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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.

Impressie van 18 januari 2011
Masterclass Kansen voor vernieuwing
Deze dinsdag in de Jaarbeurs te Utrecht
waren we met een zestigtal mensen op een
interactieve masterclass.
De voorbereidingsgroep van de masterclass
wilde vooral het thema van reorganiseren
(kans of bedreiging) en de rol daarin van de
Or bespreekbaar maken en input van de
deelnemers ontvangen en delen. Daarnaast
wilden we met elkaar vaststellen in hoeverre
men onderschreef dat vernieuwing
noodzakelijk is, ondanks de eventuele pijn
van bezuiniging. En vervolgens proeven wat vernieuwing dan is.
Xander den Uyl
(links) en Harry
Timmerman (rechts)
reageren vanuit hun
gezichtspunt op het
thema van de dag in
interactie met de
deelnemers
Ga hier naar de hele
impressie.

Verlengd: Stimuleringsregeling EVC/OVC
De stimuleringsregeling EVC/OVC is verlengd. Tot 31 december 2011 kunnen ondernemingsraden
van 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 EVCtrajecten gericht op het vaststellen en erkennen van verworven competenties en ervaring van OR
medewerkers. Meer informatie over het indienen van een aanvraag vindt u hier: stimuleringsregeling
EVC/OVC

Praktische diversiteitswaaier
Voorbeelden van concrete acties, bruikbare tips, relevante sites en literatuur zijn bij elkaar gebracht in
een diversiteitswaaier. Volop handvatten om in de organisatie actief te worden of blijven met
diversiteit. Een of meerdere exemplaren zijn te bestellen via deze link.
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Masterclass Strategische Personeelsplanning 25 januari 2011
“”erg leerzame en goed georganiseerde masterclass!!
Aldus een van de deelnemers aan de Masterclass Strategische Personeelsplanning die op 25 januari
in Meeting Plaza, in Utrecht plaatsvond. De masterclass SPP is de eerste van een reeks waarbij in
samenwerking met de provincie professionals nieuwe HR-initiatieven bij de provincies over het
voetlicht worden gebracht om onder het motto van „Samen het wiel uitvinden‟ te komen tot uitwisseling
van kennis en ervaring. Lees hier het hele verslag.

Oproep tot deelname hrm begeleidingscommissie
Geïnteresseerd om te werken in een begeleidingscommissie van A&O Provincies?
A&O Provincies, bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten voor de sector provincies in zijn
geheel en heeft daarbij een paritaire invalshoek. Zowel vertegenwoordigers van de werkgevers als de
werknemers zijn betrokken bij de realisatie van diverse activiteiten en projecten.
Het paritaire karakter heeft zich doorvertaald in reeds bestaande A&O begeleidingscommissies ARBO
en Arbeidsmarktcommunicatie. Deelnemers van deze twee begeleidingscommissie zijn vanuit hun
functie of or- portefeuille of interesseveld betrokken bij arbo of arbeidsmarktcommunicatie. De
begeleidingscommissies dienen als klankbord; er worden actuele onderwerpen in besproken en
omgezet naar activiteiten die als doel hebben “kennisdeling ” met de sector.
Als je geïnteresseerd bent in het werken in een begeleidingscommissie, kunnen we je hulp en
denkkracht goed gebruiken. Meld je aan! Het vraagt 1 a 2 dagen tijdsbeslag per jaar.
Op korte termijn zijn we op zoek naar medewerkers voor de nieuw op te richten
begeleidingscommissie HRM. Aan bod in deze begeleidingscommissie komen o.a. EVC trajecten,
digitale loopbaaninstrumenten, opzet onderzoek naar de invloed van ZZP, Workshop regisseur van je
eigen loopbaan. Voor meer informatie of vragen of aanmeldingen kun je altijd terecht bij Peter Smits,
Peter.Smits@aeno.nl

