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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.

Column Bestuurder A&O Provincies, Willem de Kleijn
Aan het eind van het jaar hebben veel mensen behoefte om terug te blikken. Dat terugblikken leidt al
snel tot het uitroepen van de beste dit of dat. Vaak gaat dat dan gepaard met een lijstje. Eigenlijk heb
ik niks met lijstjes. Toch wil ik me er een keer aan bezondigen. Al was het alleen maar om aan de
buitenwereld te laten zien, dat een klein bestuur en secretariaat tot grote prestaties in staat zijn en
producten en activiteiten afleveren waar we trots op mogen zijn.
1. Het beleidsplan 2010 “Verbinden en vernieuwen”
A&O Provincies is sinds januari 2007 het arbeidsmarkt- en opleidingenfonds van de sector Provincies.
De eerste jaren zijn veel verschillende activiteiten opgepakt wat kenmerkend is voor startende
organisaties. Bij het bestuur ontstond de behoefte aan meer focus. Het resultaat is een beleidsplan
2010, met een nieuwe missie, visie, een samenhangende planning én ook niet onbelangrijk het is
gebaseerd op draagvlak bij de werkgevers- en werknemerspartijen. In het beleidsplan 2011 willen we
verder werken aan dit draagvlak door wederom bij de verschillende provincies ons oor te luisteren te
leggen. Ga hier naar de volledige column.
Ik wens u fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2011!
Willem de Kleijn,
Vicevoorzitter A&O Provincies

HR Festival klaar voor de toekomst
Op donderdag 14 april presenteren A&O provincies, het A+O fonds Gemeenten en A&O-fonds
Waterschappen in 't Spant te Bussum het HRM Festival 'Klaar voor de Toekomst'.
Het HRM Festival is een niet te missen congres voor
(top) management, HR professionals, OR & GO leden bij
Provincies, Waterschappen en Gemeenten. Voor één
ieder die zich professioneel bezighoudt met de ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt; in de
dienstverlening van de decentrale overheid; in de arbeidsverhoudingen tussen medewerker en
werkgever. Op het festival presenteren wij diverse lezingen, workshops, interviews en korte
presentaties, inspirerende visies, good practices en praktische werkwijzen die ervoor zorgen dat
medewerkers van uw organisatie Klaar zijn voor de Toekomst. Klik hier om aan te melden (U komt
terecht op de site van A+O Gemeenten voor registratie/aanmelding).

Handboek Succesvolle Diversiteitsinterventies
Het ‘Handboek Succesvolle Diversiteitsinterventies’ biedt inzichten om diversiteitsbeleid te formuleren
dat aansluit op de wensen en behoeften binnen de eigen organisatie. Daarnaast geeft het boek
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praktische handvatten voor de implementatie en versterking van diversiteit. Deze uitgave van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voor iedereen te bestellen via
diversiteit@minbzk.nl.

18 januari 2011 Masterclass “Kansen voor vernieuwing”
Provor en A&O Provincies organiseren 18-01-2011 een Masterclass "Kansen voor vernieuwing".
Hoe kun je een tijd van bezuinigingen zien als kans voor vernieuwing? Er wordt immers gesnoeid en
gesneden? Toch zullen de provincies zich moeten vernieuwen om hun taken in een veranderende
omgeving waar te maken. Het uitvoeren van reorganisaties, daar hebben provincies en ook OR-en
binnen de provincies wel ervaring mee. Maar wat doe je als er niet alleen bezuinigd, maar ook
daadwerkelijk vernieuwd moet worden? Hoe verloopt een dergelijk vernieuwingsproces en hoe handel
je als OR? Biedt de WOR nog uitkomst? Of moeten we ook nieuwe wegen gaan inslaan? Begin
januari verschijnen op de site van A&O Provincies het dagprogramma en locatie. Klik hier voor meer
informatie over deze masterclass of neem contact op met Peter Smits, manager A&O Provincies,
06-53 55 52 15 of Peter.Smits@aeno.nl.

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 het secretariaat, Inge Smit
070-888 12 45 (ma, di en do bereikbaar) of per e-mail ISmit@ipo.nl . Klik hier voor meer informatie
over de masterclass of het dagprogramma.

Brochure met alle inzendingen HRM Prijs 2010-2011
Op 19 november jl. is de HRM Prijs uitgereikt aan de provincie
Zuid-Holland voor het project "Intern Interim-management en
interbestuurlijke samenwerking met rijksoverheid en
(samenwerkende) gemeenten". De HRM prijs is 26 januari jl.
tijdens het werkgeverszaken congres van IPO door A&O
Provincies gelanceerd. Het was een spannende competitie.
Download hier de brochure met alle inzendingen HRM Prijs 20102011.

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

A&O Provincies wenst u prettige feestdagen en een sprankelend 2011
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