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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.

HR Festival verslag en foto’s
Het HR festival op 14 april in Bussum was een succes. Georganiseerd door de drie sectorfondsen van
Provincies, Waterschappen en Gemeenten, trok
het HR festival ongeveer 400 bezoekers.
Vakbondsbestuurder ABVAKABO FNV Bert de
Haas opende het festival.
Daarna volgden vier inspirerende sprekers die
vertelden over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de dienstverlening en in arbeidsverhoudingen, maar
ook waar die ontwikkelingen naar toe gaan. Jennifer Artz (genomineerd voor Jonge Ambtenaar 2011) en Pieter
van Hofwegen (Jonge Ambtenaar 2011) gaven een presentatie over de generatie Einstein en hoe gemeenten,
waterschappen en provincies jongeren kunnen binden en boeien. ‘s- Middags vond een
diversiteit aan workshops plaats die vooral gericht waren op het faciliteren en stimuleren van
medewerkers om klaar te zijn voor de toekomst. Een greep uit de workshops: “Ervaringen met
de
invoering
van
Het
Nieuwe
Werken”,
“Strategische
Personeelsplanning”, “Hoe stimuleer je dat medewerkers de regie nemen
over hun loopbaan”, “Ambtenaar 2.0”, “Oplossen van de verwachte
arbeidsmarktknelpunten”. Maar liefst 5 provincies te weten Zuid-Holland,
Noord-Holland, Overijssel, Drenthe en Limburg verzorgden zeer
aansprekende workshops die goed bezocht werden. Dank aan alle provinciemedewerkers die deze dag tot een
succes gemaakt hebben. Tijdens de lunch waren er interviews met bestuurders aan tafel. In het middag
gedeelte was er naast de workshops, ook gelegenheid kennis te maken met mensen van organisaties die bezig
zijn met de thema's van het festival. Binnenkort volgt op de de site van HR festival een foto-impressie.

Nog enkele plaatsen vrij: workshop Wervend schrijven
A&O Provincies organiseert dit jaar 4 workshops “Wervend schrijven voor het web” op 17 mei, 20 september,
11 oktober en 15 november. D.m.v. deze workshop biedt A&O Provincies deelnemers de mogelijkheid de
kwaliteit van digitale werving verder te optimaliseren. Voor de workshop van 15 november zijn nog enkele
plekken beschikbaar. Aanmelden voor deze eendaagse (kosteloze) workshop kan via
emiel.cellamare@aeno.nl of klik hier voor meer informatie over de workshop.

Nog enkele plaatsen vrij: training Verzuim door Falke & Verbaan
A&O provincies organiseert 22 juni in Utrecht van 10.00-16.00 uur een verzuimtraining voor HRM-adviseurs en
Arbo-coördinatoren. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. In deze training is aandacht voor twee belangrijke
gebieden van verzuim:
 De verzuimcijfers: nut, doel en interpretatie. Hoe te gebruiken als managementinformatie.
 Samenwerking met de bedrijfsarts en aanbesteding van de arbodienstverlening. Onder meer waar let
je op bij inkoop en hoe evalueer je de samenwerking.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar jannet.bergman@aeno.nl
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Vooraankondiging:
Congres Active Aging – hoe worden sectoren duurzaam en integraal vitaal?

Op 23 juni organiseren de Albeda Leerstoel en Loyalis het congres “Active aging – hoe worden sectoren
duurzaam en integraal vitaal?”. Doel van het congres is om in discussie met u kennis uit te wisselen en
inzichten ten behoeve van toekomstig beleid (en praktijk) te structureren. We tonen filmpjes van active aging
in de praktijk, gemaakt door de ‘ambassadeurs’ van active aging. Het congres richt zich op publieke sectorbrede
vertegenwoordiging van leden medezeggenschap, bestuurders, werkgevers, werknemers en HRM en
vertegenwoordigers van A+O fondsen. Lees hier de gehele vooraankondiging.

