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De provincie Gelderland profileerde zich tijdens haar Open Huis op de landelijke Open Monumentendag, 

zaterdag 12 september 2009, op initiatief van A&O Provincies gelijktijdig als werkgever. Bezoekers 

van het Huis der Provincies konden bij het speciale onderdeel ‘Collega Gezocht’ uitgebreid kennismaken 

met de organisatie en het werk van de provincie. De koppeling tussen een drukbezocht evenement en 

arbeidsmarktcommunicatie vanuit de provincie was zeer succesvol. Gelderland gaf een groot aantal 

potentiële medewerkers informatie over vacatures, stagemogelijkheden en het werken bij een 

provincie. 

Een van de medewerkers van de afdeling P&O toonde zich aan het eind van de dag overdonderd 

door de grote belangstelling. “Ik heb nauwelijks tijd gehad voor een kop koffie.”

Goede praktijk in arbeidsmarktcommunicatie

COLLEGA GEZOCHT…

Dit document doet verslag van het Open Huis; in het 

bijzonder van het onderdeel ´Collega Gezocht .́ Het 

beschrijft welke activiteiten provincie Gelderland als 

‘good practice’ met ondersteuning vanuit A&O Provincies 

organiseerde en vertelt ervaringen van medewerkers en 

bezoekers. Ook schetst het kort de achtergronden en geeft 

het concrete resultaten weer. 

Bovenal is dit document bedoeld als een 

praktische handleiding voor provincies hoe zij 

arbeidsmarktcommunicatie kunnen oppakken in 

combinatie met een grootschaliger evenement. Wat 

komt er bij kijken, waar moet je al aan denken in de 

voorbereiding en hoe organiseer je het?
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Werken aan het imago van de provincies vormt de verbindende 

schakel tussen de vijf concrete projecten in de notitie 

‘Arbeidsmarktbeleid provincies’ die A&O Provincies februari 2008 

heeft vastgesteld.

Imago provincies versterken

Provincies zijn aantrekkelijke werkgevers, maar het wordt 

de komende jaren niet makkelijker om goed personeel te 

vinden. Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt en de 

vergrijzing en ontgroening nemen toe. Hierdoor zal 

komende jaren ´het gevecht om talenten´ losbarsten.

A&O Provincies schetst in de notitie ‘Arbeidsmarktbeleid 

provincies’ de richting van het provinciaal arbeids-

marktbeleid voor de komende jaren. Provinciale 

specialisten (adviseurs arbeidsmarktcommunicatie 

en P&O-adviseurs) leverden tijdens netwerkdagen in 

2007 en 2008 inbreng voor de notitie en dachten 

mee over de arbeidsmarktcommunicatie in vijf concrete 

projecten: oprichten en faciliteren netwerk, vormgeven 

e-recruitement en Werken bij de Overheid (WBDO), de 

regionale arbeidsmarkt, externe uitingen, en onderzoek 

arbeidsmarktontwikkelingen. 

De vijf projecten hebben als gemeenschappelijke doelen 

het versterken van het imago van provincies en het 

aantrekken van (potentiële) medewerkers in een krappe 

arbeidsmarkt. Het project ‘regionale arbeidsmarkt’ noemt 

daarbij het uitwisselen van ‘best practices’ als een van 

de mogelijkheden om de arbeidsmarktcommunicatie te 

versterken. Het in deze uitgave beschreven onderdeel 

Collega Gezocht van provincie Gelderland tijdens de 

landelijke Open Monumentendag dient als voorbeeld van 

een best practice.

De volledige notitie is te lezen op 

www.aenoprovincies.nl/arbeidsmarktbeleid

De volgende hoofdstukken beschrijven de voorbereidingen 

voor het onderdeel Collega Gezocht en geven een 

impressie van de dag. 
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An age of Kings
Een koningsdrama bij de provincie 

Op de binnenplaats van het Huis der Provincies voltrok zich tijdens 

het Open Huis een heus koningsdrama. Het Ulfts mannenkoor zong 

An Age of Kings: een muziekstuk over wapengekletter en intriges 

in een turbulente periode van de Engelse monarchie. 

Het publiek was zichtbaar onder de indruk van de muzikale 

uitvoering door de tachtig zangers en begeleidend orkest met veertig koperblazers, piano en harp. Maar componist 

Edward Gregson was dan ook speciaal uit Manchester overgekomen voor de Nederlandse première van An Age of 

Kings. Het koor trad in totaal drie keer op. Ware hoogtepunten.

Goede regionale arbeidsmarktcommunicatie is nodig om ook voor de 

toekomst de juiste talenten aan de organisatie te binden, stelt Gelders 

gedeputeerde en portefeuillehouder personeelszaken Annelies van der 

Kolk. De geslaagde combinatie Open Huis en Collega Gezocht heeft 

daar volgens haar zeker aan bijgedragen.

toekomstige krappe arbeidsmarkt en de concurrentie 

om talenten, moet je als werkgever nu laten zien welke 

mogelijkheden je in huis hebt.”