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. De drie sectoren, die ook het PAR hebben
ontwikkeld, werken met elkaar aan een module voor het melden en registreren van ongevallen en
bijna ongevallen. Op dit moment wordt de module getest door een aantal potentiële gebruikers van
Provincies, Rijk en Gemeenten. De verwachting is dat medio 2011 de ongevalsmodule gebruiksklaar
is. Meer over het PAR is te vinden op onze website bij Arbo/PAR.
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Monitor Arbocatalogus Provincies
Eind 2009 is de Arbocatalogus Provincies gelanceerd. Werkgevers en vakbonden in de sector
beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het
gebied van veilig en gezond werken. Om de bekendheid, het gebruik en het effect van het gebruik
ervan te meten is onlangs een monitor van start gegaan. Verschillende medewerkers, managers, ORleden en preventiemedewerkers van alle provincies is gevraagd de vragenlijst in te vullen. De
uitkomsten ervan gebruiken we om te beoordelen of we op de goede weg zijn met de implementatie
van onze Arbocatalogus. Deze heeft immers als doel om het werk binnen provincies veilig en gezond
te houden en is toegankelijk voor alle medewerkers. Ga hier naar de arbocatalogus.

Ambassadeurs staan voor diversiteit
Dertien ambassadeurs diversiteit vanuit gemeenten, provincies en waterschappen staan en gáán voor
diversiteit. Henk Jan Bolding, provinciesecretaris in Groningen: “wij hebben baat bij goede inzichten
vanuit de samenleving, dat kan alleen als die inzichten niet eenzijdig zijn. “Als je in de top van je
bedrijf niet aan diversiteit en innovatie doet, ben je gedoemd te mislukken,” zegt Myra Koomen,
wethouder in Enschede. Collega ambassadeur Eric Jongmans, secretaris-directeur waterschap
Rivierenland: “het gaat om keuzes durven maken, diversiteit gaat niet vanzelf.” Ter voorbereiding
kregen de ambassadeurs een koffertje met diversiteitsliteratuur en voorbeelden. Half februari start het
ambassadeursnetwerk.

De eerste editie van de pilot Peer to Peer is volgeboekt.
De eerste editie van de pilot P2P, die start op 24 februari, is volgeboekt. “Peer to Peer” is een
experiment waarbij provincieambtenaren adviesopdrachten uitvoeren in het bedrijfsleven, expertise
inbrengen en tegelijkertijd ervaring opdoen in een voor hen onbekende sector. Bij de uitvoering van de
opdrachten worden deelnemers ondersteund door korte intensieve opleidingsdagen, intervisiebijeenkomsten en individuele coaching. Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Smits, manager A&O
Provincies en op de website van A&O provincies, lees hier meer.

Regeling Innovatieve projecten
Innovatie is belangrijk voor Nederland en daar wil A&O Provincies ook aan bijdragen. Dat willen we
doen we met de vernieuwde regeling Innovatieve projecten. Het gaat daarbij om innovatie op het
terrein van HRM en arbeidsmarkt te stimuleren. Uitgangspunten voor deelnemende projecten zijn dat
het gaat om vernieuwing of activiteiten buiten de gebaande paden. Verder is het belangrijk dat de
kennis overdraagbaar is en dat andere provincies kunnen leren van de resultaten. Kennisdeling
gebeurt o.a. via netwerkbijeenkomsten en publicaties. Binnenkort verschijnen op onze website de
regeling en het aanvraagformulier. Voor vragen kunt u zich wenden tot Peter Smits,
peter.smits@aeno.nl

14 April 2011: HR Festival klaar voor de toekomst
Het HRM Festival Klaar voor de toekomst is een niet
te missen congres voor (top) management, HR
professionals, OR & GO leden bij Provincies,
Waterschappen en Gemeenten. Het wordt georganiseerd
door A&O provincies, het A+O fonds Gemeenten en A&O-fonds Waterschappen en zal gehouden
worden in 't Spant te Bussum. Op het festival worden lezingen, workshops, interviews en korte
presentaties, inspirerende visies, good practices en praktische werkwijzen gepresenteerd die ervoor
zorgen dat medewerkers van uw organisatie klaar zijn voor de toekomst. Klik hier om in te schrijven en
voor meer informatie over het festival.

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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