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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.

Eerste netwerkbijeenkomst arbeidsmarktcommunicatie 2009
20 januari jl. vond in Utrecht de eerste netwerkbijeenkomst arbeidsmarktcommunicatie in het
nieuwe jaar voor arbeidsmarktspecialisten plaats. Het was een grote opkomst met veel
nieuwe gezichten.
Hoofdthema die dag was de aanvullende notitie arbeidsmarktbeleid met daarin activiteiten
voor 2009 waarmee het bestuur van A&O Provincies akkoord is gegaan. Een greep uit de
activiteiten van dit beleid zijn o.a. het organiseren van een landelijke open dag, deelname
aan de carrièrebeurs en een workshop digitaal werven. Ook is het rapport “De provincies als
werkgever 2007-2015” dat in opdracht van A&O Provincies is uitgevoerd door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerd. Dit rapport gaat in op
werkgelegenheid en knelpunten op de provinciale arbeidsmarkt. Hoofden P&O en voorzitters
van ondernemingsraden ontvangen binnenkort hiervan een exemplaar. De rapportage staat
op de website van A&O Provincies maar is ook direct te downloaden. Het rapport bevat
provinciale kengetallen, arbeidsmarkt voorspellingen en trends en beschrijft knelpunten die
bij het opstellen of ontwikkelen van HRM beleid en strategische personeels-planning van
belang kunnen zijn.
Provincies gezamenlijk in maart op de Carrièrebeurs
De gezamenlijke provincies zullen vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart a.s. weer van de
partij zijn op de 12e editie van de Nationale Carrièrebeurs in de RAI in Amsterdam, het
grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers! Op deze beurs komen
veel (bijna) afgestudeerde hoger opgeleiden (hbo/WO) af, maar ook mensen met een baan
die zich aan het oriënteren zijn.
De Carrièrebeurs is een uitstekende gelegenheid om kandidaten te werven voor vacatures
en de provincie als boeiende werkgever te profileren. De provincies presenteren zich in een
gezamenlijke stand. Het standteam zal bestaan uit enthousiaste medewerkers van de
provincies en vervult een belangrijke rol in het werven van trainees en nieuwe medewerkers.
Voor meer informatie en of vragen kan met Emiel Cellamare, projectleider A&O Provincies
contact worden opgenomen. Voor meer informatie zie: www.carrierebeurs.nl
Noord-Brabant, Gelderland en Limburg op max 1000max
In de nieuwsbrief van december was te lezen dat de stimuleringsregeling 1000-max
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provincies wordt verlengd tot 30 juni 2009. De verlenging is op basis van het nog beschikbare budget per provincie, voor ieder provincie is € 12.500 gereserveerd. Aanvragen worden
in volgorde van binnenkomst behandeld. Als het budget van een provincie niet meer
toereikend is, wordt een aanvraag afgewezen. De provincies Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg hebben het maximum bereikt en kunnen dus geen aanvragen meer indienen. De
andere provincies kunnen nog aanvragen indienen. Voor meer informatie, voorwaarden en
inschrijven zie: www.aenoprovincies.nl
Noord Holland aan de slag met PAR
Met workshops voor leidinggevenden, preventie- en ICT-medewerkers heeft provincie
Noord-Holland maandag 19 januari jl. een start gemaakt met het in gebruik nemen van het
Provinciaal Agressie Registratiesysteem (PAR). Maarten van der Molen in zijn functie van
Arbo-adviseur opende de bijeenkomst.
De bijeenkomst begon als een lunchbijeenkomst en bestond uit twee gedeelten. In het eerste
deel stond voor het management het agressiebeleid voor medewerkers met een publieke
taak centraal. Na het lunchgedeelte kregen preventie- en ICT-medewerkers nadere
toelichting op de inrichting en werking van het PAR.
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 provincie én in de sector als geheel.
Het registratiesysteem 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 email van de afhandeling op de hoogte gehouden.
Het PAR is een samenwerkingsverband van de drie overheden. Rijk, gemeenten en
provincies en staat kosteloos beschikbaar. De Arbeidsinspectie heeft het PAR geschikt
bevonden om incidenten van agressie te registreren.
Inmiddels hebben Zeeland en Noord Brabant door middel van workshops kennis gemaakt
met het PAR en zal Zuid-Holland dit binnenkort doen. Gelderland heeft belangstelling
getoond om met het registratiesysteem aan de slag te gaan.
Aanpassingen website A&O Provincies
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats om de website van A&O provincies verder
te optimaliseren. Er zal vooral worden gekeken naar de actuele content op de site. Het
goede zal behouden blijven zoals lopende projecten, actuele informatie en best practices.
Hou de website dus in de gaten: www.aenoprovincies.nl
Arbo Catalogus
Momenteel wordt door vertegenwoordigers van zowel werkgever- als werknemerszijde hard
gewerkt aan het realiseren van de arbocatalogus provincies. De verwachting is dat per maart
2009 de arbocatalogus operationeel zal zijn.
De Arbocatalogus is een document waarin op sectorniveau is vast gelegd welke maatregelen
getroffen worden om te voldoen aan de (doel)voorschriften in de Arbowet. Voor de sector
provincies is gekozen om de arbocatalogus volledig te digitaliseren en middels een website
te ontsluiten. Hierdoor zal de catalogus breed toegankelijk en eenvoudig te onderhouden
zijn, wat de actualiteit en bruikbaarheid ten goede komt. In de arbocatalogus zullen de
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volgende onderwerpen behandeld worden: psychosociale arbeidsbelasting (waaronder
werkdruk en agressie en geweld), veiligheid, arbeidshygiëne en (werkplek)ergonomie.
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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