Die opzet is erg goed geslaagd, constateert zij. “Er was 

de hele dag veel belangstelling voor het werken bij 

de provincie.” Volgens Van der Kolk werkte vooral de 

laagdrempelige aanpak van het onderdeel Collega Gezocht 

erg goed. “Iedereen kon met allerlei vragen terecht. De 

hele dag stonden er medewerkers klaar om te vertellen 

over het werk bij de provincie.”

 

Van der Kolk vindt de combinatie Open Huis en ‘Collega 

Gezocht’ een absolute aanrader. Ze adviseert de opzet aan 

haar collega’s portefeuillehouders personeelszaken. “Een 

Open Huis trekt veel bezoekers. Het is heel logisch om je 

daar ook als veelzijdig werkgever te presenteren. Je moet 

nu boeien om in de toekomst te binden.” 

Gedeputeerde Van der Kolk:

“We hebben de provincie op de kaart gezet”

‘Kaarten van Monumenten’ was dit jaar het thema van de 

landelijke Open Monumentendag. Gedeputeerde Van der 

Kolk haakt daar toepasselijk bij aan: “Met het onderdeel 

Collega Gezocht hebben we de provincie Gelderland goed 

op de kaart gezet.”

Voor het eerst werd aan het Open Huis van provincie 

Gelderland de presentatie van de provincie als werkgever 

gekoppeld. Van der Kolk: “We wilden mensen niet 

alleen kennis laten maken met het werk van provincie 

Gelderland, maar ook met de werkgever provincie 

Gelderland. Het doel was om contacten te leggen 

met talent en potentiële medewerkers. Gelet op de 
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Met het Open Huis wilde de provincie inwoners van Gelderland op een aantrekkelijke manier kennis laten maken met 

het provinciehuis en het politiek bestuur. Dit gebeurde via rondleidingen in het Huis der Provincies en provinciale 

activiteiten rondom het thema van de landelijke Open Monumentendag ‘Kaarten van monumenten’. De officiële 

opening van het Open Huis werd verricht door de Gelderse Commissaris der Koningin, Cornielje. Gedurende de hele 

dag waren verschillende leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten aanwezig.

De provincie Gelderland en A&O Provincies hebben medio april 2009 

gezamenlijk nagedacht hoe de provincie zich als werkgever kan 

profileren tijdens het Open Huis op de landelijke Open Monumentendag, 

12 september, in het Huis der Provincies in Arnhem. Een dergelijke 

presentatie zou concreet invulling geven aan het project Regionale 

Arbeidsmarkt uit de notie Arbeidsmarktbeleid Provincies en kunnen 

bijdragen aan een positief imago van provincies als werkgever. 

Communicatie). Dit projectteam besprak in een eerste 

bijeenkomst de opzet hoe de provincie zich als werkgever 

kon presenteren tijdens deze dag. 

Basis voor het overleg vormde een blauwdruk van A&O 

Provincies over arbeidsmarktcommunicatie tijdens een Open 

Dag. De blauwdruk beschrijft in het kort wat een provincie 

kan doen aan activiteiten en communicatie rondom een 

Open Dag. De blauwdruk helpt provincies zich duidelijker te 

profileren als werkgevers tijdens Open Dagen die door de 

meeste provincies jaarlijks worden georganiseerd.

Na de positieve reactie van Gelderland op het voorstel 

van A&O Provincies om de provincie gezamenlijk als 

werkgever te profileren tijdens het Open Huis, werd op 

korte termijn een overleg gepland tussen de projectleider 

van A&O Provincies (Emiel Cellamare) en medewerkers 

van provincie Gelderland: Caroline Hendriks (P&O-

adviseur), Eddy van Hattum en Tineke Hofman (afdeling 

De Voorbereiding
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Omdat een Open Huis op de landelijke Open Monumentendag veel 

bezoekers trekt, werd ervoor gekozen om een deel van het 

provinciehuis in te richten voor het onderdeel Collega Gezocht, 

speciaal voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in het werken bij de 

provincie Gelderland. 

‘Collega Gezocht’ op Noord-Galerij

doelen worden nagestreefd met het onderdeel Collega 

Gezocht en welke uitstraling past daarbij? Dit alles 

diende aan te sluiten op de integrale strategische 

arbeidsmarktbenadering die de provincie Gelderland 

nastreeft. Verder werd besproken welke activiteiten 

het onderdeel Collega Gezocht moest bieden en werd 

de inrichting van de locatie vastgesteld. Op basis 

daarvan inventariseerden zij welke hulpmiddelen 

nodig waren en maakten zij concrete afspraken over 

taakverantwoordelijkheden en vervolgstappen die in een 

projectaanpak zijn vervat. Hieronder een schema van het 

projectteam dat daarbij hoorde.

