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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.

EVC-pilot feestelijk afgesloten met uitreiking certificaten
Secretaresses provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant voorbeeld voor sector
Op een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis van Zuid-Holland hebben dinsdag 19 juni zo’n
veertig secretaresses van provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant een Ervaringscertificaat
ontvangen(EVC: Erkennen van Verworven Competenties). Daar hoorden uiteraard feestelijke bossen
bloemen bij. Met de uitreiking van de certificaten werd ook de pilot EVC afgesloten. In de pilot
werkten onder regie van A&O fonds Provincies, IPO/IWV en de provincies Zuid-Holland en NoordBrabant samen aan de ontwikkeling van EVC-trajecten voor de sector. Op basis van de ervaringen in
de pilot is voor de sector de handleiding ‘EVC, aan de slag ermee’ gemaakt. De EVC-handleiding werd
op de bijeenkomst symbolisch aan de sector gepresenteerd.

De deelnemende secretaresses van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant werkten afgelopen
maanden hard aan het beschrijven en in beeld brengen van hun eigen werkervaring en kwaliteiten.
Naast de glunderende deelnemers met EVC certificaat, waren er lovende woorden van de
provinciesecretaris van Zuid Holland, Mevrouw José. Hilgersom en de hoofden P&O van beide
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provincies, mevrouw Edith van Nispen en mevrouw Dinie Koreman. Edith van Nispen rolde voor hen
de rode loper uit. Van Nispen: “Ere wie ere toekomt. Jullie zijn zelf aan zet geweest. Dit certificaat
neemt niemand jullie meer af.”
Aan het einde van de bijeenkomst werden de interne projectleiders van de provincie Noord Brabant
en Zuid Holland respectievelijk Mevrouw Karin van de Wetering en Thijs Kouwenberg en mevrouw
Priscilla van der Klink door dagvoorzitter Peter Smits verrast met een lekkernij voor hun geweldige
medewerking. Binnenkort verschijnt de handleiding op onze website. Voor een uitgebreid verslag en
fotoreportage klik hier.

A&O Fonds Provincies
13 juni 2012 gaat de analen in als een historische en heuglijke dag voor het A&O Provincies of beter:
vanaf die dag zijn we formeel het A&O Fonds Provincies! Het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds
provincies. Dinsdag 13 juni werd op de pier in Scheveningen de akte getekend waardoor de
oprichting van de
stichting A&O Fonds
Provincies en daar
mee de vastlegging
van de juridische
entiteit, een feit is.
Het algemeen
bestuur dankt een
ieder en vooral de
werkgevers en
werknemerspartijen
die hebben bij
gedragen aan de
totstandkoming van
de stichting. Voor u
als eindgebruiker en
belanghebbende zal
er weinig tot eigenlijk niets veranderen. Wij blijven trouw aan onze missie en met enthousiasme en
kracht de samenwerking en de kennismakelaarsfunctie binnen en buiten de sector stimuleren.

