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Nieuwsbrief A&O Provincies  
 

Nr. 2, februari 2008 

 
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.  
 
 
Louis Vroomen, afdelingshoofd Bedrijfsvoering Provincie Limburg 
  
“Regionaal werkgeverschap is uitdaging” 
  
De baan van nu is niet de baan van morgen. Daarom moeten werknemers zich permanent 
blijven ontwikkelen met de blik op de toekomst, stelt Louis Vroomen, afdelingshoofd 
Bedrijfsvoering van Provincie Limburg en bestuurslid van A & O Provincies. Het 
gedachtegoed van regionaal werkgeverschap is volgens hem een uitdaging om de mobiliteit 
van werknemers te bevorderen. 
  
  
HRM Prijs Provincies 2008 
  
Wie heeft het beste idee om carrières te laten groeien? Om vernieuwende HRM-initiatieven 
te stimuleren, is najaar 2007 op de hrm-conferentie ‘Inspireren en ontwikkelen’ 
aangekondigd dat  het A&O Provincies dit jaar voor de eerste keer de HRM Prijs Provincies 
2008 organiseert. U kunt tot 1 april 2008 meedingen naar de eervolle prijs. Projecten die 
voor de prijs in aanmerking komen, moeten de ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit van 
medewerkers bevorderen. Aanmelden kan tot 1 april; daarna is er nog tijd om uw inzending 
volgens een vastgesteld format te beschrijven. Een deskundige jury zal de inzendingen 
onder andere beoordelen op uitvoerbaarheid en originaliteit. In november wordt bekend wie 
de HRM Prijs Provincies 2008 wint. Nadere informatie volgt binnenkort. 
  
  
Opzet arbocatalogus gereed 
De arbocatalogus voor de sector provincies krijgt vorm. Een werkgroep van het A&O fonds 
Provincies heeft de onderwerpen geselecteerd die in de arbocatalogus beschreven gaan 
worden. De onderwerpen zijn gerangschikt in drie clusters: psychosociale arbeidsbelasting 
(werkdruk en werkstress, agressie en geweld en ongewenste omgangsvormen), veiligheid 
(omgaan met arbeidsmiddelen, werken langs de weg, veilig werken) en arbeidshygiëne en 
ergonomie (beeldschermwerk, geluid, fysieke belasting en blootstelling). Ieder hoofdstuk 
beschrijft per arbeidsrisico de wettelijke verplichtingen en geeft daarnaast oplossingen om 
het vereiste beschermingsniveau te bereiken. 
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1000 MAX voor uw opleiding of cursus 
  
Per 1 april 2008 kunnen medewerkers van de provincies gebruikmaken van de 1000MAX-
Provincies´. Deze nieuwe subsidieregeling van het A&O Provincies vergoedt voor 
medewerkers de kosten van een cursus of opleiding die hun inzetbaarheid verbreedt en de 
arbeidsmarktpositie versterkt. Het A&O fonds wil provincieambtenaren op deze manier 
stimuleren na te denken over hun werk en loopbaan en hen stimuleren zelf het initiatief te 
nemen om een cursus of opleiding te volgen. Binnenkort op onze site 
www.aenoprovincies.nl: voorwaarden en meer informatie over de 1000MAX-Provincies. 
  
  
Provincie weer op Carrièrebeurs  
  
De gezamenlijke provincies zijn vrijdag 14 maart en zaterdag 15 maart opnieuw van de partij 
op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI in Amsterdam. Om hier als sector provincies weer 
aantrekkelijk en inspirerend voor de dag te komen ging een werkgroep onder leiding van het 
A&O-Provincies een aantal maanden geleden druk aan de slag. Op de beurs staan de beste 
werkgevers van Nederland. De Carrièrebeurs is een uitgelezen kans om kandidaten te 
werven voor vacatures en de provincie als boeiende werkgever te profileren. De provincies 
presenteren zich in een gezamenlijke stand. Het standteam vervult een prominente rol in het 
werven van trainees en nieuwe medewerkers. De Carrièrebeurs voor (bijna) afgestudeerde 
hoger opgeleiden (hbo/wo) wordt voor de 11e keer gehouden. De provincies doen voor de 
vierde keer mee. 
  
  
Provincie Utrecht leert medewerkers bewegen 
  
‘Je toekomst laten vonken’ 
  
Voor doorstroom en uitstroom is beweging en lef nodig. In de vijfdaagse training Indian 
Summer ‘Je toekomst laten vonken’ gaf de provincie Utrecht medewerkers ondersteuning 
om in beweging te komen. Medewerkers in de sandwichfase van hun leven maakten een 
concreet actieplan waar de vonken van afspatten. Via de training kregen 40-plussers inzicht 
in hun kwaliteiten en uitdagingen en hoe zij daarmee hun effectiviteit kunnen verhogen. 
<<lees verder>> 
  
  
Training duo-mentorschap 
  
‘Over-en-weer leren’ 
  
De provincie Utrecht start een training ‘duo-mentorschap’ om ervaren medewerkers te leren 
hun kennis op een goede manier over te dragen aan de jongere generatie. Op die manier 
hoopt de organisatie een brug te slaan tussen beide groepen medewerkers. Bij duo-
mentorschap is er geen klassieke leraar-leerling situatie, maar staat ‘over-en-weer leren’ 
centraal. De training geeft ervaren medewerkers concrete handvatten en instrumenten om 
een goede mentor te zijn én zichzelf en anderen te laten fonkelen. 
<<lees verder>> 

Aanmelden nieuwsbrief  
 
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief 
via het secretariaat van A&O Provincies, ook kunt u zich via de website inschrijven voor de 
nieuwsbrief. Op de website www.aenoprovincies.nl vindt u nog meer informatie over 
arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap. 

http://www.aenoprovincies.nl/
http://www.aenoprovincies.nl/
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Peter Smits  
manager A&O Provincies. 
klik hier voor  contact 

 

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