Het evenement, met naar verwachting veel bezoekers 

in huis, bood de provincie een goede kans om zich als 

werkgever te presenteren, aldus Tammo Hoogakker hoofd 

Personeel & Organisatie van provincie Gelderland. 

 Provincie Gelderland en A&O Provincies besloten 

daarom om de Noord-Galerij van het provinciehuis een 

onderdeel Collega Gezocht in te richten. Op die manier 

konden bezoekers van het Open Huis zien dat er in het 

monumentale provinciehuis ook een werkgever huisvest 

die veel en veelzijdig werk voor burgers en bedrijven 

verricht en werk biedt dat ertoe doet. Hoogakker: “Het 

was een mooie gelegenheid om ons als provincie te 

profileren.”

In de eerste bijeenkomst werd het concept van de 

dag besproken: hoe moet de dag vorm krijgen, welke 

BELEIDSMEDEWERKER ARBEIDSMARKT

AFD. FACILITAIRE ZAKEN AFDELING P&OAFDELING COMMUNICATIE AFDELING FINANCIËN

PROJECTLEIDER A&O PROVINCIES

PROJECTLEIDER INTERN

HOOFD P&O
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Het opstellen van een realistisch projectplan zorgt ervoor 

dat de verschillende activiteiten concreet benoemd worden 

en in een tijdsschema worden geplaatst. Het geeft ook 

een helder overzicht van de taakverantwoordelijkheden 

van verschillende betrokkenen. Het dagprogramma 

voorzag op basis van de eerste bijeenkomst in de 

volgende activiteiten: 

Stand van provincie met medewerkers van provincie;• 

Commissaris der Koningin benoemt in zijn openings-• 

speech onderdeel Collega Gezocht en de activiteiten 

die daar plaatsvinden;

Publiceren van vacatures op lege stoelen (metafoor: • 

lege stoel is een vacante vacature);

Speeddaten met een jonge ambtenaar, statenleden • 

en/of prominente vertegenwoordigers uit het 

ambtelijk apparaat: tijdens een speeddate kunnen 

bezoekers in een kort gesprek vragen stellen aan 

medewerkers van de provincie over hun werk;

Loopbaancheckpunt waar bezoekers adviseurs kunnen • 

spreken over hun eigen loopbaan, CV, stages, vacatu-

res en mogelijkheden bij de provincie;

Vertonen promotiefilm ‘De provincie Gelderland’ een • 

algemene videopresentatie over Gelderland;

Provinciale projecten duidelijk zichtbaar onder de aan-• 

dacht brengen, veiligheid en goede bereikbaarheid, 

ruimte (plek voor de natuur, recreatie en bedrijven), 

toekomst (jeugd en ouderen);

De directies van universiteiten, hogescholen en mbo’s • 

informeren dat de provincie zich tijdens het Open Huis 

als werkgever presenteert en de directies verzoeken 

dit aan hun studenten te melden;

Communicatiemateriaal over het open Huis versprei-• 

den bij o.a. bibliotheken.

De communicatieactiviteiten voor het onderdeel Collega Gezocht 

werden meegenomen in het uitgebreidere communicatieplan over het 

Open Huis. Het onderdeel werd in verschillende uitingen steeds 

nadrukkelijk apart benoemd.

Het communicatieplan (zie bijlagen) besteedde intern 

gericht preciezer invulling aan de bemensing van de 

provinciale stand en de aankleding van de locatie. 

Ook vermeldde het communicatieplan op welke wijze 

extern gecommuniceerd moest worden over het onderdeel 

Collega Gezocht. Dit gebeurde via algemene media, zoals de 

website en de pagina ‘GLD dichtbij’ in huis-aan-huisbladen, 

maar ook heel gericht op doelgroepen. De provincie stuurde 

een brief aan directies van opleidingsinstituten om hen te 

attenderen op Collega Gezocht en de afdeling communicatie 

maakte een A5 flyer gericht op studenten (zie bijlagen).

Communicatie
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Henriette van Tuil, loopbaanadviseur provincie Gelderland:

“Heel goed voor het imago van de provincie”

De eerste bezoekers stonden al voor elf uur op de stoep. De laatste 

bezoeker ging pas na vijven de deur uit. De drie jobcoaches waren 

tijdens het Open Huis de hele dag druk met het beantwoorden van 

vragen van potentiële medewerkers. “Deze dag was heel goed voor 

het imago van de provincie.”

Loopbaanadviseur Henriette van Tuil van provincie 

Gelderland had zoveel belangstelling niet verwacht. 

