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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.

Uitreiking Medezeggenschapsprijs 2011-2012 op 9 maart
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.
Op vrijdag 9 maart a.s. vindt er een feestelijke prijsuitreiking plaats met een aantal boeiende workshops en
interessante sprekers. Bent u enthousiast geworden? Lees dan hier het programma en meld u spoedig aan!
Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten A&O Provincies
Innovatie is belangrijk voor Nederland en daar wil het A&O Provincies ook aan bijdragen. Dat willen we doen
met de vernieuwde regeling Innovatieve projecten. Het gaat daarbij om innovatie op het terrein van HRM en
arbeidsmarkt, arbo en medezeggenschap 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 onder andere
via netwerkbijeenkomsten en publicaties. Lees de regeling en klik hier voor het aanvraagformulier.
Tweede bijeenkomst Leernetwerk Arbeidsmarkt
Eind januari heeft de tweede bijeenkomst van het Leernetwerk Arbeidsmarkt plaatsgevonden. Er wordt
gewerkt met klankbordleden en pilotorganisaties. De pilot organisaties zijn de provincies Noord-Holland,
Utrecht, de ProvOR en de A&O fondsen Provincies en Waterschappen. Deze hebben een concrete vraag
ingebracht waarmee men binnen de provincie aan de slag wil. De thema’s zijn sociale media, regionale
arbeidsmarkt tussen provincies en waterschappen, functieruil en In de eerste bijeenkomst is met behulp van de
klankbordleden de vraagstelling scherp gesteld. De tweede bijeenkomst stond in het teken van verdiepen met
behulp van de creatiespiraal. In verschillende werkvormen is per pilot de diepte ingegaan: In welke fase zit de
pilot? Stel ik de juiste vragen? Waar loop ik tegen aan? Bereik ik de juiste mensen? Na diverse intensieve
sessies, waarbij de klankbordleden als het ware advocaat van de duivel waren, konden de pilotgroepen weer
met een frisse blik en nieuwe input aan de slag met hun pilot. In april is de derde bijeenkomst.
Agressie & Geweld tegen ambtenaren & e-learning
A&O Provincies heeft sinds enige tijd een registratiesysteem beschikbaar voor het melden en registreren van
incidenten met betrekking tot agressie en geweld. Dit systeem, het PAR, is samen met provincies, gemeenten
en rijk ontwikkeld en wordt binnen de 3 sectoren gebruikt. Onlangs is een ongevalsmodule eraan toegevoegd
voor het melden en registreren van ongevallen. De arbocatalogus Provincies bevat een bron van informatie
over preventie van agressie, voorbeelden van beleidsdocumenten en protocollen van de verschillende
provincies. Ook is samen met 5 provincies een e-learning module ontwikkeld. Hierin wordt aan de hand van
praktijkvoorbeelden het PAR uitgelegd. Klik hier voor meer informatie.
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Regio bijeenkomst Arbo-co’s
De regio Midden/Noord van de arbo-co’s is bijeengeweest voor een regionale intervisie bijeenkomst.
Onderlinge kennis en ervaring is onder meer uitgewisseld op de onderwerpen digitale RI&E, implementatie van
de Arbocatalogus, de arbodienst en ziekteverzuim en de ongevallenmodule. Door deze kleinschalige
samenwerking wordt veel gezamenlijk beschikbare kennis en ervaring gedeeld. Binnenkort komt de regio
Zuid/West bijeen.
Werken bij de Overheid
De website werken bij de overheid (www.wbdo.nl) is 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.
A&O Provincies is verhuisd: wijziging contactgegevens
Wij zijn inmiddels verhuisd en delen samen met A&O-fonds Waterschappen en A+O fonds 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

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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