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De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeids‐
omstandigheden‐, HRM‐ en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies. Elke maand
verschijnt de nieuwsbrief en wordt deze opgesteld door en voor de provincies. Klik hier voor de online
versie.

Jaarverslag 2010
Het jaarverslag van 2010 is naar de provincies en de verschillende contactpersonen
verzonden. De online versie is op onze website te lezen.

Provincie Brabant en Gelderland gaan van start met EVC
De provincies Brabant en Flevoland en het IPO hebben aangegeven concreet van start te willen gaan met het
EVC traject binnen hun organisaties. De startbijeenkomst is belegd en we houden u scherp op de hoogte van de
resultaten en voortgang.

Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten A&O Provincies
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.
Lees de regeling en klik hier voor het aanvraagformulier.

Medezeggenschapsprijs 2011‐2012
“Actief inspelen op situaties en de gelegenheid gebruiken om vernieuwingen te stimuleren”. Zie daar het
thema van de masterclass “Kansen voor vernieuwing”, zoals deze door Provor en A&O Provincies is
georganiseerd. De betrokkenheid en het enthousiasme waarmee de medezeggenschapsgeledingen van de
sector provincies vorm hebben gegeven aan dit thema/deze masterclass heeft het bestuur van A&O Provincies
doen besluiten om een Medezeggenschapsprijs 2011 ‐ 2012 in te stellen. Er is massaal gereageerd:
10 ondernemingsraden van provincies doen inmiddels mee!
De prijs wordt toegekend aan de ondernemingsraad die daadwerkelijk deze kans voor verandering in praktijk
heeft gebracht. Voor de organisatie rondom de medezeggenschapsprijs hebben we gebruik gemaakt van een
nieuw sector instrument, te weten: de IPO ‘Klussenbank’. Uit de gevoerde gesprekken met geïnteresseerde
kandidaten hebben we twee enthousiaste, tijdelijke, projectmedewerkers aan ons weten te binden, te weten:
Agnita Bosma van Provincie Gelderland en Stephanie van der Lende van Provincie Groningen. We verheugen
ons op de samenwerking en danken de provincies Groningen en Gelderland voor hun medewerking. De
klussenbank werkt en wij bevelen het matchings instrument van harte aan.

Carrièrebeurs Overheid
A&O provincies is contentpartner van de Carrièrebeurs Overheid van 25 en 26 november. We verzorgen onder
andere een workshop voor de studenten en starters op de arbeidsmarkt. Marko den Boef van de provincie
Gelderland verzorgt een workshop over strategische personeelsplanning.
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Start leernetwerk arbeidsmarkt: van denken naar doen!
A&O Provincies start met een nieuwe manier van leren in een netwerk: het innovatienetwerk! Op 29
november vindt de eerste bijeenkomst plaats.
Collega’s van de provincies gaan met elkaar aan de slag met praktische vragen die vragen om een innovatieve
aanpak. De deelnemers gaan in het leernetwerk, onder begeleiding van een extern bureau met elkaar op zoek
naar nieuwe antwoorden op de vragen rondom het item: wat kan een provincie op de korte termijn doen om
zich voor te bereiden op de arbeidsmarktontwikkelingen op de langere termijn. De pilot deelnemers zijn de
provincies Noord‐Holland, Utrecht, de Provinciale OR (ProvOR) en de A&O fondsen Waterschappen en
Provincies. Klik hier voor meer informatie.

Herinnering: brainstormsessie over Het Nieuwe Werken (HNW)
Het Nieuwe Werken is veelbesproken en er zitten veel aspecten in die het brede HRM werkveld en diverse
doelgroepen raken. Te denken valt aan P&O, HRM, Arbo, OR, Vakbonden en Management. Hoe gebruik ik HNW
bij mijn arbeidsmarktcommunicatie? De OR als aanjager van HNW? Verzuim lager door HNW? Hoe maakt een
manager resultaatafspraken met zijn medewerker en hoe stuurt hij daarop? Welke technische (ICT) aspecten
spelen een rol en hoe zit het met Arbo en de thuiswerkplek?”. En zo bestaan er mogelijk nog meer vragen bij u.
A&O Provincies heeft in haar beleidsplan het thema HNW opgenomen, waaronder kennisdeling en
‐vermeerdering op dit vlak. Wij denken aan een Masterclass die de brede aspecten Bytes, Behaviour en Bricks
bevat. In A&O Provincie termen: Gebouw, Gedrag & Gigabytes.
Voordat we de Masterclass gaan vormgeven, vragen we daarom om jullie om input: brainstorm mee over HNW
op 23 november. Wilt u meedenken en een bijdrage leveren aan de toekomstige Masterclass? Er zijn nog
enkele plekken vrij. Aanmelden kan via Jannet.bergman@aeno.nl. Bekijk de uitnodiging online.

Aanmelden A&O nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl. Op onze website vindt u
nog meer informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, HRM‐ en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.

Peter Smits,
Manager A&O Provincies
Wilt u contact met ons opnemen? Klik dan hier.
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