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De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies.
De digitale nieuwsbrief bevat korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen
via de betreffende link.

Noord-Brabant aan de slag met PAR
Met workshops voor leidinggevenden en preventiemedewerkers heeft provincie
Noord-Brabant dinsdag 27 mei het Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR) in
gebruikgenomen.
Hoofd HRM, mevrouw van Tilburg van de provincie Noord-Brabant en voorzitter de heer P.
van den Berghe van het A&OProvincies gaven samen de aftrap voor de workshops. In het
ochtend-gedeelte stonden voor het middenkader agressie en algemeen beleid als
onderwerpen centraal. Na de middag kregen preventiemedewerkers van de provincie een
nadere toelichting op het systeem.
In het PAR kunnen medewerkers van de provincie eenvoudig agressie-incidenten melden.
Daardoor kan naar medewerkers beter gereageerd worden op incidenten en ontstaat zicht
op de omvang van agressie in de sector.
Het systeem is simpel en gebruikersvriendelijk: in drie meldschermen wordt het incident
geregistreerd en in overleg worden maatregelen gekozen en een keuze gemaakt wie het
incident afhandelt of nazorg biedt aan de medewerker. De medewerker wordt via e-mail van
de afhandeling op de hoogte gehouden.
Het PAR is ontwikkeld in opdracht van het A&OProvincies en kosteloos beschikbaar voor
provincies. Inmiddels hebben ook de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Holland
belangstelling getoond om met het registratiesysteem aan de slag te gaan.
Meer informatie over PAR staat op www.aenoprovincies.nl
Diverse aanvragen 1000max-provincies
De stimuleringsregeling 1000max-provincies is enthousiast ontvangen. Sinds de start
van de regeling per 1 april zijn al ruim zeventig aanvragen binnengekomen.
Het beeld van de aanvragen is heel divers. De stimuleringsregeling biedt daarvoor ook de
ruimte. Medewerkers bij de provincies kunnen via de regeling 1000 euro subsidie krijgen
voor
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een opleiding of cursus die hun inzetbaarheid vergroot. In de volgende nieuwsbrief
A&OProvincies zullen we met twee deelnemers aan de regeling verder inzoomen op de
mogelijkheden van de stimuleringsregeling.
De regeling is, afhankelijk van budget, van kracht tot 31-12-2008. Hoort zegt het voort!!
Zie voor meer informatie over de regeling onze website www.aenoprovincies.nl
Arbocatalogus nog dit jaar gereed
A&OProvincies werkt druk aan de inhoudelijke invulling van de arbocatalogus.
Volgens het opgestelde tijdschema ligt er eind van dit jaar een uitgewerkte
arbocatalogus voor de sector.
De begeleidingscommissie arbocatalogus van A&OProvincies werkt bij de samenstelling van
de arbocatalogus samen met TNO Kwaliteit van Leven. De onderwerpen die behandeld
worden zijn: psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress, agressie en geweld en
ongewenste omgangsvormen), veiligheid (omgaan met arbeidsmiddelen, werken langs de
weg, veilig werken) en arbeidshygiëne en ergonomie (beeldschermwerk, geluid, fysieke
belasting en blootstelling). Als alle teksten gereed zijn, komen deze eind dit jaar op een
speciale arbocatalogus-site.
OR Groningen deelnemer in EVC project
De ondernemingsraad (OR) van de provincie Groningen neemt als eerste deel in het
EVC project (Eerder Verkregen Competenties) van het A&OProvincies. Het project
brengt in kaart welke competenties mensen nodig hebben voor en verkrijgen door het
werk in de ondernemingsraad. Ook de bestuurder en de afdeling P&O tonen zich
enthousiast over dit project en leveren een actieve bijdrage.
In de OR hebben mensen vaak een andere rol dan binnen hun normale dagelijkse functie.
Het opstellen van competentieprofielen heeft een tweeledig doel:
1. Door het beschrijven van de benodigde competenties is de gewenste ontwikkeling
voor het individu in beeld te brengen
2. Tijdens het lidmaatschap van de OR wordt duidelijk welke competenties daardoor
worden verworven. Door dit vast te leggen in een portfolio, kan dit ook worden benut
in het verdere verloop van de loopbaan zodat het voor medewerkers aantrekkelijker
wordt om te kiezen voor een OR-functie.
De OR Groningen kwam onlangs bijeen voor het samenstellen van een competentieprofiel
voor een provinciale OR. Het specifieke karakter van provinciaal OR-werk kent mogelijk
eigen kerncompetenties voor de verschillende functies binnen de ondernemingsraad zoals
voorzitter, secretaris, trekker werkgroep en gewoon lid.
Ook voorziet het project in het opstellen van een ‘spoorboekje EVC’. Dit spoorboekje omvat
alle stappen die een OR kan zetten om de EVC-methode in het OR werk te introduceren en
een volledig portfolio samen te kunnen stellen. Ondernemingsraden die ook willen
deelnemen in het project kunnen zich aanmelden bij het A&OProvincies.
Project arbeidsmarktcommunicatie op dreef
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Het belang van goede arbeidsmarktcommunicatie van provincies is iedereen duidelijk.
Dat blijkt uit de inzet vanuit de provincies in het project arbeidsmarktcommunicatie
van het A&OProvincies. Onder leiding van de per 1 mei parttime aangetreden
projectmanager Emiel Cellamare zullen een vijftal projectgroepen aan de slag gaan.
Deze vijf projectgroepen zijn samengesteld rondom de thema’s: opzetten netwerk,
arbeidsmarktscan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de regionale arbeidsmarkt, Erecruitment en de deelname aan promotieactiviteiten, zoals beurzen, stands en netwerken.
Deze vijf projectgroepen komen 25 juni bijeen om de voortgang te bespreken. Ook geeft het
A&OProvincies in juni een presentatie aan de ICP, het overleg van de hoofden P&O van de
provincies. Voor september staat een bijeenkomst gepland over arbeidsmarktcommunicatie
met alle provincies. Volgens plan moeten de projectgroepen rond de jaarwisseling hun
producten in de vorm van een advies opleveren.

Aanmelden nieuwsbrief
Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
via het secretariaat van A&O Provincies, ook kunt u zich via de website inschrijven voor de
nieuwsbrief. Op de website www.aenoprovincies.nl vindt u nog meer informatie over
arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.

Peter Smits
manager A&O Provincies.
klik hier voor contact
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