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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.
Pilot EVC
Het A&OProvincies en IPO/IWV hebben het initiatief genomen om de pilot ‘Erkennen van Verworven
Competenties (EVC), het Ervaringscertificaat, op te zetten. Dit met als doel om voor provinciemedewerkers
een geschikte EVC-procedure aan te bieden en deze te vertalen in een handleiding. Door het A&O-fonds is een
opdracht verstrekt aan Libereaux B.V., erkend aanbieder van EVC-trajecten en ruime ervaring met soortgelijke
trajecten. De eerste resultaten worden voor de zomer van dit jaar verwacht. Aan de pilot doen de Provincies
Zuid Holland en Noord Brabant mee. De trajecten worden deels door de Provincie bekostigd, maar er kan ook
een beroep gedaan worden op het persoonlijk ontwikkel budget. EVC en EVP zijn instrumenten die bekostigd
mogen worden uit dit budget.
Bijeenkomst donderdag 8 maart bij Provincie Zuid-Holland
Donderdag 8 maart was de aftrap in Zuid-Holland. Tijdens een
druk bezochte bijeenkomst in het Provinciehuis te Den Haag,
werd informatie gegeven over de instrumenten EVC en het
Ervaringsprofiel (EVP). Er werd ingegaan op de meerwaarde van
beide instrumenten: wat je ermee kunt, welke waarde heeft het
op de (interne/externe) arbeidsmarkt, etc. Deze bijeenkomst is
op initiatief van de heer Thijs Kouwenburg, manager Provincie
Zuid Holland, georganiseerd voor een groep secretariële
medewerkers. Het verhaal werd enthousiast ontvangen wat blijkt
uit de vele aanmeldingen voor de EVC en/of EVP-trajecten. Van
de 36 secretariële medewerkers hebben 31 personen zich direct
aangemeld. Daarnaast zijn er nog een vijftiental portfoliomappen
meegenomen voor collega’s die wel interesse hadden, maar
verhinderd waren voor de bijeenkomst.
Het A&O Provincie heeft een voucher aan Zuid Holland
overhandigd van € 100,00 per gestart EVC of EVP-traject binnen
het pilot. Een gebaar dat met veel enthousiasme en dank is
aangenomen. De Provincie Zuid-Holland verwacht nog meer
aanmeldingen.
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Bijeenkomst maandag 12 maart bij Provincie Noord-Brabant
De startbijeenkomst bij de Provincie Noord-Brabant was afgelopen maandag 12 maart in Den Bosch.
Mobiliteitsadviseur van deze provincie Noord-Brabant, mevrouw Karin van de Wetering, had hiervoor een
groep van 12 personen uitgenodigd. Ook hier is het verhaal met enthousiasme ontvangen en hebben allen zich
direct aangemeld. Daarnaast is hier de wens uitgesproken om EVC en EVP voor meerdere afdelingen en
functiegroepen aan te bieden.
Inmiddels hebben bij beide Provincies de eerste intakegesprekken plaatsgevonden.

Interesse?
Provincies die interesse hebben in achtergronden over EVC en/of EVP, kunnen de bijgaande PowerPoint
presentatie raadplegen of de website van Libereaux via www.libereaux.nl/provincie. Voor inhoudelijke vragen
kan contact worden gezocht met de Projectleider van Libereaux, mevrouw Jodi van Gisteren, via 06-41081188.
Of met Mevrouw Paulien de Jonge van Ipo/IWV of Peter Smits manager A&OProvincies.
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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