“Ik dacht rustig te beginnen, maar dat was er niet bij. 

Het was meteen druk. Ik heb geen koffie meer gehad.”

Van Tuil stond samen met collega’s Caroline Hendriks 

en Annemieke Bus bij het onderdeel Collega Gezocht. 

Ze sprak net als haar twee collega’s tijdens het Open Huis 

ongeveer 25 personen die om informatie vroegen over het 

werk bij de provincie. Volgens Van Tuil waren veel serieuze 

kandidaten bewust op Collega Gezocht afgekomen. 

“Ik heb veel jongeren en bijna afgestudeerden gesproken, 

maar ook mensen met een flinke werkervaring die op zoek 

waren naar een nieuwe baan. Er zaten goede cv’s bij.” 

 

Als ‘loopbaancheck’ liep Van Tuil met bezoekers langs hen 

cv. “Soms kon je daar iets op aanvullen.” Ook gaf zij tips 

over het opstellen van een cv, zegt ze. In andere gevallen 

probeerde Van Tuil netwerkgesprekken te organiseren 

– speeddaten - door bezoekers in contact te brengen 

met iemand uit de organisatie. “In totaal heb ik vijftien 

cv’s ingenomen. Er zaten interessante kandidaten bij die 

net afgestudeerd waren. Een 4VWO-leerling wilde bij de 

provincie een snuffelstage lopen. Ze wist nu al dat ze over 

enkele jaren geografie wilde studeren en 

iets met ruimtelijke ordening wilde doen.”

Ook sprak ze een jonge acadeem die voorbijflitste met 

een vacaturetekst in zijn hand. Geïnteresseerde bezoekers 

konden meteen openstaande vacatures raadplegen. 

Daarvoor lagen op een kring van lege stoelen de 

betreffende functiebeschrijvingen op papier klaar. Elke 

stoel symboliseerde de huidige vacatures. 

Dit was er allemaal te doen
Dit was er zaterdag 12 september allemaal te doen op 

de Noord-Galerij van het Huis der Provincies:

CV en loopbaancheck door carrièrecoaches• 

Speeddaten• 

Promotiefilm provincie Gelderland• 

Inzage in twintig actuele vacatures• 

Informatiestand provincie Gelderland• 

Informatie provinciale projecten• 

Organogram organisatie• 

Stage belangstellingsformulieren• 

Ansichtkaarten met openstaande vacatures en • 

verwijzing naar www.gelderland.nl/vacatures

De vacatures konden ook via de computer ingezien 

worden. De aanwezige computers gaven via de website 

van de provincie meer informatie over de organisatie, 

vacatures en arbeidsvoorwaarden. Toch was werving en 
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selectie volgens Van Tuil niet de insteek: “Het was vooral 

bedoeld om potentiële medewerkers in oriënterende zin te 

laten zien en horen wat de provincie doet. Het versterken 

van het imago van de provincie als werkgever is met 

de bijeenkomst zeer geslaagd. Je kunt vacatures laten 

zien, maar daadwerkelijke werving en selectie gaat een 

stap verder. Dat kun je niet verwachten van oriënterende 

gesprekken.” 

Van Tuil kijkt terug op een erg drukke, maar heel leuke 

en geslaagde dag, zegt ze. De loopbaanadviseur heeft 

twee adviezen voor een volgende sessie. “We zouden 

meer praktische informatie met tips kunnen klaarleggen 

over het opstellen van een cv. En besteed je tijd goed: in 

het begin heb ik te lang met de eerste personen staan 

praten. Daardoor ontstond een hele rij. Dat was achteraf 

niet handig. De overweldigende belangstelling heeft me 

verrast. Blij verrast.”

Meest gestelde vragen
Biedt mijn cv mogelijkheden voor een baan • 

bij de provincie?

Kan ik bij de provincie stagelopen? • 

Bestaat de mogelijkheid voor een traineeship?• 

Welke vacatures zijn er en kun je er wat meer • 

over vertellen?

Ik heb belangstelling voor een vacature, maar • 

kan ik eerst een dag meelopen om te kijken of ik 

het leuk vind?

Is het mogelijk om vanuit mijn huidige functie bij • 

een overheidsorganisatie gedetacheerd te worden 

bij provincie Gelderland?

Heb je tips voor mijn cv? • 

Maak ik kans voor de vacature beleidsmede-• 

werker externe manifestaties?
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De provincie Gelderland bekijkt nieuwe mogelijkheden om zich als 

werkgever te profileren, zegt Tammo Hoogakker, hoofd Personeel & 

Organisatie van provincie Gelderland. “Als je dan een kans krijgt om 

jezelf als werkgever te presenteren op de Monumentendag, dan mag 

je dat zeker niet voorbij laten gaan.” 

andere dan de gebruikelijke media. Gelderland heeft veel 

en veelzijdig werk. Als je dan een kans krijgt om jezelf 

als werkgever te presenteren op de Monumentendag, dan 

mag je dat zeker niet voorbij laten gaan.” 

