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Personeelsmonitor
Vanaf 2012 wordt de personeelsmonitor door A&O-fonds Provincies uitgevoerd. De eerste
voorbereidingen zijn in gang gezet. De door het bestuur ingestelde klankbordgroep is bijeen
gekomen en heeft gesproken over de aanpak, de vragenlijsten en over een mogelijk thema.
De contactpersonen binnen de provincies hebben inmiddels de vragenlijsten ontvangen en
kunnen hier de komende weken mee aan de slag. Medio maart wordt gestart met het
verwerken van de gegevens die door de provincies zijn aangeleverd. De verwachte
publicatiemaand is net als altijd begin juni. Zoals al eerder gemeld, blijft de uitvoering
voorlopig in handen van een bekend gezicht: Pauline de Jonge zal in opdracht van A&Ofonds Provincies de monitor 2012 uitvoeren. De bij IPO opgedane kennis en ervaring met de
personeelsmonitor gaat door deze werkwijze niet verloren.
Beschrijven good practise regionale samenwerking arbeidsmarkt en diversiteit
Vanuit het leernetwerk voor arbeidsmarkt en diversiteit is de pilot ‘samenwerking in de regio
Noord’ opgezet. Een gezamenlijke opzet voor een arbeidsmarktdag met het Waterschap
Reest & Wieden en de provincie Drenthe is het resultaat. Annet van Rossum en Roelie
Hoving van de provincie Drenthe waren hierbij betrokken. Deze pilot is door het A&O-fonds
Provincies geïnitieerd en de insteek is dat medewerkers vanuit beide organisaties en
diversiteitsstudenten met elkaar kennismaken, kennisdelen en aansluitend met elkaar
gezamenlijke klussen oppakken. Omdat we de kennis die is opgedaan bij het opzetten van
deze samenwerking willen delen, wordt momenteel gewerkt aan de beschrijving van deze
aanpak. Hierbij wordt aandacht besteed aan o.a. de aanleiding om de samenwerking te
starten, de opgedane ervaringen, het programma met o.a. het Xplorelab en de rol van de
diversiteitsstudenten. Het wordt een leidraad waarmee andere provincies desgewenst aan
de slag kunnen.
Leergang arbeidsmarkt en diversiteit
In een eerdere nieuwsbrief is bericht dat we in samenwerking met kennis- en
opleidingsinstituut SIOO bezig waren om een opzet voor een leergang te maken. De leergang
heeft als doel borging van een thema als diversiteit binnen arbeidsmarktbeleid. De
ontwikkeling van de leergang, in nauwe samenwerking met ‘het veld’ in casu een aantal
medewerkers van de provincies, is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een integraal en
samenhangend programma met vooral oog voor de ontwikkeling van de professional. De
uitvoering van de leergang kan niet meer binnen het subsidieproject van BZK uitgevoerd

worden. Om die reden zal in 2013 verder gekeken worden hoe we een vervolg aan deze
acties kunnen gaan geven. Mocht u geïnteresseerd zijn in het programma neem dan contact
op, met jannet.bergman@aenoprovincies.nl.
Ambassadeurs Diversiteit
Het bestaande profielenboek van het ambassadeursnetwerk uit 2011 wordt geactualiseerd.
Provincies, Gemeenten en Waterschappen hebben een aantal nieuwe ambassadeurs. Wil
Rutten, provinciesecretaris van de provincie Noord-Brabant en Hans Goedhart,
provinciesecretaris van de provincie Utrecht, zijn de ambassadeurs voor onze sector. Het
A&O-fonds Provincies gebruikt de gelegenheid om de ambassadeurs, naast het interview in
het profielenboek, door middel van een eigentijds kort filmpje te introduceren. Beide
ambassadeurs geven kort en krachtig antwoord op de vraag hoe om te gaan met diversiteit.
Ze vertellen uit eigen ervaring over diversiteit en het belang van een kleurrijke organisatie.
