NIEUWSBRIEF A&O-FONDS PROVINCIES
Nieuwsbrief 50, oktober 2013

Winnaars HRM Prijs 2012-2013:
provincies Flevoland en Noord-Brabant!!
Rapport ‘Stilte voor de storm’
Met genoegen presenteren we het onderzoeksrapport
naar de frictiefuncties binnen provincies. Het onderzoek
is in opdracht van het A&O-fonds uitgevoerd door het
bureau SEO bij de twaalf provincies. Van elke provincie is
een arbeidsmarktspecialist geïnterviewd en is o.a. gevraagd naar huidige en toekomstige frictiefuncties. Daarnaast zijn de onderzoeksrapporten die betrekking hebben op de gehele overheid, vertaald naar de situatie van
de provincies. Bent u benieuwd naar de fricties op de
arbeidsmarkt van provincies, klik dan hier om het rapport
te lezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met jannet.bergman@aenoprovincies.nl.
HR-festival #Toekomst – 7 november
Over één maand is het zover: dan vindt op 7 november
het HR-festival #Toekomst plaats. Mathieu Weggeman,
hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, verzorgt de aftrap van de dag. Na het
plenaire programma kunt u kiezen uit maar liefst 38 inspirerende workshops en kunt u interessante lezingen
bijwonen; Menno Lanting (schrijver van ‘De slimme organisatie’) vertelt wat er voor nodig is om openheid,
authenticiteit en verbondenheid te creëren in de nieuwe
digitale economie. En Marcel van Wissen gebruikt in zijn
lezing het beeld van een oerproduct, de ui, om u de weg
naar succesvolle verandering te wijzen. Kijk voor meer
informatie over de workshops en lezingen op
www.klaarvoordetoekomst.info. Hier kunt u zich ook
inschrijven.

Volg de berichtgeving over het festival op twitter via
@HRToekomst / #hrtoekomst.

Opfriscursus Digi RI&E
De kennis van de arbo-co’s en preventiemedewerkers over het digitale RI&E-instrument van het
A&O-fonds, waarmee een organisatie de risico’s op
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn kan
inventariseren, is weer up-to-date. In het provinciehuis van Overijssel kregen de arbo-co’s op 19
september jl. uitleg over de nieuwste mogelijkheden van het programma en de manier waarop het
plan van aanpak het beste actueel gehouden kan
worden. Ook werd aandacht besteed aan hoe men
overzichtelijke managementrapportages kan maken om de organisatie van beknopte actuele informatie te voorzien. Op onze website vindt u meer
over de Digi RI&E. Voor vragen, kunt u contact opnemen met jannet.bergman@aenoprovincies.nl.
Reactie van een deelnemer:

“”Mijn kennis is weer paraat,
nu er zelf mee aan de slag.“”
Masterclass Mensen in beweging
Op 4 september vond de derde Masterclass Mensen in beweging plaats. In een boeiende presentatie waarbinnen algemeen directeur provincie
Noord-Holland Gea van Craaikamp de aftrap verzorgde, deed de provincie Noord-Holland uit de
doeken hoe zij het concept ‘Vitaal organiseren’
heeft uitgewerkt en vormgegeven. Op onze website
vindt u het verslag van de dag, de presentatie van
Noord-Holland en aanvullende documentatie rondom dit project.
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Factsheet Buitendiensten Inspectie SZW
Van 1 april tot 21 juli 2012 heeft de Inspectie SZW inspecties uitgevoerd bij buitendiensten van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Een vijftal provincies is bezocht. Aanleiding voor deze inspecties vormden de resultaten van inspecties uit 2008, waaruit bleek dat de Arbeidsomstandighedenwet niet voldoende werd
nageleefd. De inspecties richtten zich op de onderwerpen arbeidsmiddelen, werkplekinrichting, gevaarlijke stoffen,
biologische agentia, fysieke belasting, agressie & geweld en de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bij de vijf
provincies zijn in totaal 19 overtredingen geconstateerd, met name op het gebied van agressie & geweld en biologische agentia. Het A&O-fonds bespreekt in het arbo-co netwerk hoe de huidige beschikbare informatie (Arbocatalogus, PAR en Digi RI&E) beter benut kan worden en waar nog eventuele hiaten in kennis en informatie zitten. Lees
hier de volledige factsheet van de Inspectie SZW. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
jannet.bergman@aenoprovincies.nl.
Evaluatie Personeelsmonitor
Het A&O-fonds heeft onder de gebruikers van de Personeelsmonitor Provincies een evaluatie uitgevoerd om te achterhalen wat
de gebruikswaarde is en wat de ervaringen zijn met de Personeelsmonitor. Uit het onderzoek blijkt dat men zeer tevreden is
over de huidige monitor; de totaalbeoordeling kwam uit op het
gemiddelde rapportcijfer 8. Ook kwam naar voren dat de monitor
met name wordt gebruikt voor achtergrondinformatie, benchmarking en input voor beleidsnotities. Daarnaast spelen ook het
signaleren van trends en vergroten van eigen kennis een rol. Het
afgelopen jaar is de monitor met succes overgedragen van het
IPO naar het A&O-fonds. De uitkomsten van de evaluatie worden
in het bestuur besproken en vervolgens gaan we met de denktank/klankbordgroep om de tafel om de uitvoering en aanpak
van de volgende personeelsmonitor te bespreken. Heeft u nog
vragen of opmerkingen? Laat dat dan weten aan
jannet.bergman@aenoprovincies.nl.

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 meer over de regeling en vul
het aanvraagformulier in. Neem
voor
meer informatie contact op met
peter.smits@aenoprovincies.nl.

Nieuwsbrief A&O-fonds Provincies
De nieuwsbrief van A&O-fonds Provincies komt één keer per maand uit. U vindt hier de laatste actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap
binnen provincies. Op onze website vindt u nog meer informatie over deze onderwerpen. U kunt zich aanmelden
voor de nieuwsbrief via onze website www.aenoprovincies.nl.
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