De samenwerking met A&O Provincies is prima bevallen. 

Volgens Hoogakker was duidelijk merkbaar dat A&O 

Provincies ervaring had. “Dat maakt het organiseren een 

stuk makkelijker”, zegt hij.

Het hoofd P&O vond de aankleding van de locatie erg 

geslaagd. Maar vooral de fysieke vorm in de aanpak sprak 

hem aan. Hoogakker: “Bezoekers vinden het heel leuk om 

medewerkers van de provincie aan te kunnen spreken voor 

een toelichting op hun werk bij de provincie. Dat is een 

heel laagdrempelige en leuke manier om je als werkgever 

te presenteren. Bovendien vonden de medewerkers het 

zelf ook erg leuk en waren zij ook trots om daar het 

verhaal te kunnen vertellen.”

De aanpak is zeker voor herhaling vatbaar, stelt Tammo 

Hoogakker dan ook. “Als er weer een Open Huis komt, 

gaan we het zeker weer doen.” Hij hoopt dat het dan 

weer net zo druk wordt. Nog iets geleerd? “Een volgende 

keer wil ik nog meer mensen beschikbaar hebben om 

vragen van bezoekers te beantwoorden. Nu waren de 

drie carrièrecoaches de hele dag continue in gesprek. 

Misschien zijn we toch nog geïnteresseerde kandidaten 

misgelopen. 

Tammo Hoogakker, hoofd Personeel & Organisatie provincie Gelderland: 

“Zo’n kans mag je niet voorbij laten gaan”

Tammo Hoogakker is enthousiast over de combinatie 

Open Huis en het onderdeel Collega Gezocht “Erg goed 

bevallen”, blikt hij terug. “Het karakter van het Open Huis 

was ongedwongen en informerend. Dat was het onderdeel 

Collega Gezocht ook. Mensen hadden alle vrijheid om 

fysiek te ‘ruiken’ aan de provincie en de atmosfeer van 

het provinciehuis op te pikken.” 

Het Open Huis en de Monumentendag was een mooi 

moment om de provincie te profileren, stelt hij. De 

provincie is niet alleen een eigentijdse bestuurslaag, maar 

ook een interessante en innoverende organisatie. Na een 

afgeronde reorganisatie met een gewogen vacaturestop, 

heeft provincie Gelderland weer relatief veel vacatures. 

Via Collega Gezocht konden die vacatures onder de 

aandacht gebracht worden bij potentiële geïnteresseerde 

kandidaten. Los daarvan is er behoefte aan imagobuilding 

en profilering als werkgever, verwoordt Hoogakker de 

strategische arbeidsmarktgedachte. “De gemiddelde 

leeftijd bij de provincie is hoog en wij willen graag een 

meer evenwichtige personeelsopbouw. We bekijken nu 

welke andere middelen we kunnen inzetten voor het 

aantrekken van personeel, bijvoorbeeld via beurzen en 
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“Leuk om dit te combineren met een Open Huis. Je krijgt 

meteen een goed beeld van het werk van de provincie. Je 

ontmoet medewerkers en proeft een beetje van de sfeer.” 

Een bezoeker van Collega Gezocht

Caroline Hendriks, P&O-adviseur provincie Gelderland: 

“Bezoekers kunnen in de toekomst zeker 
 wat betekenen voor de organisatie.”

Bijlagen: 
- Flyer Open Huis Provincie Gelderland

- Flyer Collega Gezocht

- Brief aan opleidingsinstituten

- Vacature-overzicht

- Communicatieplan

- Checklist voor het organiseren open dag

Caroline Hendriks van provincie Gelderland was intern projectleider 

voor het onderdeel Collega Gezocht. Zij deed veel voorbereidingswerk, 

samen met de projectleider van A&O Provincies, medewerkers van de 

afdeling P&O, medewerkers van de afdeling Communicatie en 

medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken. 

De voorbereidingen vroegen meer tijd dan verwacht. 

Caroline Hendriks vertelt: “Ik ben ongeveer 60 uur bezig 

geweest met de voorbereiding. Dat had ik in het begin 

niet verwacht toen ik enthousiast ‘ja’ zei om het intern 

allemaal te organiseren met collega’s.” 

