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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.

Arbofestival & ArboPrijsProvincies 7 november!
Arbo samenwerking binnen de provincies bestaat al 10 jaar! Dit is een belangrijke aanleiding
voor een landelijke dag. Het wordt een terugblik én een blik op de toekomst. Centraal staat
het delen van kennis en professionalisering. De voorbereiding van de dag is in volle gang. Het
belooft een inhoudelijk boeiende en leerzame dag te worden. De doelgroep bestaat uit de
arbo-co’s, preventiemedewerkers, OR-leden, P&O-ers en managers. De Arbo-co’s laten op
deze dag zien dat Arbo binnen de provincies leeft en bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid
van medewerkers. In de ochtend presenteren ze door middel van een “elevator pitch” hun
inzending voor de Arbo Prijs Provincies. Een vakjury én het publiek bepaalt uiteindelijk de
winnaar. Het middaggedeelte bestaat uit een aantal workshops rondom duurzame
inzetbaarheid en preventie. Met gepaste trots kunnen we melden dat de heer J.W.R. van
Lunteren, Gedeputeerde van de provincie Utrecht, o.a. verantwoordelijk voor de ambtelijke
organisatie, ons in het ochtenddeel zal toespreken. De directeur van de Arbeidsinspectie,
mevrouw Marga Zuurbier, zal ons in het middagdeel informeren over de onlangs
uitgevoerde inspecties bij de provincies en de actuele ontwikkelingen. Aanmelden en meer
info: jannet.bergman@aenoprovinciesl.nl
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 is 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 of voor aanmelden: peter.smits@aenoprovincies.nl Binnenkort zal Peter Smits
elke contactpersoon benaderen.
Leergang Arbeidsmarkt en diversiteit.
In samenwerking met kennis- en opleidingsinstituut SIOO wordt een opzet gemaakt voor een
leergang die de professionalisering en breed veranderingsmanagement van
diversiteitsfunctionarissen binnen de provincies als inhoud heeft. Belangrijk effect van een
gezamenlijke leergang is de onderlinge samenwerking tussen de functionarissen te
versterken en de netwerkfunctie te versterken. Het uiteindelijke doel van deze “inhoudelijke
en persoonlijke ontwikkelingsleergang” is borging van een thema als diversiteit binnen
Arbeidsmarktbeleid. Met de kennis en kunde die de functionarissen opdoen in de leergang
zijn ze voldoende toegerust om zelfstandig de door het A&O fonds ontwikkelde
instrumenten in te zetten. Deze activiteit vloeit voort uit de gemaakte afspraken met het
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Ministerie van BZK betreffende diversiteit. Heb je belangstelling voor deze leergang meld je
dan bij jannet.bergman@aenoprovincies.nl
Nieuwe medewerker A&O Provincies
Op 1 november start Hedwig Kuis als medewerker backoffice bij A&O Provincies. Via deze
weg heten we haar alvast van harte welkom en we wensen haar veel werkplezier toe.
Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten A&O Provincies
De eerste aanvraag 2012 voor de stimuleringsregeling innovatie projecten is binnen! Een
aantal provincies is bezig met de aanvraag. Hebt u interesse voor 2012, wacht dan niet te
lang. Er zijn nog beperkte middelen aanwezig en hier geldt: op is op. De provincie Limburg
heeft de aanvraag reeds ingediend. Innovatie is belangrijk voor Nederland en daar wil het
A&O Provincies ook aan bijdragen. Dat doen we met de vernieuwde regeling “Innovatieve
projecten”. Het gaat daarbij om innovatie op het terrein van HRM en arbeidsmarkt, Arbo en
medezeggenschap te stimuleren. 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. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
peter.smits@aenoprovincies.nl
Afscheid leden Begeleidingscommissie Arbeid en Gezondheid
2 oktober was de laatste vergadering voor drie leden “van het eerste
uur” van de begeleidingscommissie Arbeid & Gezondheid. Het
betreffen Fred Stroo, voorzitter namens bestuur A&O Provincies,
Janneke van Wigcheren, provincie Flevoland en vertegenwoordiger
vanuit de vakbond en Paola van der Werf, arbo-coördinator van de
provincie Zeeland. Een dankwoord voor hun inzet en bijdrage in de
afgelopen 5 jaar bij o.a. de ontwikkeling van de Arbocatalogus
Provincies ging vergezeld met een kleine attentie en luid applaus van
de overige leden van de BC. Via deze weg nogmaals hartelijk dank voor
jullie inzet en bijdragen!
Subsidie voor werkgeversbezoeken in het kader van diversiteit
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.
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Handleiding EVC online!
De handleiding “EVC, aan de slag ermee” is online op onze website. Klik hier om rechtstreeks
