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A&O ProvinciE-learning, maand lang extra cursus Bevlogenheid
Om A&O ProvinciE-learning extra onder de aandacht te brengen en het cursusaanbod te actualiseren, is in samenspraak met de leden van de BBC besloten maandelijks zogenaamde ‘teasers’ aan het cursusaanbod toe te voegen.
Let op: Hiermee kunnen alle provinciemedewerkers één maand lang gebruik maken van de extra aangeboden
cursus. Van 15 april t/m 15 mei kan de cursus ‘Bevlogenheid’ worden gevolgd. Deze cursus gaat over bevlogenheid,
een vakgebied dat ontstaan is door burn-out situaties te bestuderen. De cursus toont het belang van bevlogenheid
voor organisaties. Het gaat vooral om te zien waarom werken bij sommige mensen juist als erg plezierig wordt
ervaren. Waar krijgen zij energie van én hoe kunnen meer medewerkers dit bereiken.
Met behulp van een toolkit en de medewerking van de vaste contactpersonen van het A&O-fonds bij de provincies,
is informatie over de teaser verspreid onder de provinciemedewerkers.
Kijk op www.aenoprovincies.nl voor meer informatie en aanmelden.

A&O ProvinciE-learning
Aantal inlogs: 1.370
Aantal gevolgde cursussen: 1.400
Stand per 1 april 2015

Medezeggenschap Anders
Het A&O-fonds Provincies organiseert samen
met het A+O fonds Gemeenten in het laatste
kwartaal van 2015 het congres ‘Medezeggenschap anders’. Het congres biedt OR-leden,
WOR-bestuurders en P&O’ers de mogelijkheid
om tijdens een middag meer te horen over
vernieuwingen binnen de medezeggenschap.
De invulling van het programma is nog in ontwikkeling, in samenspraak met de BBC en het
gemeentefonds. Via de nieuwsbrief houden we
u op de hoogte. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Peter Smits.

Eén website voor loopbaanontwikkeling
en vakmanschap
De A&O-fondsen van provincies en gemeenten bouwen fors
verder aan de landelijke website voor loopbaanontwikkeling
en vakmanschap voor individuele ambtenaren. De Europese
aanbesteding zit in de eindfase waardoor snel aan de slag kan
worden gegaan met de bouw van de nieuwe site. In samenwerking met de BBC is nagedacht over het inzetten van een
pakkende pr-campagne om de site onder ieders aandacht te
brengen. De nieuwe website gaat dit najaar online. Op de site
vinden medewerkers van gemeenten en provincies straks
alles wat hen ondersteunt in hun werk en loopbaan. Heeft u
vragen neem dan contact op met Peter Smits.

Workshop Dashboard Personeelsmonitor
Op 16 maart jl. werd in Utrecht de workshop Dashboard Personeelsmonitor Provincies georganiseerd. Er werd
inhoudelijk op de personeelsmonitor en het Dashboard ingegaan. Besproken werd hoe de cijfers van de personeelsmonitor geïnterpreteerd kunnen worden en hoe actiepunten uit de cijfers gehaald kunnen worden. Daarna
konden de deelnemers zelf aan de slag met het dashboard. Lees hier het verslag van de bijeenkomst. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.
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Artikel in vakblad Arbo
In het Vakblad Arbo, nr. 2
2015, verscheen naar aanleiding van het onderzoek naar
meldingsbereidheid
bij
agressie-incidenten
“Geen
bericht, goed bericht?” het
artikel 'Provinciemedewerkers nemen schelden voor
lief'. Lees hier het volledige
artikel.

Bijeenkomst arbo-co’s 26 maart
Op 26 maart vond de netwerkbijeenkomst van de arbo-co’s plaats. Naast een
aantal inhoudelijke punten zoals de update van de Arbocatalogus Agressie en
geweld en de scan agressiebeleid, presenteerden twee provincies actuele onderwerpen in het dagelijkse werk van de arbo-co’s. Beitske de Jager van de
provincie Overijssel lichtte toe hoe bij hen het onderwerp Veiligheids- & Gezondheidsplannen is geregeld en Kim Schaier van de provincie Zeeland presenteerde de aanpak van de provincie met betrekking tot Vitaliteit. We waren te
gast bij de provincie Flevoland, waar de bijeenkomst eindigde met een rondleiding langs de afdeling Bruggen & Sluizen, waarbij bekeken werd hoe de bediening ‘op afstand wordt geregeld’.

“Ik heb met plezier deelgenomen aan de BBC. Ik geloof in (de structuur van) het
A&O-fonds met een klein team van precies de goede mensen.”
Emmy van der Kamp, inmiddels gepensioneerd BBC-lid
BBC bijeenkomst 9 april
Op 9 april kwam de BBC voor het eerst in 2015 weer
samen. De voorzitter, Jaap Doeven, opende de vergadering en heette het nieuwe BBC-lid Ynette Caupain van
de provincie Zuid Holland van harte welkom. Na een
korte terugblik naar de activiteiten 2014, waarbij de positieve ervaringen en bijdragen met en van de BBC werden besproken, werd stilgestaan bij de terugkoppeling
van de Roadshow. Reacties vanuit de BBC op de inspanningen van het bestuur om alle provincies (o.a. hoofden
P&O, OR-en) te bezoeken, zijn zeer positief. “Het draagt
bij aan de bekendheid en zichtbaarheid van het A&Ofonds en levert veel bruikbare input op”. Inhoudelijk is
onder meer gesproken over de scan agressiebeleid, het
digitale loopbaanplein, de pilot werkstress, e-learning,
en het A&O-fonds als leerwerkplaats. Lees meer.

Rapportage ICTU Mobiliteit in het
openbaar bestuur
Het A&O-fonds Provincies heeft samen met de
fondsen van gemeenten en waterschappen en het
rijk, deelgenomen aan de werkgroep rondom een
rapportage over mobiliteit binnen de overheid. De
rapportage van ICTU brengt de mobiliteit van medewerkers in het openbaar bestuur in kaart en
onderscheidt verschillende groepen medewerkers
als het gaat om hun mobiliteit. Het rapport gaat
daarnaast o.a. in op welke factoren wel en niet van
invloed zijn op mobiliteit en welke consequenties
dit kan hebben voor mobiliteitsbeleid. Zodra het
rapport beschikbaar is zullen we dit binnen de sector verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

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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