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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.

MZ Prijs 2011-2012
Op 9 maart jl. is onder grote belangstelling de MZ Prijs
uitgereikt aan de Provincie Groningen. De Provincie
Gelderland ontving de eervolle vermelding. Alle inzendingen
evenals een impressie van de dag zijn gebundeld in de
publicatie ‘MZ Prijs 2011-2012. Deze is via onze website te
downloaden. Klik hier om rechtstreeks naar de publicatie te
gaan.
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.
Begeleidingscommissie Arbeid & Gezondheid
13 maart jl. heeft de begeleidingscommissie Arbeid & Gezondheid haar vergadering gehouden. In die
vergadering is de prioritering van activiteiten zoals onlangs door het bestuur vastgesteld, besproken
en geconcretiseerd. De begeleidingscommissie gaat aan de slag met actualisering van de
Arbocatalogus voor wat betreft het onderdeel PSA. Daarnaast wordt het item Het Nieuwe Werken
toegevoegd aan de Arbocatalogus, De ongevallenmodule die aan het PAR is gekoppeld wordt verder
uitgewerkt en geïmplementeerd. En tot slot wordt gestart met de analyse en benchmark van de data
afkomstig van de (digi) RI&E’s van de provincies. Verschillende werkgroepen zullen onder aanvoering
van A&O hier uitvoering aan geven.
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EVC: Erkennen van Verworven Competenties
Circa twee weken na de informatierondes hebben de eerste intakegesprekken plaatsgevonden bij de
Provincies Noord Brabant en Zuid Holland. De faciliteiten bij de Provincies zijn hiervoor erg goed.
Libereaux, het bureau wat het traject begeleidt, mag gebruik maken van aparte ruimtes bij de
Provincies voor het houden van de intake en begeleidingsgesprekken. De intakegesprekken verliepen
goed en de kandidaten zijn erg enthousiast. De meeste kandidaten gaan op voor de
opleidingsstandaard Secretarieel medewerker, Secretaresse of Directiesecretaresse/ management
assistent. Ook volgen een aantal kandidaten een EVP (Ervaringsprofiel) traject op HBO niveau.
Inmiddels is iedereen druk bezig met het verzamelen van bewijsstukken voor het portfolio. Ook de
360° feedbackvragenlijsten worden ingevuld door de kandidaten, hun collega’s en leidinggevende,
om een zo volledig mogelijk beeld van een kandidaat te krijgen.
De portfoliomappen zien er al goed uit! Midden/eind mei zullen de eerste afrondende gesprekken
(performance assessment) gaan plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal de assessor naast het voeren
van het eindgesprek ook meekijken op de werkplek.
De voorbereiding voor de feestelijke uitreiking van de behaalde EVC/EVP certificaten zijn inmiddels in
volle gang. Het belooft een geweldige bijeenkomst te worden!
Diversiteit en arbeidsmarkt
Het Diversiteitstraject waarmee de samenwerkende fondsen in 2010 zijn gestart is eind 2011
afgerond. Door aanwending van onderbestedingsmiddelen diversiteit krijgen de in 2010 opgestarte
activiteiten binnen de provincies een follow up. De focus voor het komende jaar is borging van
diversiteit binnen het reguliere arbeidsmarktbeleid.
Een praktijkvoorbeeld van diversiteit als integraal onderdeel van het arbeidsmarktbeleid:
Begin 2011 heeft de provincie Noord Brabant geparticipeerd in het traject van de
werkgeversbezoeken die door de gezamenlijke fondsen zijn georganiseerd. Een groep
geïnteresseerde biculturele studenten kon kennismaken met de provincie als potentiele werkgever.
Deze aanpak is goed bevallen en ook nu weer ingezet. Momenteel is men volop bezig met de werving
van de nieuwe lichting trainees. Om bij de werving ook de doelgroep van biculturele starters te
kunnen bereiken is door de provincie Noord Brabant een aparte i nformatieavond georganiseerd,
specifiek voor deze doelgroep. Een huidige trainee, Gallid Goullet, heeft samen met de projectleider
Marjon van de Rijt een avond georganiseerd voor deze doelgroep. Het resultaat mag er zijn, er is veel
belangstelling voor het traineetraject en de 588 jongeren die zich hebben aangemeld hebben een
diverse achtergrond.
Heb je meer belangstelling voor diversiteit en/of een van de genoemde activiteiten neem dan
contact op met Jannet Bergman: jannet.bergman@aenoprovincies.nl
Strategische Personeelsplanning (SPP)
In navolging op de eerste succesvolle masterclass is recent door een werkgroep gestart met de
voorbereidingen van de tweede masterclass spp in het najaar 2012. Kernthema zal deze keer een
presentatie zijn van aantal interne best practices. Ook een aantal buiten de sector geslaagde spp
projecten zullen de revue passeren. Gedacht wordt aan aansprekende organisaties in de profit
sector. Mocht je van mening zijn dat je provincie een best case, of anderszins een bijdrage, zou
kunnen leveren aan de masterclass neem dan contact op met Peter Smits:
peter.smits@aenoprovincies.nl
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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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