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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.

A&O Provincies subsidieert uw opleiding met duizend euro
1000max-provincies van start
A & O Provincies introduceert per 1 april 2008 de stimuleringsregeling 1000max-provincies.
Medewerkers bij de provincies kunnen via de regeling tot 1000 euro subsidie krijgen voor
een opleiding of cursus die hun inzetbaarheid verbreedt. A & O-voorzitter Peter van den
Berghe: “De 1000max-pronvinces is heel bewust een werknemersregeling.” Lees verder
PAR klaar voor gebruik
Het Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR) is klaar voor gebruik. Binnenkort nemen
de provincies Brabant en Gelderland als eersten het registratiesysteem in gebruik. In het
PAR kunnen medewerkers van de provincies eenvoudig agressie-incidenten melden.
Daardoor kan naar medewerkers toe beter gereageerd worden op incidenten en ontstaat
zicht op de omvang van agressie in de sector. Het PAR is ontwikkeld in opdracht van het A &
O Provincies en kosteloos beschikbaar voor provincies. Lees verder
Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van het PAR kunt u contact opnemen met Peter
Smits van A&O Provincies.
Succesvolle Carrièrebeurs ‘smaakt naar meer’
De sector Provincies was vrijdag 14 en zaterdag 15 maart ook dit jaar weer
vertegenwoordigd op de Nationale Carrièrebeurs. Met ruim 13.900 bezoekers en 370
exposanten was deze editie de grootste ooit. De provinciestand lokte veel bezoekers met het
concept ‘De Provincie smaakt naar meer…’. Meer dan 450 bezoekers toonden serieuze
belangstelling om te werken bij de provincie. Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
via het secretariaat van A&O Provincies, ook kunt u zich via de website inschrijven voor de
nieuwsbrief. Op de website www.aenoprovincies.nl vindt u nog meer informatie over
arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
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Peter Smits
manager A&O Provincies.
klik hier voor contact

2