Ze was zelf ook een van de jobcoaches die tijdens 

‘Collega Gezocht’ de bezoekers te woord stond. Caroline 

Hendriks vond dat erg leuk om te doen. Ze sprak net 

als haar collega’s ruim 25 bezoekers en heeft dit met 

veel plezier gedaan, zegt ze. Hendriks: “In totaal 

hebben ongeveer zeshonderd mensen het Open Huis 

bezocht. Uit tellingen bleek dat daarvan bijna honderd 

personen die geïnteresseerd waren voor werk bij de 

provincie het onderdeel Collega Gezocht hebben bezocht. 

Veel bezoekers waren serieuze kandidaten die nu en 

in de toekomst zeker wat kunnen betekenen voor de 

organisatie.”
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Bijlage 1: Flyer Open Huis Provincie Gelderland

Markt 11 Arnhem
11.00 - 17.00 uur

An Age of Kings

Kaarten maken

Collega gezocht

Kunstcollectie provincie Gelderland

Rondleiding Open Huis

provincie Gelderland

12 september 2009

www.gelderland.nl/openhuis

Statenzaal Galerij

Ontvangsthal
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Open Huis 

Tijdens het Open Huis van de provincie Gelderland is er speciale aandacht voor 

enkele onderwerpen die de provincie graag wil belichten. De offi ciële opening

is om 12.00 uur door Clemens Cornielje, commissaris van de Koningin. 

Einde om 17.00 uur.

 

Het muziekstuk ‘An Age of Kings’ levert 20 minuten spektakel en sterk tot 

de verbeelding sprekende muziek op met hofi ntriges en wapengekletter. 

Deze magistrale compositie wordt tijdens het Open Huis drie keer opgevoerd: 

12.00 uur  |  13.30 uur  |  15.00 uur. Zorg dat je het niet mist!

De provincie Gelderland doet aan ruimtelijke ordening, legt wegen en fi etspaden 

aan en beheert de waterhuishouding en de bodem. Veel van deze zaken worden in 

kaart gebracht. Hoe gaat dat in zijn werk? Op de zuidgalerij is het allemaal te zien 

en te beleven.

De provincie Gelderland is een organisatie met volop carrièrekansen op veel 

vakgebieden voor mensen met capaciteiten. Bespreek met een carrièrecoach van 

de provincie Gelderland jouw cv en je loopbaan op de noordgalerij.

De kunstcollectie van de provincie Gelderland is een omvangrijke verzameling 

moderne kunst van hedendaagse Gelderse kunstenaars. Ieder jaar wordt de collectie 

uitgebreid met nieuwe aankopen. De meest recente zijn te zien in de hal van het 

provinciehuis.

Er zijn rondleidingen in het Huis der Provincie door leden van Provinciale Staten 

van Gelderland. Het provinciehuis is een rijksmonument en een totaalkunstwerk. 

Er is zeer veel te zien. Gebruik deze kans en spreek met je favoriete Statenlid.

Meer informatie op www.gelderland.nl/openhuis

12 september 2009

An Age of Kings

Kaarten maken

Collega gezocht

Kunstcollectie provincie Gelderland

Rondleiding Huis der Provincie
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Bijlage 2: Flyer Collega Gezocht

Markt 11 Arnhem
11.00 - 17.00 uur

Collega gezocht

provincie Gelderland

12 september 2009

www.gelderland.nl/openhuis

Statenzaal
Galerij

Ontvangsthal
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Werken bij de provincie Gelderland

De overheid is populair als werkgever. Ben jij student of werkzoekende en ook 

geïnteresseerd in een baan of stage bij een overheidsorganisatie? Dan is dit je 

kans. Kom tijdens het Open Huis op zaterdag 12 september naar de provincie 

Gelderland in het Huis der Provincie in Arnhem. 

Collega gezocht

Op 12 september kun jij je oriënteren op werken bij de provincie Gelderland. 

De provincie is niet alleen een eigentijdse bestuurslaag, maar ook een interessante 

en innoverende organisatie. Wat kun je verwachten tijdens het Open Huis?

- De Gelderse loopbaancheck. Bespreek met een carrièrecoach van de provincie 

jouw cv en loopbaan. Ontdek hoe de provincie hierbij aansluit met stages, 

vacatures en loopbaanbegeleiding.

- Een ontmoeting met medewerkers en bestuurders van de provincie Gelderland. 

 Zij geven jou een kijkje achter de schermen en vertellen over de provincie 

Gelderland als werkgever.

- Een beeld van het werken bij de provincie middels presentaties en fi lm.

Ben je geïnteresseerd of wil je gewoon een kijkje nemen bij de provincie Gelderland? 

Grijp dan je kans op zaterdag 12 september van 11.00 tot 17.00 uur in het Huis der 

Provincie, Markt 11 in Arnhem.

