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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.

Bestuurscolumn: Respectvol paritair
Onze arbeidsverhoudingen zijn te kenmerken als paritair tot op het bod. Mede daaraan
danken we een evenwichtig stelsel van arbeidsverhoudingen, waarbinnen partijen met
respect met elkaar omgaan. Zij vormen een duurzaam fundament voor samenwerking en
welvaart. Lees verder.
Fred Stroo
Algemeen Bestuur, A&O Provincies

Voortgang masterclass KANSEN VOOR VERNIEUWING
Op 18 januari jl. heeft de masterclass kansen voor vernieuwing plaatsgevonden. In de vorige nieuwsbrief was al
te lezen dat dit een succesvolle bijeenkomst was waarin vooral het thema reorganiseren (kans of bedreiging)
en de rol daarin van de OR bespreekbaar werd gemaakt. Input van de ruim 50 deelnemers werd gedeeld. En er
werd vastgesteld in hoeverre onderschreven werd dat vernieuwing noodzakelijk is, ondanks de eventuele pijn
van bezuiniging. Ook werd gekeken wat vernieuwing inhield. De deelnemers van de masterclass hebben een
enquête over de dag ingevuld. Het blijkt dat ruim 85% van de deelnemers de dag met een „voldoende” tot
„goed” heeft beoordeeld. De presentaties van de sprekers scoorden bij de deelnemers hoog evenals het
initiatief tot organisatie voor de workshop. Daarnaast werden uitwisselen en afstemming tussen provincies als
zeer waardevol ervaren. Op korte termijn zal de publicatie naar aanleiding van deze masterclass beschikbaar
zijn. Tevens zullen we u informeren over de verdere gang van zaken in vervolg op de aangekondigde
medezeggenschapsprijs Provincies.

Workshop Wervend schrijven voor het web: Optimaliseer uw digitale werving!
U schrijft personeelsadvertenties en die plaatst u op uw eigen website of op een jobboard. A&O Provincies
biedt u nu de mogelijkheid de kwaliteit van uw digitale werving verder te verbeteren. Schrijf u in voor de
ééndaagse workshop Wervend Schrijven voor het Web. Leer teksten schrijven waarmee u niet alleen de juiste
kandidaat aanspreekt, maar die ook voldoen aan alle eisen van moderne overheidscommunicatie. Lees verder.

Resultaten oproep HRM begeleidingscommissie
In de nieuwsbrief van februari is een oproep gedaan voor deelname aan een paritaire begeleidingscommissie
van A&O Provincies, waarin deelnemers gezocht worden die vanuit hun functie of or- portefeuille of
interesseveld betrokken zijn bij HRM. De begeleidingscommissie dient als klankbord en ondersteuning bij het
uitwerken van in het a&o beleidsplan genoemde activiteiten. Tevens worden er actuele onderwerpen in
besproken die omgezet kunnen gaan worden naar activiteiten die als doel hebben “kennisdeling ” met de
sector. Er hebben zich 9 personen van werknemers en werkgeverszijde aangemeld: Een fantastisch resultaat!
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Bijblijven via diversiteitsblog
http://www.aenodiversiteit.nl/ is in de lucht. Voor tips, trends en actualiteiten op het vlak van diversiteit. En
soms ook een vraag waarop je kunt reageren. Heb je als medewerker van een provincie, een gemeente of
waterschap zelf een vraag, mail die dan door via het contactformulier.

Speciale P2P krant digitaal beschikbaar
Als deelnemer aan P2P-advies start je samen met anderen een advieskantoor en adviseer je het bedrijfsleven
en stichtingen in echte adviesopdrachten. Vaste klanten zijn ondermeer Corus, De Vrolijkheid, Yacht en
Siemens. Je werkt en leert samen met de groep en komt tot een zo goed mogelijk eindresultaat. Drie
leerblokken volgen het adviesproces. Er wordt voortdurend een relatie gelegd tussen jouw persoon en het vak
van adviseur. Je leert niet alleen als persoon. Je kunt ook de werkwijze van je eigen organisatie vergelijken met
die van je klant en met je eigen advieskantoor dat je voor de duur van de cursus hebt opgericht. A&O
Provincies subsidieert deze training. De eerste groep is in januari gestart. Lees in de de speciale P2P krant
verhalen van deelnemers uit verschillende provincies, lees hier meer.

