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Eerste bijeenkomst Brede BC
De eerste Brede Begeleidingscommissie (BBC) van
het A&O-fonds Provincies is een feit. Maar liefst 15
personen hebben zich aangesloten, met hierin een
vertegenwoordiging vanuit zowel HRM, AMC, Arbo
als MZ. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst van
de BBC al plaatsgevonden. Op 25 maart kwamen alle
leden, onder aanvoering van de DB-leden, in Utrecht
bijeen voor de aftrap. Als eerste punt stond een
voorstelrondje op de agenda. Aan de BBC-leden
werden twee vragen gesteld. De eerste was, aangeven wat je toegevoegde waarde is en wat je wilt
halen in deze Brede Begeleidingscommissie. Dat gaf
een veelzijdig beeld. De tweede vraag was of men
zich wilde voorstellen aan de hand van twee competenties, gemaakt met de eerste letters van de vooren achternaam, met als onderliggende vraag: “Wat
breng je mee naar de Brede BC”.

Dit heeft geresulteerd in een woordwolk; een veelkleurig palet van competenties waarmee de breedte
van de BBC wordt geaccentueerd. Deze woordwolk
zal tevens het logo van de BBC vormen. Vervolgens
werd de rol van de BBC, lopende activiteiten en het
Activiteitenplan Provincies 2014 toegelicht. In werkgroepen is daarna een eerste aanzet gedaan voor de
uitvoering van de in het Activiteitenplan 2014 geprioriteerde activiteiten. De discussies in de werkgroepjes
bracht duidelijk de meerwaarde van de BBC naar voren; vanuit diverse invalshoeken en disciplines werden de activiteiten aangevlogen.
Tijdens deze bijeenkomst bleek de betrokkenheid en
het enthousiasme van de groep. Wij hebben er dan
ook alle vertrouwen in dat we met deze BBC mooie
activiteiten kunnen neerzetten en uitvoeren. Op onze
website kunt u het volledige verslag lezen.
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Verlenging Stimuleringsregeling
Innovatieve Projecten
Innovatie staat de komende beleidsperiode hoog op de
agenda. Daarom is besloten de Stimuleringsregeling Innovatieve Projecten in stand te houden. U kunt via A&Ofonds Provincies nog steeds subsidie aanvragen. De regeling is bedoeld om innovatie op het gebied van HRM, arbeidsmarkt, arbo en medezeggenschap 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 over de
regeling contact op met peter.smits@aenoprovincies.nl.

Bijeenkomst arboco’s
Op 17 maart vond de tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst van de arbo-co’s plaats om onderlinge
kennis en ervaring uit te wisselen. Centraal stond
de afronding van het pilotonderzoek naar digitale
arbo-instrumenten en apps m.b.v. de iPad. In
groepjes zijn de laatste ervaringen met de apps
besproken en er is gesproken over een gezamenlijke eindconclusie. In april wordt het totaalrapport over de pilotperiode opgesteld met daarin
alle ervaringen en conclusies. Daarnaast is tijdens
de bijeenkomst het Activiteitenplan 2014 gepresenteerd door de portefeuillehouder Arbo.

Onderzoek Meldingsbereidheid Agressie en geweld Hogeschool Groningen
Het onderzoek naar de meldingsbereidheid bij medewerkers bij de provincie Groningen en Drenthe die risico lopen
op agressie en geweld, is in volle gang. De enquêtes die waren uitgezet zijn binnen en worden verwerkt in de rapportage. Daarnaast is een aantal verdiepende interviews gehouden en deze worden eveneens verwerkt in de rapportage. De verwachting is dat het rapport medio mei wordt opgeleverd.
Personeelsmonitor 2013
De werkzaamheden aan de Personeels- en Beloningsmonitor 2013 gaan gestaag door. Alle provincies hebben de
vragenlijst inmiddels ingevuld geretourneerd en we zijn gestart met het analyseren en verwerken van de gegevens
in de rapportage. Net als voorgaande jaren wordt de Personeelsmonitor uiterlijk in juni gepubliceerd.
Knipselkrant
Het A&O-fonds gaat maandelijks een knipselkrant
samenstellen waarin vakinhoudelijk interessante artikelen worden gebundeld op de onderwerpen HRM,
arbeidsmarkt, arbo en medezeggenschap. De knipselkrant wordt samen met de nieuwsbrief verspreid en is
tevens te vinden op onze website.

Twitter en LinkedIn
In de nieuwe beleidsperiode gaat het A&O-fonds
meer gebruik maken van social media. Het voornaamste doel zal in eerste instantie zijn om te informeren
en kennis te delen. Voor de zomer zal een Twitteraccount en een LinkedIn groep actief zijn. Wij houden
u uiteraard op de hoogte via de nieuwsbrief.

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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