voor diversiteit is niet meer van deze tijd”
Als je, zoals ik, al een tijdje meedraait in de wereld van de lokale overheid, dan komt bij
diversiteitsbeleid al snel het beeld op van allerlei maatregelen om de achterstand in de bemensing van
(hogere) functies door vrouwen weg te werken. Bij een nuchtere beschouwing van de huidige situatie
bij veel overheidswerkgevers, kan ik niet anders dan constateren dat het daadwerkelijke rendement
van al die maatregelen maar betrekkelijk gering is (geweest).
Het toeval wil, dat ik tijdens het schrijven van dit artikeltje door een (vrouwelijke) collega wordt
geattendeerd op een artikel in de Volkskrant van 27 februari 2010 met de titel “Vrouwen moeten
zichzelf blijven”. In dit artikel worden een aantal beschouwingen gegeven over (het gemis aan)
vrouwen in topposities. Ik wil niet al te lang stil staan bij alle argumenten die worden aangehaald om te
verklaren waarom er minder vrouwen in topposities zitten dan mannen; variërende van: het ligt voor
een stuk aan henzelf, tot ………….. vul maar vrijelijk in! Lees meer

Diversiteit op de agenda
De samenwerkende A&O fondsen Provincies, Gemeenten en Waterschappen geven diversiteit de
komende twee jaar een extra impuls. Op maandag 12 april 2010 willen we gezamenlijk een aftrap
geven via een startbijeenkomst. Een interactieve bijeenkomst voor mensen bij Provincies,
Gemeenten, en Waterschappen, die binnen de organisatie werk willen maken van biculturele
diversiteit. Iedereen is welkom: van leidinggevenden en P&O’ers tot OR-leden en
beleidsmedewerkers.
Wat kun jij zelf doen om je organisatie meer divers te maken? Hoe hebben anderen het aangepakt?
En wat hebben zij bereikt? Elkaar inspireren, van elkaar leren en handvatten aangereikt krijgen om
concreet aan de slag te gaan, dáár is deze dag voor bedoeld. Lees meer en meld je aan.

HRM prijs
Tijdens het op 26 januari gehouden werkgeverszaken congres van IPO is door A&O Provincies de
hrm prijs 2010-12011 gelanceerd. Uit de eerste reacties en de inmiddels verzonden stukken aan de
hoofden P&O mag worden afgeleid dat het weer een spannende competitie gaat worden.
Eind 2010 wordt de winnaar bekend gemaakt.
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Congres EVC/OVC en medezeggenschap 2.0

“Medezeggenschap verzilveren”

Recent verscheen het stappenplan ‘Medezeggenschap verzilveren’.
Daarin staat in een helder overzicht beschreven welke stappen de
ondernemingsraad kan nemen voor het ontwikkelen en inzichtelijk
maken en uiteindelijk waarderen van die competenties die nodig zijn
voor goed OR werk. Via een gestructureerd, helder en praktisch plan
kan elke OR nu komen tot EVC (Erkenning Verworven Competenties).
De eerste ervaringen leren dat organisatie en individuele OR-leden baat
hebben bij het in kaart brengen van de meerwaarde aan
medezeggenschap.
DOEL: OR WERK AANTREKKELIJKER MAKEN.VOOR DE LEDEN EN
DE ORGANISATIE.

Het A&O Provincies heeft in samenwerking met PROVor op
3 maart jl. in Utrecht het Congres EVC/OVC en medezeggenschap 2.0 voor OR-leden, p&o-adviseurs
en leidinggevenden van provincies georganiseerd. De opkomst was
zeer hoog, bijna 50 deelnemers. De deelnemers waren met name
afkomstig uit ondernemingsraden en een enkele p&o-adviseur. Jaap
Doeven, lid van het algemeen bestuur A&O Provincies en
portefeuillehouder medezeggenschap, heette de aanwezigen welkom .
Lees meer.
Klik hier voor de publicatie Medezeggenschap verzilveren.
Klik hier voor foto’s die 2 maart gemaakt zijn tijdens het congres.

