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Ambassadeurs Diversiteit
Zoals in onze vorige nieuwsbrief al vermeld, heeft de
sector Provincies twee nieuwe ambassadeurs Diversiteit. Provinciesecretarissen Hans Goedhart (Utrecht)
en Wil Rutten (Noord-Brabant) maken zich hard om
diversiteit bij de provincies op de kaart te krijgen.
Bekijk hieronder het filmpje waarin beide ambassadeurs aan het woord komen over het belang van diversiteit. En klik door naar de interviews die deel uitmaken van het profielenboek van de ambassadeurs
Diversiteit. Het boek is een gezamenlijke activiteit van
de fondsen provincies, gemeenten en waterschappen.
n..

Bekijk hier het
filmpje

Lees hier het
interview met
Hans Goedhart

Lees hier het
interview met
Wil Rutten

Masterclass Mensen in Beweging
Op 4 februari jl. werd de eerste Masterclass Mensen
in Beweging georganiseerd. De provincie Utrecht leverde de eerste casus, waarvoor veel dank aan allen
die hebben meegeholpen aan deze interessante middag. Bijna dertig enthousiaste deelnemers van diverse
provincies en externe organisaties zoals gemeenten,
hebben in een interactieve workshop o.l.v. Carolien
de Boer gestoeid met de Utrechtse aanpak rond mobiliteit: de Maakbaarheid van Mobiliteit. Ervaringen
werden uitgewisseld, stellingen bediscussieerd en
dilemma’s besproken. De middag werd door de deelnemers gewaardeerd met een ruime 7. Personeelsmobiliteit: een onderwerp dat voor alle provincies de
komende jaren van groot belang is. Er volgen nog drie
workshops, waarvan de eerstvolgende plaatsvindt op
maandag 8 april 2013. We houden u op de hoogte via
de nieuwsbrief en de website. Lees hier het verslag
van de dag en bekijk de presentatie van Utrecht.

Nieuw jasje
Om het nieuwe jaar fris te beginnen, hebben we onze
nieuwsbrief een andere uitstraling gegeven. De
nieuwsbrief komt één keer per maand uit en zoals u
gewend bent, vindt u hier de laatste actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen
provincies.
Masterclass SPP
Op donderdag 21 maart en 13 juni 2013 organiseert
A&O-fonds Provincies een nieuwe Masterclass Strategische Personeelsplanning. Van organisaties als KLM,
Sector Onderwijs/CAOP, Provincie Fryslân en het Universitair Medisch Centrum Maastricht hoort u hoe zij
invulling geven aan SPP. Als senior beleidsmedewerker
SPP, senior HRM-adviseur, OR-lid, of manager bent u
van harte welkom. Binnenkort vindt u op onze website
het volledige programma. Aanmelden kan via
hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl .
Publicatie Arbofestival
Dat het Arbofestival een groot succes was, hebt u in
vorige nieuwsbrieven al kunnen lezen. Nu is de publicatie van deze dag beschikbaar, zodat u ook op de
hoogte bent wat het festival, dat in het teken stond
van tien jaar arbo-samenwerking, inhoudelijk heeft
opgebracht.
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Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten
U kunt via A&O-fonds Provincies nog steeds subsidie
aanvragen voor de stimuleringsregeling Innovatieve
Projecten. Deze regeling is bedoeld om innovatie op
het gebied van HRM, arbo, medezeggenschap en arbeidsmarkt te stimuleren. Verder is het belangrijk dat
kennis overdraagbaar is en dat andere provincies kunnen leren van de resultaten. Kennisdeling gebeurt
onder andere via netwerkbijeenkomsten en publicaties. Lees hier de regeling en vul het aanvraagformulier in. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met peter.smits@aenoprovincies.nl.

HRM Prijs 2012-2013
De inschrijving voor de HRM Prijs 2012-2013 is van
start gegaan. Inmiddels hebben we al een aantal inschrijvingen ontvangen en van verschillende provincies gehoord dat ze druk doende zijn. Het thema van
de HRM Prijs is ‘De Verandering’. Welke veranderingen zijn er binnen uw provincie aan de orde en hoe
begeleidt u deze veranderingen vanuit HRMperspectief? Heeft u ook een traject doorlopen wat u
graag wilt delen met uw collega-provincies? Kijk dan
op de website en schrijf u voor 1 april in!

HR Overheid
In de HR Overheid van januari 2013 staat een lezenswaardig artikel over tien jaar arbo bij de provincies, met speciale aandacht voor het Arbofestival, de Arbo Prijs en uiteraard de winnaar provincie Noord-Holland. Ook de provincie Drenthe, die een eervolle vermelding kreeg, komt aan het woord. Lees hier het gehele artikel.
Arbo-conetwerk
Op dinsdag 29 januari jl. is de
landelijke netwerkbijeenkomst
van de arbo-co’s gehouden. Op
de agenda stond een terugblik op
het arbofestival en de inzendingen, het onderzoek naar digitale
arbo-instrumenten en de module
HNW voor de Arbocatalogus. Het
middagdeel bestond uit de gebruikersbijeenkomst over de digitale RI&E. Het was een leerzame
dag waarin kennis en ervaringen
weer zijn uitgewisseld, aldus
Beitske de Jager, de nieuwe KAMcoördinator van de provincie
Overijssel.

Festival #Toekomst
Het Festival #Toekomst van het A&O-fonds Provincies, A+O fonds Gemeenten en A&O-fonds Waterschappen mag je als HR-professional niet missen.
Tijdens het festival op 7 november in theater Spant! (Bussum) blikken de
fondsen terug op de vele innovatieve HR-projecten die zijn uitgevoerd in
de drie sectoren. Ook is er die dag ruim aandacht voor de HRontwikkelingen die in de (nabije) toekomst in het verschiet liggen, zoals:
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, veranderende arbeidsrelaties, gezond
langer doorwerken, nieuwe vormen van medezeggenschap en andere organisatievormen. Kortom: #Toekomst is hét moment om kennis met elkaar
te delen, uit te wisselen en om te netwerken.
Waar: Spant!, Bussum, www.spant.org
Wanneer: 7 november 2013, van 10.00 tot 17.00 uur
Meer informatie volgt op de websites van: www.aenoprovincies.nl,
www.aeno.nl en www.aenowaterschappen.nl

Aanmelden Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl. Op onze website vindt u nog
meer informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap.
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