Meer informatie op www.gelderland.nl/openhuis

12 september 2009
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Bijlage 3: Brief aan opleidingsinstituten

Gedeputeerde Staten

inlichtingen bij mw. C. Hendriks telefoonnummer (026) 359 92 42

e-mailadres c.hendriks@prv.gelderland.nl

code: $ASQ00734971 / H235

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

datum zaaknummer

24 augustus 2009 2009-014715
onderwerp

Werken bij de provincie Gelderland

Geachte directie,

De provincie Gelderland combineert het verleden met de toekomst. Dit doen wij door op 
zaterdag 12 september 2009 Het Open Huis te verbinden aan het hedendaagse werken bij de 
provincie. Het decor is het monumentale Huis der Provincie. Hier informeren wij studenten en 
werkzoekenden over een mogelijke carrière.

De provincie is niet alleen een belangrijke bestuurslaag, maar ook een leuke en innoverende 
organisatie. Een organisatie waarin volop carrièrekansen liggen op veel vakgebieden. Graag 
informeren wij de bezoekers over de carrièremogelijkheden bij de provincie Gelderland.

Wat bieden wij op 12 september?
- De Gelderse Loopbaancheck. Bespreek met een provinciale carrièrecoach jouw CV en 

loopbaan. Ontdek hoe de provincie hierbij aansluit met stages, vacatures en loopbaanbege-
leiding.

- Je kunt medewerkers en bestuurders van de provincie Gelderland ontmoeten. Zij geven jou 
een kijkje achter de schermen en vertellen over de provincie Gelderland als werkgever.

- Je krijgt via presentaties en film een beeld van de werkzaamheden van de provincie Gelder-
land.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 12 september van 11.00 tot 17.00 uur in het Huis 
der Provincie, Markt 11 in Arnhem. Kijk op www.gelderland.nl/openhuis voor het programma.

Wij vragen u deze dag onder de aandacht brengen van uw studenten. Wellicht door een bericht 
per e-mail, op uw intranet, (digitale) nieuwsbrief en/of publicatieborden te plaatsen. Wij sturen 
een aantal flyers mee ter verspreiding onder uw studenten.
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2

Wilt u meer informatie of extra flyers ontvangen? Neem dan vanaf 31 augustus contact op met 
Caroline Hendriks, P&O-adviseur bij de provincie Gelderland, tel: (026) 359 92 42, of e-mail:
c.hendriks@prv.gelderland.nl.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mw. A.J. Eeuwes
plv. afdelingsmanager P&O

bijlage
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Bijlage 4: Vacature-overzicht Open Huis 12 september

Datum
Locatie, plaats

Vacature overzicht

Deze vacatures zijn op dit moment beschikbaar binnen de 

provincie Gelderland.

Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op www.gelderland.nl/

vacatures. Op onze site veschijnen regelmatig nieuwe vacaturs.

Subsidiemedewerker

Senior beleidsmedewerker Economie/Arbeidsmarkt

Adviseur Informatisering & Automatisering

Administratief medewerker

Thematisch beleidsmedewerker stedelijk gebied

Applicatiebeheerder

Projectleider Waterj

Juridisch adviseur

Projectleider Geluid, natuur & subsidies

Beleidsmedewerker Externe Manifestaties

Adviseur Planbegeleiding/planbeoordeling.

Senior Beleidsadviseur P&O

Senior Beleidsadviseur Organisatieontwikkeling

Senior vakspecialist vergunningen NatuurS i k i li t i N t

Programma adviseur Cultuur

Vaktechnisch medewerker Verkeerskunde/Inframanagement

Coordinator bedrijfsvoering
m

Vakspecialist Verkeersbeheerssystemen

Medewerker Weg-en waterbouw (MBO)

Medewerker Weg-en waterbouw (HBO)
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Bijlage 5: Communicatieplan Provincie Gelderland

COMMUNICATIEPLAN OPEN HUIS
MONUMENTENDAG 2009

Op zaterdag 12 september organiseert de provincie Gelderland voor 

de zesde keer haar open huis. Dit keer in een wat versoberde uitgave 

i.v.m. de Regiodag. Toch moet (en zal) het programma voldoende 

attractief zijn.

Doel
Het doel van het open huis is om de inwoners van Gel-

derland op een aantrekkelijk wijze kennis te laten maken 

met het provinciehuis en het politiek bestuur. Dit jaar is 

de opzet een open huis met o.a. speerpunten als (rond-

leidingen door) het HdP, de Nederlandse premiere van de 

compositie ‘An Age of Kings’, laten zien wat de provincie 

doet rond het thema kaarten (thema monumentendag). 

Het programma moet voor alle inwoners van Gelderlander 

leuk en nuttig zijn. Daarnaast zal de provincie Gelderland 

zich tijdens het Open Huis profileren als aantrekkelijke 

werkgever richting potentieel geïnteresseerden. 

