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De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden-, 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.

Beleidsplan 2011-2013 ‘Voorop in verandering’
Het beleidsplan 2011-2013 ‘Voorop in verandering’ is binnenkort als hard copy en als PDF via de website
beschikbaar. In het plan leest u in hoofdlijnen welke en wanneer activiteiten worden uitgevoerd door het A&O
Provincies. Zoals gesteld. Het plan wordt zowel in een gedrukte als in een online versie aangeboden. Naast het
originele beleidsplan, is er ook een poster ontwikkeld op A3 formaat waarop alle activiteiten in een oogopslag
zichtbaar zijn met daarbij een korte samenvatting. Het moment waarop en de vorm waarin een activiteit in
uitvoering wordt genomen zal in een groot aantal gevallen in samenspraak met de diverse begeleidingscommissies en overig professionele netwerken bepaald worden.
Aan alle hoofden P&O, de PROVOR en vakbonden worden een aantal exemplaren per post verzonden. Ook in
de diverse aankomende netwerkbijeenkomsten wordt het beleidsplan overhandigd. Wanneer u niet tot deze
doelgroep behoort, maar wel geïnteresseerd bent, houdt u dan onze website in de gaten. Daar kunt u het plan
binnenkort downloaden. Wenst u een papieren versie? Stuur ons dan een e-mailbericht aan
info@aenoprovincies.nl en wij zenden u een exemplaar.
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
Het thema van de masterclass “Kansen voor vernieuwing”, die door Provor en A&O Provincies is georganiseerd
heeft 10 OR-en geïnspireerd mee te dingen naar de Medezeggenschapsprijs 2011 – 2012. De prijs wordt
toegekend aan de ondernemingsraad die daadwerkelijk deze kans voor verandering in praktijk heeft gebracht.
De sluitingsdatum voor de inzendingen is in zicht en de laatste inzendingen druppelen binnen. Aansluitend gaat
de jury in beraad. Noteer alvast 9 maart in de agenda, dan vindt namelijk de feestelijke prijsuitreiking plaats.
Een voorbereidingswerkgroep bestaande uit leden van de ondernemingsraden heeft zich samen met A&O
Provincies gebogen over een opzet voor de uitreiking . Het belooft een interessante en spraakmakende dag te
worden. De prijsuitreiking wordt gecombineerd met een aantal boeiende workshops en interessante sprekers.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Arbo
De Arbocatalogus Provincies bevat een bron van Arbo informatie, bijvoorbeeld over preventie van werkdruk.
Kijk op http://provincies.arbocatalogus.net voor meer informatie.
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Brainstormsessie over Het Nieuwe Werken (HNW)
Eind vorig jaar heeft de brainstorm over HNW plaatsgevonden. Een grote diverse groep van
provinciemedewerkers heeft met elkaar nagedacht over de aspecten binnen HNW; Bytes, Behaviour en Bricks.
In A&O Provincie termen: Gebouw, Gedrag & Gigabytes. A&O Provincies heeft in haar beleidsplan het thema
HNW opgenomen, waaronder kennisdeling en -vermeerdering op dit vlak. We denken hierbij aan training,
workshops, een toolkit en dergelijke.
Onder begeleiding van een extern bureau is gebrainstormd over de manier waarop we de reeds aanwezige
kennis bij de provincies kunnen delen en vermeerderen. De conclusie was onder meer dat vooral behoefte was
aan het leren van elkaar: waar zitten de “do’s and don’ts”; wat werkt goed, hoe zijn medewerkers betrokken in
het proces? Ook bleek veel behoefte aan themabijeenkomsten en workshops voor het management. Wat
opviel was dat men aangaf bij HNW vaak hinder te hebben van het aspect gigabytes: ICT wordt vaak leidend
door de (on)mogelijkheden, in plaats van volgend aan het HNW en dat de samenwerking tussen de interne
partijen bij dit aspect marginaal is . “ HRM zit bijvoorbeeld niet vaak met ICT” om tafel. Het was voor ons een
inspirerende middag die ons veel input heeft opgeleverd en we danken dan ook de deelnemers voor hun
inbreng! We houden jullie onder meer via deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en concrete
activiteiten die we samen gaan ontwikkelen.
Werken bij de Overheid
De website werken bij de overheid (www.wbdo.n)l, een initiatief van de gezamelijke overheidsorganisaties
wordt veelvuldig door de provincies gebruikt. De website biedt voor de provincie als werkgever veel
mogelijkheden, naast het plaatsen van vacatures kan men ook een CV-bank raadplegen om kandidaten voor
een vacature te zoeken en een eigen deelnemerssite vullen. Daarnaast biedt de website ook mogelijkheden de
mobiliteit van overheidsmedewerkers te vergroten, bijvoorbeeld door een persoonlijk dossier aan te maken.
De organisatie achter de website is eind vorig jaar veranderd en er staan nieuwe ontwikkelingen op stapel.
Via de website en onze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte en zijn de ontwikkelingen te volgen.
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
geweest en we houden u scherp op de hoogte van de resultaten en voortgang. Het laatste nieuws is dat het
nagenoeg zeker is dat de provincie Zuid-Holland meedoet aan de pilot.
A&O Provincies is verhuisd: wijziging contactgegevens
Wij zijn inmiddels verhuisd en delen samen met A&O-fonds Waterschappen en A+O Gemeenten het pand.
Onze nieuwe contactgegevens zijn:
Bezoekadres
:
Fluwelen Burgwal 44, 2511 CJ DEN HAAG
Postadres
:
Postbus 11560, 2502 AN DEN HAAG
Telefoon
:
070 – 763 00 40
E-mailadressen :

info@aenoprovincies.nl
peter.smits@aenoprovincies.nl
jannet.bergman@aenoprovincies.nl
jeroen.devreede@aenoprovincies.nl

De website en mobiele telefoonnummers blijven hetzelfde.
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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