Over een ding zijn ze het eens: over diversiteit praten is goed, maar je moet het vooral doen,
want het is in het belang van de kwaliteit van je organisatie. Het profielenboek en het filmpje
zijn in januari gereed.
Arbofestival
Het Arbofestival was een groot succes zoals u in onze vorige editie van de nieuwsbrief heeft
kunnen lezen. De winnaar van de Arbo Prijs Provincies was de provincie Noord-Holland. De
eervolle vermeldingen gingen naar de provincies Zuid-Holland en Drenthe (gelijk aantal
punten) en de provincie Gelderland. Maarten van der Molen van de provincie NoordHolland: “Het voelt aan alsof ik (met ik bedoel ik ook ‘mijn’ preventiemedewerkers) de
Wereldcup heb gewonnen. Natuurlijk zijn wij superblij dat ons, tijdens het Arbofestival, de
Arbo Prijs ten deel viel! En wat waren wij zonder jullie voorkeurstemmen? Nergens. Dus
ontzettend bedankt!”
In het Arbonetwerk zal gekeken worden hoe we op een aantal inzendingen een vervolg
kunnen geven. Er is veel en mooi materiaal aangeleverd waar de sector haar voordeel mee
kan doen. Het platform voor samenwerking en kennismakelaar, A&O-fonds Provincies, werkt
daar graag aan mee! Dank aan allen die hebben meegeholpen dit mooie resultaat te boeken
en een speciale dank voor de mooie samenwerking aan hen die de afgelopen maanden de
sector hebben of gaan verlaten. Op onze website vindt u de informatie over de workshops
en een verslag van de dag. In januari wordt een digitale publicatie uitgebracht.

Pilot digitale arbo instrumenten
Aan het slot van het Arbofestival werd het door Fred Stroo, bestuurslid A&O-fonds
Provincies en portefeuillehouder Arbo, al aangekondigd: ‘het onderzoek naar inzet digitale
arbo-instrumenten’. In dit onderzoek worden beschikbare digitale instrumenten

geïnventariseerd en getoetst op meerwaarde en bruikbaarheid voor de sector. Die digitale
instrumenten kunnen bijvoorbeeld digitale quickscans, de digitale RI&E of het PAR zijn. Maar
het kunnen ook App’s zijn om bijvoorbeeld de geluidsbelasting of de fysieke belasting te
meten. A&O-fonds Provincies stelt aan de arbo-co’s een iPad in bruikleen ter beschikking om
het onderzoek te kunnen uitvoeren. A&O-fonds Provincies draagt, samen met de input van
de arbo-co’s, zorg voor de monitoring, evaluatie en rapportage. De pilot start eind januari.
Fred Stroo nam met deze aankondiging tevens afscheid als bestuurslid van A&O-fonds
Provincies, omdat zijn bestuurstermijn afloopt en hij 1 januari 2013 bij de provincie Zeeland
vertrekt. Via deze weg bedanken we Fred Stroo voor zijn inspirerende samenwerking en
inzet in de afgelopen jaren.
EVC
De provincie Flevoland heeft aan het A&O-fonds Provincies laten weten ook te gaan starten
met het EVC-traject voor de administratieve kolom en in deze graag van de ervaringen van
de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, zoals neergelegd in onze publicatie ‘EVC aan
de slag ermee’, gebruik te maken. Bureau Liberaux begeleidt wederom het geheel. In totaal
hebben een kleine 30 personen de middaglunch ‘Broodje EVC’ bezocht en aangegeven
geïnteresseerd te zijn in een oriënterend gesprek over wat EVC voor hen kan betekenen. Wij
houden u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van de verdere stappen binnen de
provincie Flevoland. Heeft u vragen over EVC, neem dan contact op met
peter.smits@aenoprovincies.nl.
