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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.

HRM Provincie Prijs 2008
Wordt het Locomotion van provincie Drenthe? Panta Rei van Gelderland? Ontwikkeld Beter
van Limburg? Of gaat een andere provincie er vandoor met de HRM Provincie Prijs 2008.
Een deskundige jury buigt zich momenteel over de inzendingen door negen provincies. Elke
inzending moest een heldere en beknopte projectomschrijving bevatten. Om kans te maken
op de prijs moet een project innovatief en origineel zijn, uitvoerbaar zijn en moet er
betrokkenheid zijn van medewerkers bij de totstandkoming. De prijs bestaat uit eeuwige eer
en roem en een (twee)daagse training naar keuze voor de afdeling HRM van de winnende
provincie. De prijsuitreiking vindt plaats op het congres van A&O Provincies op 11 december
a.s. in Arnhem.
Arbocatalogus Provincies: Praktische website over veilig en gezond werk
Hoe voorkom je agressie tegen een opsporingsambtenaar? Wat is het verschil tussen
werkdruk en werkstress? De antwoorden op deze en andere vragen over veilig en gezond
werken staan binnenkort in de nieuwe arbocatalogus voor de sector provincies. Nieuwe
regels, meer papier? Nee, absoluut niet. De arbocatalogus voor de provincies wordt een
praktische en gebruikers-vriendelijke website over oplossingen voor de meest voorkomende
arbeidsrisico’s binnen het werkveld van de provincie. De arbocatalogus gaat uiterlijk 1 januari
2009 ‘in de lucht’ en is dan te raadplegen via de vernieuwde website van aenoprovincies.
Daar leest u nu al uitgebreidere informatie over de arbocatalogus provincies in de speciaal
daarvoor geproduceerde folder. www.aenoprovinces.nl
Reserveer nu!
Pak uw agenda en reserveer nu alvast
11 december 2008
voor het congres van A&O Provincies.
Op het congres vindt de uitreiking plaats van de eerste HRM Provincie Prijs 2008 en wordt
de nieuwe Arbocatalogus Provincies gepresenteerd. Zin in een oppeppende bijeenkomst
tussen Sinterklaas en Kerst? Kom ook op 11 december 2008 naar het congres van A&O
Provincies. Nadere info volgt.
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1000max-provincies succesvol van start
Via de stimuleringsregeling 1000max-Provincies is er € 150.000 beschikbaar, € 12.500 per
provincie, voor opleidingen of cursussen die de inzetbaarheid van medewerkers verbreden.
Medewerker Steven Montfoort van provincie Noord-Brabant was er als een van de eersten
bij en volgt via de regeling een cursus fotografie. U leest zijn verhaal en de reactie van zijn
leidinggevende hieronder <<lees verder>>
Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de 1000max-provincies vindt u
op www.aenoprovincies.nl
De slag om de sollicitant in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt
Het A&O Provincies heeft een notitie Arbeidsmarktbeleid Provincies opgesteld. De notitie
moet antwoorden opleveren op een aantal strategische arbeidsmarktvraagstukken. Imago is
daarbij de strategische kapstok. En verder:
1. Wie is de doelgroep: Hoe bereik je als werkgever potentiële werknemers én hoe spreek je
ze aan in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt?
2. Hoe kun je als organisatie zorgen voor een professioneel en hoogwaardig recruitment
instrumentarium i.c. de werving nog effectiever maken en je ‘werkgeversmerk’ het imago
optimaliseren?
De input voor de notitie is geleverd door provinciale arbeidsmarktspecialisten en overige
belanghebbenden zoals bestuur A&O Provincies en leden ICP. De arbeidsmarktspecialisten
werken momenteel in projectgroepen aan de uitwerking van de onderstaande thema’s:
1. Oprichten en faciliteren netwerk
2. Vormgeven van e-recruitment en WBDO.NL
3. De regionale arbeidsmarkt
4. Externe uitingen
5. Onderzoek arbeidsmarktontwikkelingen
Vernieuwde website www.aenoprovincies.nl
De website van het A&O Provincies is vernieuwd. De website kreeg een praktischer opzet en
een nieuw en moderner uiterlijk. Het goede bleef behouden: ook op de vernieuwde website
leest u over de lopende projecten, best practices en het laatste nieuws van het A&O
Provincies. Kijk op www.aenoprovincies.nl
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.
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Peter Smits
manager A&O Provincies.
klik hier voor contact
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