Voortgang masterclass SSP
Op 25 januari jl. heeft de masterclass Strategische Personeels Planning (SPP) plaatsgevonden. Een succesvolle
masterclass die de eerste van een HR reeks was waarbij in samenwerking met de provincie professionals
nieuwe en bestaande spp initiatieven bij de provincies over het voetlicht werden gebracht onder het motto van
„Samen het wiel uitvinden om te komen tot uitwisseling van kennis en ervaring. Het concept van interne
provincie sprekers aangevuld met externe sprekers werd door de aanwezigen gewaardeerd. Zonder iemand te
kort te willen doen bedanken we alle sprekers en geven we een extra compliment aan de provincie Utrecht en
Gelderland. De deelnemers zijn gevraagd een enquête in te vullen over deze masterclass. Uit de resultaten van
de evaluatie van de dag blijkt dat ruim 80% van de deelnemers de dag met een beoordeling „goed” tot
„uitstekend” waardeerden. Tevens heeft het A&O Provincies waardevolle en nuttige opmerkingen en tips
ontvangen ten aanzien van de organisatie van de dag. Ook zijn een groot aantal thema’s genoemd die het
verdienen in een volgende masterclass aan de orde te komen.

A&O Provincies en social media
A&O is een aantal jaren geleden begonnen met een relatief eenvoudige website en gaf toen online enkele
malen per jaar een nieuwsbrief uit waarin haar activiteiten werden weergegeven. De afgelopen jaren is de
website sterk verbeterd en heeft ze ook een facelift ondergaan. In ons communicatieplan hebben we
opgenomen dat inzet van digitale middelen van belang zijn om onze doelgroep goed te kunnen bereiken. Als
fonds delen we kennis met de sector, maar treden we ook op als kennis makelaar van de sector provincies op
de gebieden HRM, ARBO, Arbeidsmarktcommunicatie en Medezeggenschap. Om medewerkers uit de sector
provincies nog beter te bereiken en jullie ons, is het een logisch vervolg om de ingezette digitale technieken uit
te breiden met social media. A&O Provincies is momenteel druk bezig om ook social media technieken in
zetten bij deze communicatie onder het motto: actueel, sober en doelmatig.

Inschrijven en Programma informatie HR Festival
In de vorige nieuwsbrief besteedden we er al aandacht aan.
Bijgaand doen we een herhaalde oproep. 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. Momenteel hebben zich ruim 300
medewerkers uit de 3 sectoren ingeschreven. Wilt u zich ook inschrijven? Klik hier om in te schrijven en voor
programma informatie over het festival.
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Maatwerk in diversiteit meer toegankelijk!
Kort geleden heeft de minister Donner bekend gemaakt dat de subsidie-eis ‘toename van 50% bicultureel
personeel (van 2007 naar 2011)’ loslaat. De voorwaarde is nu dat organisaties zelf meetbare doelen, met een
zichtbaar effect, formuleren. Het loslaten van de kwantitatieve doelstelling maakt de regeling veel meer
toegankelijk. Maak er gebruik van zolang het kan!

Gebundelde krachten voor diversiteit via ambassadeursnetwerk
Het ambassadeursnetwerk Diversiteit is een feit. Leiders en bestuurders bundelen
hun krachten om in 2011 diversiteit binnen de decentrale overheid te agenderen
en in praktijk te brengen. Op 11 februari vond de aftrap plaats waarbij de
ambassadeurs geïnspireerd en wakker geschud werden. Lees het volledige
persbericht.

Enquête Monitor Arbocatalogus Provincies
In de maanden januari en februari van dit jaar hebben een groot aantal medewerkers, managers en OR-leden
per mail een verzoek gehad om een enquête in te vullen over het gebruik en de bekendheid van de
Arbocatalogus. In totaal hebben we een respons van 40%, hiervoor hartelijk dank! De begeleidingscommissie
Arbeid & Gezondheid gaat met de uitkomsten aan de slag. Klik voor de arbocatalogus hier:
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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