naar de publicatie te gaan. Net voor de zomerperiode hebben op een feestelijke bijeenkomst
in het provinciehuis van Zuid-Holland hebben zo’n veertig secretaresses van provincies ZuidHolland en Noord-Brabant een Ervaringscertificaat ontvangen (EVC: Erkennen van
Verworven Competenties). De handleiding beschrijft de werkwijze en bevat waardevolle
tips. Meer informatie over EVC? Neem dan contact op met peter.smits@aenoprovincies.nl
Denktank HNW
4 oktober is de denktank HNW voor het eerst bijeen geweest, bij de provincie Utrecht. De
denktank HNW is een divers gezelschap van bevlogen
en betrokken HNW-ers. De invalshoeken zijn zowel
vanuit de facilitaire, als de HR, als de arbo en ICT kant:
de binding van gedrag, gebouw en gigabytes.
Gedurende de dag is gesproken over de mogelijke rol
van de denktank: wat kan A&O bieden als
meerwaarde bovenop of naast de al binnen provincies
lopende activiteiten. Het werd een boeiende
discussie, die in de middag geleid werd
door de grondlegger van HNW bij
Interpolis, Marc Jetten, die tevens zijn
daar opgedane kennis overbracht. De
denktankleden ontvangen binnenkort de
terugkoppeling en de gemaakte
afspraken. Uiteraard stond ook een
rondleiding door het nieuwe
provinciehuis op het programma. De
inrichting kenmerkte zich door een grote
diversiteit aan werkplekken. Bij dezen
bedanken we de provincie
Utrecht voor haar gastvrijheid en met
name mevrouw Elly Pronk en de heren
Bob Strookappe en Peter Besselse.
De denktankleden waren na afloop van de dag erg enthousiast, dat uitte zich in het
committent aan de denktank. Marian Raaphorst van de provincie Noord Holland nodigde
aan het einde van de dag de denktank uit om de volgende bijeenkomst bij haar provincie te
plannen en de resultaten van de verhuizing te bekijken. Roelie Mulder van de provincie
Zeeland: “het delen van kennis op deze dag heeft me veel input gegeven om mee te nemen
naar Zeeland en mee aan de slag te gaan. Cees Meijs van de provincie Noord Brabant gaf tot
slot aan: “graag wil ik bijdragen aan het slagen van de missie van de denktank. De integrale
& interdisciplinaire benadering van HNW spreekt me daarbij zeer aan”.
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen vanuit de denktank.
Meer informatie over de denktank HNW? Peter.smits@aenoprovincies.nl
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Begeleidingscommissie AMC leden
De begeleidingscommissie Arbeidsmarkt van A&O provincies is 10 oktober bijeengeweest.
Het was een volle agenda en in de ochtend onder meer gesproken over de gezamenlijke
arbeidsmarkt activiteiten die in het beleidsplan A&O staan en er zijn good practises gedeeld.
De good practises waren een uitvloeistel van het leernetwerk AMC wat A&O afgelopen jaar
heeft georganiseerd. In dat leernetwerk zijn een aantal pilots in gang gezet. Walter Broek
van de provincie Noord Holland presenteerde hun pilot waarbij ze succesvol gebruik hebben
gemaakt van sociale media bij de werving van trainees. Annet van Rossum van de Provincie
Drenthe vertelde over de pilot in de regio Noord: een gezamenlijke arbeidsmarktdag gericht
op duurzame inzetbaarheid met het Waterschap Reest en Wieden en de provincie Drenthe.
Deze pilot is door de fondsen A&O Provincies en waterschappen geïnitieerd. Medewerkers
vanuit beide organisaties gaan met elkaar kennismaken, kennisdelen en zo mogelijk
aansluitend met elkaar in gezamenlijke klussen aan de slag.
Masterclass onderzoeksrapport “Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de
overheid”
Het middagdeel van de begeleidingscommissie was voor een bredere HR-doelgroep
interessant en op uitnodiging van A&O Provincies sloten nog een aantal belangstellende
HRM-ers aan. Onder leiding van de Willem de Kleijn, voorzitter A&O Provincies en
portefeuillehouder AMC, werd door de heer Volkerink van het onderzoeksbureau SEO een
masterclass gegeven over het Rapport “Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt
van de overheid”. Deze verkenning is opgezet als vervolg op het rapport “De Grote
Uittocht”. Het onderzoek en de toelichting erop gaf voldoende input voor vragen en
discussie. A&O Provincies gaat samen met SEO bekijken hoe de aanbevelingen uit een
dergelijk rapport omgezet kunnen worden tot concrete activiteiten. Rob van Essen van de
provincie Zuid Holland gaf aan het eind van de bijeenkomst aan zijn HR collega’s “voortaan
te attenderen op deze bijeenkomsten”. Tineke Cuperus van de provincie Flevoland gaf in de
ochtend haar belang van deelname aan de begeleidingscommissie aan, namelijk: ”leren van
elkaar en onderlinge kennisdeling”.
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

Nieuwsbrief nr.39

4

