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Afscheid voorzitter
Willem de Kleijn
Met het verstrijken van
de zittingstermijn van
6 jaar, is een eind gekomen aan het voorzitterschap/lidmaatschap
van Willem de Kleijn als
lid van het Algemeen
Bestuur van het A&O-fonds Provincies. Met zijn
jarenlange ervaring als vakbondslid van de Abvakabo FNV, en zijn focus op de arbeidsmarkt,
leverde Willem de Kleijn een waardevolle bijdrage
aan de ontwikkeling van het A&O-fonds Provincies. Bestuur en medewerkers danken Willem
voor zijn betrokkenheid en inzet en wensen hem
veel succes en voldoening bij alles wat de toekomst hem zal brengen. Algemeen Bestuurslid
Jaap Doeven heeft de voorzittershamer overgenomen.

Nieuwe bestuursleden
In de Algemeen Bestuursvergadering van 8 april 2014
heeft het Algemeen Bestuur twee nieuwe bestuursleden
van de Stichting A&O-fonds Provincies benoemd. Mevrouw Gea van Craaikamp, provinciesecretaris van de
provincie Noord-Holland, is door het IPO voorgedragen als
bestuurslid, en zal tevens de functie van vice-voorzitter
invullen. Mevrouw José Meijer, onderhandelaar voor de
cao provincies, is voorgedragen door Abvakabo FNV. Wij
heten beide bestuursleden namens het gehele bestuur
van harte welkom en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Gea van Craaikamp

Nieuws uit de BBC
Na de eerste bijeenkomst van de Brede
Begeleidingscommissie op 25 maart, is de
BBC-machine op volle toeren gaan draaien.
De BBC-leden hebben zich inmiddels aangemeld voor verschillende werkgroepen die
zich gaan buigen over o.a. de onderwerpen:
Workshops arbeidsmarkt, Het Loopbaanplein, De lerende organisatie, Medewerkersparticipatie, Toegankelijkheid arboinstrumenten en Het Innovatiecafé. De
eerste werkgroepen komen halverwege mei
bij elkaar en de eerstvolgende bijeenkomst
van de volledige BBC is op 3 juni.

José Meijer

BBC’ers gezocht
Wij zijn nog steeds op zoek naar meer deelnemers
voor de BBC, met name HRM’ers en managers. Wilt u een
actieve bijdrage leveren aan de activiteiten van het A&Ofonds Provincies of kent u een collega voor wie dit geldt?
Meld u dan aan via bbc@aenoprovincies.nl. Kijk voor meer
informatie over de BBC op onze website.
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Voortgang onderzoeken
Personeelsmonitor 2013
De werkzaamheden aan de Personeelsmonitor 2013 zijn de afrondende fase ingegaan. Het rapport ligt momenteel ter controle van
de feitelijke gegevens bij de ICP en wordt vervolgens besproken en
vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het A&O-fonds. Halverwege juni wordt de Personeelsmonitor gepubliceerd. Meer
informatie kunt u krijgen bij jannet.bergman@aenoprovincies.nl.
Onderzoek Meldingsbereidheid agressie en geweld
Het onderzoek naar de meldingsbereidheid bij medewerkers bij de
provincie Groningen en Drenthe die risico lopen op agressie en
geweld, is voltooid. Het rapport wordt in juni voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur van het A&O-fonds en zal vervolgens worden
gedeeld en besproken met belanghebbenden uit de sector. De
verwachting is dat het rapport medio juni wordt gepubliceerd op
de website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
jannet.bergman@aenoprovincies.nl
Pilotonderzoek digitale arbo-instrumenten
Het pilotonderzoek naar digitale arbo-instrumenten en apps m.b.v.
de iPad, is afgerond. Alle ervaringen en conclusies worden verwerkt in een rapport. Na bespreking in het Algemeen Bestuur van
juni wordt het rapport gepubliceerd op de website en besproken
met de betrokkenen in de sector. Meer informatie over het onderzoek kunt u verkrijgen bij jannet.bergman@aenoprovincies.nl.

Presentatie bij Abvakabo FNV
Het A&O-fonds Provincies heeft op
16 april een presentatie gegeven op de
regiobijeenkomst van de Abvakabo FNV
voor provincies, gemeenten en waterschappen in de regio Flevoland. Tijdens
deze driejaarlijkse bijeenkomst worden
actuele thema’s besproken om leden te
informeren en kennis te delen. Deze keer
was er aandacht voor de activiteiten van
het A&O-fonds. Wat doet het A&O-fonds
voor de sector, waarna ingezoomd werd
op het thema arbeidsmarkt in relatie tot
de ontwikkelingen zoals de krimp/
taakstelling, veranderende ambtenarenstatus e.d.

Knipselkrant
Het A&O-fonds verspreidt maandelijks
een knipselkrant waarin vakinhoudelijk
interessante artikelen worden gebundeld.
De knipselkrant wordt samen met de
nieuwsbrief verspreid en is tevens te
vinden op onze website.

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&O-fonds 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.
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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