Verspreiding nieuwsbrief A&O Provincies
Om onze bekendheid bij de doelgroep te vergroten, hebben we in 2009 onder deskundigen van
provincies bij o.a. hoofden p&o en arbeidsmarktspecialisten, onderzoek gedaan naar de wijze van
verspreiding van de digitale nieuwsbrief van A&O Provincies.
De nieuwsbrief verschijnt eens per 6 weken in digitale vorm. Hierin is vooral aandacht voor de laatste
ontwikkelingen, actualiteiten, trends en voortgang met betrekking tot projecten en
netwerkbijeenkomsten op het gebied van ARBO, HRM, Arbeidsmarktcommunicatie en
Medezeggenschap. Het blijkt dat de verspreiding van de nieuwsbrief bij de meeste provincies vooral
als volgt plaats vindt:
1. Er is eenmalig een e-mail bericht versturen naar medewerkers daarin is het bestaan van de
A&O Nieuwsbrief aangegeven en waar deze brief online te vinden is (met link naar de
nieuwsbrief).
2. Bij het uitkomen van een nieuwsbrief wordt deze verspreid onder medewerkers/management.
3. Bij het uitkomen van een nieuwsbrief wordt op de intranetsite van de provincie vermeld dat de
nieuwste nieuwsbrief van A&O Provincies beschikbaar is (met link naar de nieuwsbrief toe).
4. De A&O nieuwsbrieven worden gearchiveerd op intranet.
Een mooi resultaat! Wij danken als A&O provincies dan ook graag alle betrokkenen voor hun
medewerking
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Arbocatalogus-training OR leden een succes
De 3 Arbo-trainingen voor OR-leden zijn een groot succes geweest. De drie geplande trainingen
liepen snel vol en de reacties van de deelnemers zijn positief ( gemiddelde waardering 8+).
De training is toegespitst op de Arbocatalogus provincies en de rol van de OR. In de training wordt de
theorie afgewisseld met praktische opdrachten en is er onder meer aandacht voor de relatie met de
RI&E. Ook is uitgebreid aandacht voor de rechten en mogelijkheden van de OR en VGWMcommissie. Naast positieve reacties op de inhoud van de training en de arbocatalogus geeft men ook
aan de onderlinge kennis- en informatie uitwisseling over arbo als een plus te zien van deze training.

PAR
Een aantal provincies is volop bezig met implementatie van het provinciale agressie
registratiesysteem. Dit systeem heeft bovendien ook de goedkeuring van de Arbeidsinspectie. Dit
kwam naar voren bij een aantal controlebezoeken van de Arbeidsinspectie bij verschillende
provincies. Momenteel wordt samen met gemeentes en rijk een nieuwe module ontwikkeld die aan het
PAR toegevoegd wordt: melden en registreren van (bijna) ongevallen. Deze week is een korte
enquête naar de arbo-coördinatoren gestuurd om te inventariseren welke provincies met PAR werken,
willen gaan werken, wat de ervaringen en wensen zijn. Het doel van de enquête is onderzoeken wat
factoren zijn die de keuze voor PAR beïnvloeden, zowel positief als negatief.

Provincie Drenthe van start met digitale RI&E Provincies
Sinds 2006 kunnen provincies gebruik maken van het digitale risico inventarisatie en evaluatie
instrument voor Provincies, kortweg digi RI&E Provincies. Dit is een online RI&E instrument die op
maat is gemaakt voor provincies. Het instrument genereert na invullen van de vragenlijsten
automatisch de rapportages en plannen van aanpak.
Bij de provincie Drenthe werd gewerkt met een dynamische RI&E. De laatste audit stamt uit 2005. Vijf
jaar oud inmiddels en met de reorganisatie in 2007 voldoende redenen voor een nieuwe RI&E. De
eerste kennismaking met het instrument heeft al plaatsgevonden. De OR neemt op 25 maart a.s. het
instemmingbesluit.
Joke de Witt, sinds juni 2009, arbo- en milieu coördinator bij deze provincie vertelt over het
voorbereidingstraject waar ze nu nog midden in zitten. Lees meer

De update digitale RI&E Provincies in relatie tot de Arbocatalogus Provincies
In eerdere nieuwsbrieven berichtten we u over de update van de digitale RI&E Provincies. De update
is bijna klaar en binnenkort verwerkt in de nieuwe versie van de digitale RI&E
De Arbocatalogus is te zien als een oplossingenboek, een uitwerking voor een aantal van de wettelijke
voorschriften voor Provincies en kan bij de uitvoering van de RI&E en het maken van de plannen van
aanpak goed gebruikt worden. Om die reden passen we (A&O Provincies) momenteel de structuur
van de RI&E aan, aan de in de arbocatalogus gehanteerde structuur, namelijk: Psychosociale
Arbeidsbelasting (PSA), Arbeidshygiëne en Ergonomie en Veiligheid Op die manier zijn de geboden
oplossingen makkelijker te koppelen aan de uitkomsten uit de RI&E.
Voor meer informatie over de RI&E Provincies, neem contact op met A&O Provincies, emailadres:
jannet.bergman@aeno.nl De Arbocatalogus is te vinden op het volgende webadres:
http://provincies.arbocatalogus.net

Aanmelden A&O nieuwsbrief
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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