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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. 

 
 
Carrièrebeurs Overheid 
A&O provincies was contentpartner van de Carrièrebeurs Overheid van 25 en 26 november 2011. Dit hield 
onder meer in dat we een workshop voor studenten en starters hebben gefaciliteerd. De heer Marco den Boef 
van de Provincie Gelderland  heeft een workshop met als thema strategische personeelsplanning (SPP) 
verzorgt. En dit vooral gericht op de starter: hoe moet de starter zich  opstellen als de overheden zich meer en 
meer gaan richten op kwaliteit. Op zoek naar drijfveren, wat maakt jou bijzonder, waar kijkt de overheidsector 
naar.   
 
Start leernetwerk arbeidsmarkt: van denken naar doen! 
Op 29 november heeft de eerste bijeenkomst plaats gevonden van het leernetwerk Arbeidsmarkt.  
Een enthousiaste groep van arbeidsmarktdeskundigen en ProvOR-leden  van de provincies zijn met elkaar aan 
de slag gegaan. In het leernetwerk, onder begeleiding van een extern bureau, zijn de deelnemers met elkaar op 
zoek gegaan naar 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?’. Er wordt gewerkt met 
klankbordleden en pilotorganisaties. De pilotorganisaties zijn de provincies Noord-Holland, Utrecht, de ProvOR 
en de A&O fondsen Waterschappen en Provincies.  
 
Diversiteit 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een bedrag van ruim € 200.000,00 in totaal  toegekend aan het 
A&O-fonds Waterschappen en A&O Provincies. Beide fondsen gaan vanaf 2012 voort  met  acties uitzetten in 
het kader van diversiteit. 
 
EVC 
De provincies Brabant en Flevoland gaan in samenwerking met A&O Provincies en  de afdeling 
werkgeverszaken van het IPO van start met het EVC traject binnen hun organisaties. De startbijeenkomst is 
belegd en we houden u scherp op de hoogte van de resultaten en voortgang. 
 
Bijeenkomst netwerk arbo-coördinatoren  
De arbo-coördinatoren van alle provincies zijn op 15 november 2011 in Utrecht weer bijeen geweest om te 
netwerken en onderlinge kennis uit te wisselen. Op de agenda stond onder meer het Provinciaal Agressie 
Registratiesysteem en de nieuwe ongevallenmodule, het beleidsplan A&O 2011-2013, een onderzoek van SZW 
over de rol van de bedrijfsarts binnen de arbodienstverlening en de Arbocatalogus. 
 
A&O Provincies gaat verhuizen: nieuwe contactgegevens per 9 januari 2012 
Per 9 januari 2012 verhuist A&O Provincies naar een nieuw kantoorpand. Onze contactgegevens zijn dan: 
Bezoekadres :  Fluwelen Burgwal 44, 2511 CJ  DEN HAAG 
Postadres :  Postbus 11560, 2502 AN  DEN HAAG 
Telefoon :  070 – 763 00 40 
E-mail  :  info@aenoprovincies.nl  
 
De mobiele telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers blijven hetzelfde. 

http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=96
mailto:info@aenoprovincies.nl
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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.   

 
 
Wij wensen u fijne feestdagen! 
 

 

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

http://www.aenoprovincies.nl/
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1%3Aplamw-smits&catid=11%3Aaeno-provincies&Itemid=92

