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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.

Provinciesecretaris Zuid Holland over prijswinnend HRM-project
“Meest succesvolle project ooit”
Hoe een kopje koffie bij de provinciesecretaris leidde tot
de uitreiking van de HRM-prijs A&O Provincies 2010-2011
op 19 november. Het overkwam de provincie ZuidHolland dat voor het project Eenheid InteriM Consult
(IMC) uit handen van vicevoorzitter A&O provincies Sjef
Janssen een kunstwerk en 5000 euro ontving, te
besteden aan ontwikkeling, opleiding en scholing.
IMC werd in het leven geroepen om de hoge inzet van
externen te verminderen. In 2001 huurde de provincie
Zuid-Holland voor maar liefst 22 miljoen euro aan
externen in. Door een pool van interne managers en projectleiders te creëren, kunnen de kosten niet
alleen omlaag, als slagroom op de taart kunnen zonder ingewikkelde aanbestedingsprocedures
interne mensen zo ook hun kennis vergroten. Die kennis blijft vervolgens voor de organisatie
behouden. IMC levert de interim en verandermanagers, project- en programmamanagers en
consultants voor verandermanagement. Het team bestaat uit 14 mensen.
Lees hier het hele verslag van de uitreiking waarin aan het woord komen de toenmalige voorzitter van
A&O Provincies Peter van den Berghe, Portefeuillehouder HRM Sjef Janssen, de Provincie secretaris
van Zuid-Holland Mw. Mariëtte van Wieringen-Wagenaar, hoofd IMC Zuid-Holland Bernard de Jong,
waarnemend Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties ministerie van BZK de heer G.J.
Buitendijk en hoofd afdeling PPO Zuid-Holland, Diny Korenman.
Zeer binnenkort verschijnt een brochure over de prijs en alle inzendingen.

Minister Donner over diversiteit
„In een samenleving die door pluriformiteit en verscheidenheid wordt gekenmerkt, is diversiteit in
overheidsorganisaties een wezenlijke voorwaarde om voeling te houden met de samenleving en deze
te kunnen dienen.‟ Aldus minister Donner in zijn slotwoord tijdens de Denk Diversdag van BZK op 18
november 2010.

PAR+ module ongevalsmeldingen
Het PAR is een online meldings- en registratiesysteem voor incidenten met betrekking tot agressie en
geweld en is ontwikkeld door en voor drie overheidssectoren: Provincies, Rijk en Gemeenten. Het
PAR wordt al langere tijd door provincies gebruikt. Momenteel wordt met de drie sectoren, die ook het
PAR hebben ontwikkeld, gewerkt aan een module voor het melden en registreren van ongevallen en
bijna ongevallen. De module is ontwikkeld op verzoek van de huidige PAR gebruikers. Op dit moment
wordt de module getest door een aantal gebruikers. De verwachting is dat begin 2011 de
ongevalsmodule gebruiksklaar is. Meer over het PAR is te vinden op de website van A&O Provincies
bij Arbo/PAR.
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Veel animo workshop provincie Overijssel op Carrièrebeurs Overheid
12 en 13 November vond de Carrièrebeurs Overheid 2010. Op de vraag van A&O Provincies een
workshop te verzorgen op de carrièrebeurs reageerde de Provincie Overijssel enthousiast. Met vijftig
deelnemers aan de workshop waren er, ten opzichte van de verwachting, dubbel zo veel deelnemers!
Jong en oud kwam op de workshop af.

Om te horen hoe zij de regie kunnen nemen, om te weten te komen wat een provincie zoal doet óf om
kennis te maken met collega‟s. En hun vooroordelen? Die zijn –zéker op een aantal gebieden- als
sneeuw voor de zon verdwenen. Lees hier verder.

