SAMEN WERKEN
AAN MORGEN
SAMENVATTING

De hoofdthema’s van ons activiteitenplan zijn:
n

HRM

n

Arbeidsmarkt

n

Arbeidsomstandigheden

n

Participatie / Medezeggenschap

Per jaar worden activiteiten vastgesteld die het fonds met en

ACTIVITEITENPLAN 2014
A&O-FONDS PROVINCIES

voor de sector gaat uitvoeren. Centraal staat hierbij de rol van
het A&O-fonds Provincies: kennismakelaar en platform voor
samenwerking. Daar komen voor de aanstaande beleidsperiode
twee zeer belangrijke en uitdagende bestuurlijk gedragen
ontwikkelingen/uitgangspunten bij: de nadere focus op medewerkers en innovatie. Dit wordt mede zichtbaar in de activiteiten.
De activiteiten zijn tot stand gekomen door de verschillende
begeleidingscommissies en netwerken te raadplegen. Daarnaast
zijn trends en ontwikkelingen vertaald naar concrete activiteiten.
Tot slot zijn de activiteiten vastgesteld in het bestuur van het
A&O-fonds Provincies.
De registratiesystemen agressie en geweld, de digitale risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E), de Arbocatalogus en de
Personeelsmonitor van de fondsen worden als basisinstrumenten
behouden en worden geactualiseerd en verder ontwikkeld.

GEZAMENLIJK
UITGANGSPUNTENBELEIDSPROGRAMMA
Daarnaast hebben we met de A&O-fondsen van gemeenten
en waterschappen in een gezamenlijk uitgangspuntenbeleids-

Het Algemeen Bestuur van het A&O-fonds Provincies

programma 2014-2016 gekozen voor de speerpunten

heeft voor 2014 een activiteitenplan opgesteld en

‘Overheid in beweging’ en ‘Meester in je werk’. In het

goedgekeurd. Naast activiteiten voor de komende
periode leest u in ons plan hoe we het proces vorm-

beleidsprogramma beschrijven de fondsen uitgangspunten voor
de ondersteunende werkzaamheden binnen hun eigen sector.

geven: welke communicatiemiddelen we inzetten,

De sectorfondsen vertalen de speerpunten in hun afzonderlijke

hoe we samenwerken in onze sector en in welke

jaarplannen in concrete activiteiten. De fondsen pakken thema’s

projecten de samenwerking wordt gezocht met de

gezamenlijk op, maar ieder fonds werkt voor de eigen sector en

andere sectorfondsen.

behartigt dan ook de belangen van de eigen sector. Elk fonds
blijft ook op basis van eigen beleid aanvullende activiteiten doen
voor de eigen sector.

DE SPEERPUNTEN
De speerpunten in het gezamenlijke uitgangspuntenbeleidsprogramma zijn: ‘Overheid in beweging’ en ‘Meester in je werk’.
Het eerste speerpunt geeft aan waar de decentrale
overheidsorganisaties naartoe willen. ‘Meester in je werk’
staat voor medewerkers die up-to-date kennis en vaardigheden
hebben om in veranderende omstandigheden werk voor
decentrale overheden te blijven doen.

De geplande activiteiten van het A&O-fonds Provincies
voor het jaar 2014
HRM

Arbo

Het vergroten van ontwikkelbaarheid en weerbaarheid van

Ontwikkelen en/of harmoniseren van in de sector verschillend

medewerkers m.b.v. testen, en e-hrm en self-assesment instrumenten

gehanteerde arbo-richtlijnen, bijvoorbeeld beeldschermbril, vergoeding
gehoorbescherming, NEN 3140, protocol prikaccidenten

Onderzoek naar de mogelijkheden van de (lerende) organisatie en op

De arbo-professional binnen de provincie (business-partner model)

basis daarvan operationalisering van een vorm van virtuele leeromgeving
De digitale professional

Arbocatalogus, PAR en digi RI&E actueel houden en toegankelijkheid
en laagdrempeligheid naar medewerkers vergroten

Masterclasses WKR en SPP

Arbeidsmarkt

Medezeggenschap

Personeelsmonitor 2013

OR als business-partner: hoe krijg je bekendheid/draagvlak

Gezamenlijke HR-monitor

Participatie/medewerkersfocus

Workshops digitaal werven, sociale media, etc.

Regionale- en intersectorale OR-samenwerking
Workshops SPP, strategisch overleg medezeggenschap en bestuurder,
en WKR

Innovatie
Het innovator café (le grand cafe de l’innovation)

De medewerker als krachtigste innovator

Flitspanel (en meer van dat soort technieken)

Raad van Advies

Innovatiesubsidie

Samenwerken met de sector

OVERHEID IN BEWEGING

HRM

MEESTER IN JE WERK

AMC
MZ

WERKGROEP

A&O-fonds Provincies
Postbus 11560
2502 AN Den Haag
070 763 00 40
info@aenoprovincies.nl

KLANKBORDGROEP

WERKGROEP

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie en het volledige beleidsplan en/of
activiteitenplan op onze website www.aenoprovincies.nl

n

Ontwikkeling en Implementatie

ARBO

n

BR E DE B EGEL EI DI N GSCOM M I SSI E

Innovatie en ontwikkeling

DAGEL I JKS B ESTUUR
Voorzitter van Begeleidingscommissie

P O RT E F E U I L LE HOUDE R S
hebben roulerend voorzitterschap
werkgroepen/klankbordgroepen.

PROJECTORGAN I SATI E A& O-F OND S PR OV INC IES

AL GEM EEN B ESTUUR

Ondersteuning

Schematisch komt de samenwerking er als volgt uit te zien:

