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Vanaf 1 oktober is via A&O ProvinciE-learning een aanbod van 14 cursussen - waaronder bijv. een cursus
Timemanagement, Snellezen, Beoordelings- en functioneringsgesprekken, LinkedIn, Het Nieuwe Werken en
Omgaan met verandering - online beschikbaar. Heeft u al
gebruik gemaakt van de uitnodiging voor de landelijke
aftrap van A&O ProvinciE-learning? Deze vindt plaats op
woensdag 1 oktober van 12.30-16.30 uur in Villa Jongerius te Utrecht. Laat u inspireren door de toekomstvisie
van Hans Schuurmans, CSMO van de HEMA Academie, en
de kansen die e-learning biedt voor de cursist en de organisatie. Daarnaast krijgt u tijdens de sessies praktische
handreikingen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met
e-learning in uw provincie en u krijgt een kijkje in de keuken van het Opleidingshuis van de provincie NoordBrabant. Bekijk het programma en meld u aan via
info@aenoprovincies.nl. Let op: er zijn 50 plaatsen beschikbaar en we zijn bijna volgeboekt!

Personeelsmonitor 2013
Kijk op onze website voor de digitale versie van
de Personeelsmonitor 2013. Heeft u vragen
over de personeelsmonitor, neem dan contact
op met jannet.bergman@aenoprovincies.nl.

Programma
12.30 uur – ontvangst koffie/thee/tompouce
13.00 uur – welkomstwoord dagvoorzitter Peter
Smits, directeur A&O-fonds
Provincies
13.05 uur – opening Jaap Doeven, voorzitter
A&O-fonds Provincies
13.15 uur – keynote Hans Schuurmans, CSMO
HEMA academie
14.00 uur – pauze
14.15 uur – workshoprondes 1&2
16.00 uur – zaaldiscussie
16.15 uur – afsluitend drankje

Personeelsmonitor 2014
De voorbereidingen voor de Personeelsmonitor 2014 zijn
inmiddels alweer gestart. Op 16 september komt de klankbordgroep bijeen. Deze groep bestaat uit een aantal P&O-ers,
hoofden P&O en OR-vertegenwoordigers. De groep wordt
voorgezeten voor José Meijer, bestuurslid van het A&O-fonds
namens de Abvakabo. Er wordt o.a. gesproken over de vragenlijsten en definities. Ook staat de gezamenlijke basisset
met vragen uit de personeelsmonitor van de drie A&Ofondsen op de agenda. Heeft u vragen over de klankbordgroep of wilt u deelnemen aan deze groep dan kunt u contact
opnemen met jannet.bergman@aenoprovincies.nl.

Roadshow Dagelijks Bestuur
In september start het Dagelijks Bestuur van het A&O-fonds Provincies met een ‘roadshow’ langs alle provincies
waarbij een bezoek wordt gebracht aan het hoofd P&O, de voorzitter van de OR en een lid van het GO. De bezoeken zijn bedoeld om kennis te maken met de nieuwe voorzitter Jaap Doeven en vice-voorzitter Gea van Craaikamp,
en om van gedachten te wisselen over A&O-zaken, de nieuwe beleidsperiode van het A&O-fonds en vooruit te
kijken naar mogelijke thema’s ten behoeve van het Jaarplan 2015.
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Arbo-bijeenkomsten
Op 4 september kwamen de arbo-co’s bijeen in Utrecht. Naast
de kennismaking met de nieuwe arbo-coördinator van Flevoland, Willem van Beurden (de opvolger van de inmiddels gepensioneerde Joep Surink), en de nieuwe arbo-adviseur van
Zuid-Holland, Mieke Vermeer, was er weer een volle agenda.
Zowel het rapport van het pilotonderzoek ‘inzet digitale arboinstrumenten sector Provincies’ als het rapport ‘Geen bericht,
goed bericht?’ stonden op de agenda. Beide rapporten zijn
uitgebreid besproken in het netwerk. Daarnaast zijn een aantal
arbo-regelingen waar alle provincies mee werken doorgesproken en wordt bekeken in hoeverre we deze regelingen kunnen
harmoniseren. Tevens is de nieuwe esf-subsidie voor duurzame inzetbaarheid onder de aandacht gebracht. Klik hier om er
meer over te lezen. De uitkomst van de bespreking met de
arboco’s is op 9 september in de werkgroep Arbo van de BBC
verder uitgewerkt in de vorm van een implementatieplan met
concrete activiteiten n.a.v. het rapport ‘Geen bericht, goed
bericht’. Daarnaast zijn diverse ge-update hoofdstukken uit de
Arbocatalogus (Agressie & Geweld) besproken. Resultaten
hiervan zijn te zijner tijd op de website van de Arbocatalogus
Provincies terug te vinden.

Volg ons ook op social media:

Buitenkring Functiecreatie
Op donderdag 2 oktober, van 14.00-17.00 uur,
vindt in het Gemeentehuis van Zwolle de
tweede bijeenkomst plaats van de Buitenkring
Functiecreatie. Tijdens deze bijeenkomst
wordt u bijgepraat over de voortgang van de 5
pilots Functiecreatie waarvan de provincies
Fryslân en Drenthe, samen met 3 gemeenten,
onderdeel zijn en krijgt u inzicht in de inhoud
en ervaringen van de pilots. Daarnaast is er
ruimte om in groepen, samen met een van de
pilotorganisaties, dieper in te gaan op de wijze
waarop vorm gegeven kan worden aan de
cultuuromslag: wat is er nodig om aan de slag
te gaan met medewerkers met een afstand tot
de arbeidsmarkt in de provinciale of gemeentelijke organisatie? Hoe maakt u het organisatiebreed bespreekbaar en binnen afdelingen/teams? U kunt zich tot en met 17 september opgeven voor de bijeenkomst door te
mailen naar: secr_ecwgo@vng.nl.

Lees hier de Zomercolumn van Peter Smits voor het IPO: ‘Pak het Tim Krul-moment bij de provincie!’

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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