Arbo bijeenkomst in Zwolle: Het nieuwe werken!
Het arbo netwerk van de 12 provincies is begin november weer bij elkaar gekomen. Deze dag werd
gehouden bij de provincie Overijssel in Zwolle. De opkomst was hoog: 11 van de 12 arbo-co´s waren
aanwezig. De ochtend stond in het teken van het beleidsplan van A&O Provincies. Geïnventariseerd
is welke wensen/behoeften en actuele onderwerpen er op dit moment zijn. Onderwerpen die aan de
orde kwamen waren onder meer het nieuwe werken, vitaal langer doorwerken, hoe blijf je als
werkgever aantrekkelijk en hoe hou je kennis is huis. De input wordt meegenomen bij maken van het
beleidsplan A&O voor met name het onderwerp Arbo.
Het thema van de middag was het nieuwe werken. De voorbereiding voor deze middag lag in handen
van Menno Volkerink (arbo-co Overijssel), Maarten van de Molen (arbo-co Noord- Holland) en Jannet
Bergman (A&O Provincies). Naast veel inhoudelijk kennisdeling bleek dit onderwerp bij alle provincies
te spelen. Het zal zeker een plaats krijgen in arbocatalogus. Lees verder

Begeleidingscommissie Arbeid & Gezondheid
De beheerscommissie Actueel is op 16 november jl. voor het eerst in de nieuwe setting bijeen
gekomen: namelijk als begeleidingscommissie Arbeid & Gezondheid. Lees verder

AANVRAAG Stimuleringsregeling EVC/OVC t/m 31 december 2010
Tot 31 december 2010 kunnen provincies bij A&O Provincies een aanvraag indienen voor de
stimuleringsregeling EVC/OVC. Provincies kunnen een beroep doen op een dagdeel subsidie voor het
uitvoeren van start activiteiten gericht op informeren en implementeren van het EVC/OVC instrument
en het uitvoeren van EVC-trajecten gericht op het vast- stellen en erkennen van verworven
competenties en ervaring van OR medewerkers. Meer informatie over het indienen van een aanvraag
vindt u hier: stimuleringsregeling EVC/OVC.

18 januari 2011 Masterclass Kansen voor vernieuwing
Provor en A&O Provincies organiseren 18 januari 2010 een Masterclass "Kansen voor vernieuwing".
Reserveer alvast deze datum! Binnenkort verschijnen op de website van A&O Provincies het
dagprogramma en inschrijfmogelijkheid.

25 januari 2011 Masterclass Strategische Personeels Planning
Op 25 januari organiseert A&O Provincies in Utrecht een praktische masterclass voor het succesvol
implementeren van strategische personeelsplanning. De Masterclass SPP is in het bijzonder geschikt
voor (senior) beleidsmedewerkers, (senior) P&O-adviseurs en hoofden P&O. Gezien het beperkte
aantal plaatsen verzoeken wij u zich z.s.m. aan te melden via Inge Smit 070-888 12 45 (ma, di en do)
of per e-mail: ISmit@IPO.nl. Klik hier voor meer informatie over de masterclass of dagprogramma.
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Subsidie regeling Maatwerk
Voor maatwerkprojecten die de culturele diversiteit in uw organisatie versterken stelt A&O Provincies
subsidie beschikbaar van maximaal 50 % van de subsidiabele kosten. De regeling is bedoeld om
provincies, gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij het invoeren, versterken en
implementeren van diversiteitsbeleid. Het biedt ruimte voor innovatie en maatwerk op lokaal of
regionaal niveau. Voorbeelden van te subsidiëren activiteiten zijn:
-Activiteiten ter bevordering van de instroom van bicultureel talent, denk aan trainee- of
stageprogramma‟s.
-Activiteiten gericht op het behoud van bicultureel talent, denk aan coachings- en
doorstoomprogramma‟s, training voor leidinggevenden.
-Activiteiten gericht op het beperken van de uitstroom.
Download hier de regeling maatwerk en/of het aanvraagformulier.

Peer to Peer: een bijzonder mobiliteit & Employability project
A&O Provincies start in 2011 een pilot “Peer to Peer”. Dit is een experiment waarbij
provincieambtenaren adviesopdrachten uitvoeren in het bedrijfsleven. Zij brengen hun expertise in en
doen tegelijkertijd ervaring op in een voor hen onbekende sector en ontwikkelen nieuwe competenties.
Bij de uitvoering van de opdrachten worden deelnemers ondersteund door korte intensieve
opleidingsdagen, intervisiebijeenkomsten en individuele coaching. Er zijn in totaal 8 plekken voor de
eerste groep beschikbaar. Er zijn op dit moment nog 2 plekken beschikbaar. Wees er snel bij want vol
is vol. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Smits, manager A&O Provincies en op de website
van A&O provincies, Lees meer.

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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