Oproep ICT-ers deelname Denktank Het Nieuwe Werken (HNW)
Op 4 oktober aanstaande komt de denktank HNW van A&O Provincies bijeen. Deze denktank is
ontstaan na de eerder gehouden brainstorm over HNW binnen de provincies. Tijdens die brainstorm
is door een grote diverse groep van provinciemedewerkers met elkaar nagedacht over de aspecten
binnen HNW; Bytes, Behaviour en Bricks. In A&O Provincie termen: Gebouw, Gedrag & Gigabytes.
Met een selecte groep gaan we dieper op deze aspecten in en onderzoeken we wat we als A&O
verder kunnen doen op HNW-gebied voor provincies. Met deze groep gaan we tevens op
locatiebezoek om te leren van een organisatie waar men al vergevorderd is bij invoeren van HNW.
We hebben aanmeldingen uit diverse invalshoeken: HRM, OR, Arbo en facilitair. We zoeken nog
enkele personen die vanuit de ICT invalshoek mee willen denken over dit thema. Aanmelden kan bij
jannet.bergman@aenoprovincies.nl
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GEZOCHT: enthousiaste medewerker backoffice /managementassistent A&O Provincies
A&O Provincies is op zoek naar een enthousiast medewerker backoffice /managementassistent die
een belangrijke bijdrage wil vervullen bij de uitvoering van de activiteiten van A&O Provincies. De
activiteiten staan beschreven in het Meerjarenplan 2011 – 2013. Nieuwsgierig geworden? Klik hier
voor het functieprofiel en de vacaturetekst
Diversiteit en arbeidsmarkt: subsidie voor werkgeversbezoeken
De komende tijd zijn provincies nog vooral bezig met de uitstroom van medewerkers. Diverse
onderzoeken laten echter zien dat instroom van nieuw en jong talent op termijn lastig kan worden.
Het is goed om daarin nu al te investeren. Uit onderzoek blijkt dat biculturele talenten niet snel
kiezen voor lagere overheden als werkgever. Een werkgeversbezoek is een van de manieren om je
organisatie in contact te laten komen met biculturele talenten. Door deze doelgroep specifiek te
benaderen en te interesseren voor werken bij de provincie en ze toegang te bieden tot een netwerk,
kan deze doelgroep zich enerzijds een goed beeld vormen van wat het werken bij de provincie
inhoudt en komen anderzijds de provincies in contact met deze talenten. A&O Provincies subsidieert
in 2012 voor een aantal provincies de werkgeversbezoeken. Heb je belangstelling voor een
gesubsidieerd werkgeversbezoek en/of diversiteit neem dan contact op met
jannet.bergman@aenoprovincies.nl
Strategische Personeelsplanning (SPP)
Als activiteit is in het beleidsprogram opgenomen dat er in het najaar van 2012 een 2e masterclass
SPP wordt georganiseerd. In nauw overleg met de P&O adviesgroep is met een delegatie recent
overlegd over de inhoud. Geconcludeerd kan worden dat het nog steeds een actueel thema binnen
de sector is, dat vele uitvoeringsvragen en – varianten kent.
De eerste Masterclass SPP stond in het teken van het concept rond SPP en met name de strategische
visie en betrokkenheid van de top. In deze tweede editie willen we meer inzoomen op de praktijk.
Gekozen is voor het lokaliseren van een aantal interne én externe best practices Voor dit laatste
wordt contact gelegd met organisaties als KLM, Rabo en Philips. 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
Jaarboek werknemers bij de overheid nu digitaal
Na 13 edities van het ‘Jaarboek Werknemers bij de Overheid’ verschijnt sinds september 2011, het
jaarboek in de vorm van een website: www.werknemersbijdeoverheid.nl
Personeelsmonitor 2012
De personeelsmonitor van 2011 is onlangs verschenen. Dit was de laatste monitor die door IPO is
uitgevoerd. Vanaf 2012 wordt de personeelsmonitor door A&O Provincies uitgevoerd. De eerste
voorbereidingen zijn al in gang gezet. Momenteel wordt een eerste bijeenkomst gepland met
collega’s die deelnemen aan de begeleidingscommissie van de personeelsmonitor. De uitvoering
blijft voorlopig nog wel in handen van een bekend gezicht: Pauline de Jonge zal in opdracht van A&O
Provincies de monitor 2012 uitvoeren. De bij IPO opgedane kennis en ervaring gaat door deze
werkwijze niet verloren.
Leernetwerk Arbeidsmarktcommunicatie
Het leernetwerk Arbeidsmarktcommunicatie is bezig met haar afrondende activiteiten. Rondom het
thema arbeidsmarkt is door een viertal pilots gewerkt aan verschillende vraagstukken. De ervaringen
en resultaten zijn divers. Naar aanleiding van de rapportage wordt geëvalueerd of deze wijze van
werken in leernetwerken een methodiek is die past en aansluit bij werkwijzen binnen de sector.
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Regio bijeenkomst Arbo-co’s
De regio Zuid/West van de arbo-co’s is onlangs bijeengeweest voor een regionale intervisie
bijeenkomst. Onderlinge kennis en ervaring zijn 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.
Activeer nu uw ticket voor de HRM Prijs 2012-2013
Het thema van de HRM Prijs 2012-2013 is door het bestuur van A&O Provincies gekozen: “De
verandering”. De eerste publicitaire aftrap wordt gedaan in de vergadering van de ICP door Fred
Stroo. Klik hier voor uw ticket naar de HRM Prijs A&O Provincies. Over de verdere procedure wordt u
na de zomermaanden onder meer via deze nieuwsbrief geïnformeerd. Aanmelden kan uiteraard
vanaf nu: peter.smits@aenoprovincies.nl
Aanmelden A&O nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl. Of
ga via de QR code naar onze site. Op onze website vindt u nog meer informatie over
arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
Peter Smits,
Manager A&O Fonds Provincies
Wilt u contact met ons opnemen?
Contactgegevens A&O Provincies
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

A&O Provincies wenst iedereen een mooie
zomer!
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