Oproep deelname Peer to Peer
A&O Provincies is dit jaar gestart met het project Peer to Peer. Een experiment waarbij provincieambtenaren
adviesopdrachten uitvoeren in het bedrijfsleven. Zij brengen hun expertise in en doen tegelijk 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, intervisie bijeenkomsten en
individuele coaching. Er start binnenkort een nieuw en laatste traject waarbij nog 2 plekken beschikbaar zijn.
Op onze site treft u meer informatie. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar peter.smits@aeno.nl.

Een dynamic duo vormen?
Hoe kom je als manager in contact met jong bicultureel talent? Dat kan door een duo te vormen met een
biculturele student of alumnus. Op die manier maak je kennis met elkaars netwerk en krijg je ingangen in
elkaars werelden. Starters op de arbeidsmarkt krijgen zo meer interesse in het werken bij de sector. En als
organisatie bouw je contact op met potentiële biculturele medewerkers. Belangstelling? Lees dan hier over de
‘Richtlijnen Dynamic Duo'. Bent u geïnteresseerd in dit project, neem dan contact op met Ibrahim Elmaagac
coördinator Dynamic Duo’s via 010-411 75 74 of per mail i.elmaagac@cosmicus.nl.

Brochure Kansen voor vernieuwing
Provor en A&O Provincies hebben 18 januari jl. een Masterclass "Kansen voor vernieuwing" georganiseerd.
Het thema was 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 zo’n vernieuwingsproces en hoe handel je als OR? Biedt de WOR nog uitkomst? Of
moeten ook nieuwe wegen worden ingeslagen? De uitkomsten en impressie van deze dag zijn vervat in een
brochure. We wensen u daarbij veel leesplezier. Download hier de Brochure Kansen voor vernieuwing.

Bi-culturele talenten op werkgeversbezoek bij provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland hield 24 februari een werkgeversbezoek voor bi-culturele studenten en alumni van
hbo en WO-opleidingen. In de provinciale Statenzaal kregen 23 studenten en alumni de unieke gelegenheid om
zich in een minuut te presenteren: Waarom moet provincie Zuid-Holland voor jou kiezen? “We slapen en
worden wakker met beleid”, antwoordde Firat Uzuner. Provinciesecretaris Mariëtte van Wieringen: “Ik ben
enorm verrast door zoveel talent.” Lees hier het hele artikel.
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Welke provincie wil onze EVC partner zijn?
Door de commissie Verdult/van der Wind is de aanbeveling gedaan om EVC te gaan gebruiken om de
inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Naar aanleiding hiervan is tussen bonden en werkgevers in de
cao 2009-2011 de afspraak gemaakt dat A&O provincies en het Interprovinciaal Werkgeversverband
gezamenlijk EVC gebruik bij de provincies stimuleren en hiervoor een methodiek aanbieden. Een EVC
procedure geeft een beeld van iemands talenten, kennis, vaardigheden en competenties. Een EVC rapportage
die daaruit volgt kan leiden tot erkenning: een of meer deelcertificaten of zelfs een volledig diploma.
Om deze methodiek te kunnen uitwerken is in samenwerking met de HRM begeleidingscommissie besloten een
pilot op te zetten waar medewerking van een aantal provincies voor wordt gevraagd. Wij zijn op zoek naar
provincies waar (groepen) medewerkers werken die baat hebben bij het volgen van een EVC procedure om zo
hun duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarkt kansen te vergroten. Mocht u in uw functie van bijvoorbeeld
medewerker mobiliteit, loopbaanontwikkeling, loopbaancoach, lid van de medezeggenschap of lijnmanager
geïnteresseerd zijn of meer willen weten, neem dan contact op met Peter Smits, manager A&O Provincies via
06-53555215.

Aanmelden A&O nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl of via het secretariaat
van A&O Provincies. Op onze website vindt u nog meer informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, HRMen arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
Peter Smits
Manager A&O Provincies
Klik hier voor contact
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