HR-festival
Op 7 november 2013 vindt het tweejaarlijkse HR-festival plaats, gezamenlijk georganiseerd
door A&O Gemeenten, A&O Waterschappen en A&O Provincies. In 2011 organiseerden de
fondsen aan het begin van de beleidsperiode 2011-2014 het festival met de titel ‘Klaar voor
de toekomst’. Eind 2013 wordt op het festival getoond wat de resultaten zijn en blikken we
vooruit op de beleidsperiode 2014 en verder. De dag zal, na een korte plenaire opening, voor
het merendeel bestaan uit interessante lezingen en interactieve workshops, veelal geleid
door de deelnemers van de verschillende sectoren. Wij houden u over de voortgang op de
hoogte en zullen in overleg met de sector treden welke interessante bijdragen vanuit de
sector/netwerken geleverd kunnen worden aan het festival. Vanaf 2013 zal een gezamenlijk
communicatietraject door de drie fondsen worden opgezet en zullen de nieuwsberichten
een integraal karakter kennen.
MZ-programmalijn
Jaap Doeven (portefeuillehouder Medezeggenschap in het algemeen bestuur) en Peter Smits
hebben op 11 december de eerste denktanksessie georganiseerd om te komen tot een
verdere mogelijke invulling van de Programmalijn Medezeggenschap en het activiteitenplan
2013. In een interactieve sessie zijn vele onderwerpen en ideeën naar voren gebracht en is
de vervolgafspraak gemaakt om in februari de zaken te fine-tunen en afspraken te maken
over de activiteiten en uitvoering 2013. Activiteiten die zijn genoemd, hebben betrekking op
sectorale en intersectorale MZ-samenwerking, deskundigheidsbevordering,
themabijeenkomsten en debatsessies, het doen van relevante MZ-onderzoeken en
faciliterende activiteiten door A&O-fonds Provincies ten provinciehuize. MZ op locatie!

HR-programmalijn
De laatste hand wordt gelegd aan de opzet van de masterclass SPP (Strategische
Personeelsplanning) in maart 2013 en het, in samenwerking met de P&O-adviesgroep,
‘Mensen in beweging’-project. In dit laatste project zal een aantal provincies een presentatie
geven van hun beleid, uitgangspunten en ervaringen rondom het thema. Per bijeenkomst zal
een provincie het voortouw nemen. De provincie Utrecht, in de persoon van Gerdien
Bathoorn, bijt het spits af. Hulde! Aan het eind van de rit zal door A&O-fonds Provincies een
publicatie worden gemaakt voor alle geïnteresseerden. De eerste bijeenkomst is op
4 februari 2013.
Einde van het jaar
Wij kijken terug op een goed jaar waarin we vele mooie projecten met en voor u hebben
mogen uitvoeren, waaronder: MZ Prijs, EVC-pilot, Arbofestival, ArboPrijsProvincies,
Denktank HNW, de netwerkbijeenkomsten.
Ook op bestuurs- en organisatievlak zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Met gepaste
trots hebben we gemeld dat per juni 2012 de oprichting van de Stichting A&O-fonds
Provincies een feit was. Daarnaast is de voorzittershamer gewisseld van Louis Vroomen naar
Willem de Kleijn. Twee bestuursleden, te weten Pauline de Jonge en Fred Stroo, hebben het
algemeen bestuur verlaten omwille van respectievelijk het aanvaarden van een andere
functie binnen de sector en einde zittingsperiode. In 2013 zullen we op deze plaats ‘de
bestuurlijke nieuwkomers’ verwelkomen en uitgebreid aan het woord laten. Allemaal
ingrediënten om met vertrouwen ook 2013 in te gaan.
Kortom, het was een succesvol jaar waarin kennisdelen en ontwikkeling centraal stond. Onze
website bevat informatie over deze en alle andere projecten. We danken u hartelijk voor de
plezierige samenwerking het afgelopen jaar!
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 arbeidsomstandigheden-, HRM- en
arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
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A&O-fonds Provincies wenst u
fijne feestdagen en een voorspoedig 2013!