Doelgroep
Inwoners van Gelderland• 

Medewerkers van de provincie• 

Regionale en lokale pers• 

Potentiële medewerkers• 

Communicatiedoel
Vergroten van de herkenbaarheid van de provincie en • 

haar bestuur

Voor enkele taakgebieden laten zien wat de provincie • 

doet en hoe

Profilering van de provincie als aantrekkelijk • 

werkgever en vergroten van de kennis over de 

(breedte van de) taken van de provincie bij de 

doelgroep potentiële medewerkers. 

Boodschap
De provincie Gelderland doet veel op het gebied van vrije 

tijd, cultuur, sport, wonen, werk, openbaar vervoer etc.. 

De provincie Gelderland heeft als werkgever veel te 

bieden, zowel op diverse vakgebieden als op het terrein 

van zorgvuldig werkgeverschap. 

Ideeën communicatiemiddelen/activiteiten

Vooraf 
Flyer programma • 

Affiches • 

Digitale brief medewerkers • 

Persbericht, persuitnodiging • 

Free publicity • 

GLD-Dichtbij (Thematische indeling: An Age of Kings, • 

Kaarten, Provincie als werkgever, Rondleidingen) 

GLD-Nieuws • 

Provinciale Website • 

Intranet • 

Spandoek voor provinciehuis• 
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Brief naar onderwijsinstellingen met aankondiging • 

carrière beursvloer, concrete informatie over wie, 

waar, wat, wanneer + beschikbaarheid banner met 

link naar www.gelderland.nl 

Tijdens

Diverse presentaties w.o. GEO en Park Lingezege• 

Verwijsborden• 

Electronische informatiebord in het HDP• 

Flyer programma• 

Prijsvraag (inzet ontvangst in Gelreloge?)• 

Eigen corporate informatiemateriaal• 

Evaluatieformulieren• 

Collega-Gezocht: • 

- provincie stand met 4 tot 6 medewerkers (2 P&O, 

1 medewerker, 1 manager + 2 extra, jong, oud, 

verschillende disciplines); in herkenbare shirts. 2 

medewerkers blijven bij de stand, anderen lopen 

rond om zo optimaal mogelijk benaderbaar te zijn.

- kaarten beschikbaar met openstaande vacatures 

en verwijzing naar www.gelderland.nl/vacatures

- groot aansprekend organogram op 2 à 3 plekken, 

zodat tijdens gesprekken de plek van een afdeling 

of team getoond kan worden 

- film provincie Gelderland 

- verwijzingen in het gebouw naar onderdeel 

collega gezocht

- gadget: ovalen kaartspel. 

Achteraf

Impressies in GLD Nieuws, GLD Dichtbij, internet, • 

Binnenplaats

Bedankkaartjes• 

Reacties naar geïnteresseerde potentiële medewerkers • 

Concept
Bij de productie van de middelen moet er een duidelijk 

concept zijn. De middelen/activiteiten die we inzetten 

sluiten qua uitstraling (tekst en vormgeving) op elkaar 

aan, op de provinciale huisstijl aan. 

Middelen/activiteitenplanning op 

de volgende pagina.
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Middelen/activiteitenplanning Open Huis/Monumentendag

Wat Actie

Brief naar gemeenten en bibliotheken 
aankondiging open huis (incl. flyers en affiches)

Brief schrijven • 

Adressen verzamelen (royale regio Arnhem)• 

Brief kopieren en verzenden• 

Flyers met programma + Affiche Concept • 

Correctierondes• 

Definitief ontwerp• 

Drukken• 

Deelnemers- en lunchkaarten Vormgeven • 

Drukken/printen• 

Verzenden• 

Bedankkaarten Vormgeven• 

Drukken/printen• 

Provinciale site Aankondiging• 

Programma• 

Wisselende info• 

Terugblik• 

Binnenplaats (intranet) Zie website• 

GLD Nieuws Tekst aanleveren• 

Digitale brief alle medewerkers Brief schrijven • 

Adressen verzamelen• 

Brief verzenden• 

Free publicity Persbericht• 

Commercial Lokale omroepen (radio en tv) Productie commercial (spotlengte 30 sec.)• 

Uitzenden: 6 spots per avond op Kanaal 13, TV Lingewaard en TV Overbetuwe• 

GLD Dichtbij Thematische indeling: An Age of Kings, Kaarten, Provincie als werkgever, Rondleidingen

Spandoek (tussen wachters op voorterrein) Vormgeving + productie• 

Ophangen tussen wachters• 

Verwijsborden Huis der Provincie Teksten aanleveren• 

Vormgeven• 

Productie• 

Aankleding zoals informatieborden

Alle medewerkenden en PS/GS leden dragen 
een Keycord met: naam

Teksten aanleveren• 

Vormgeven• 

Drukken/printen• 

Informatie naar onderwijsinstellingen 
(presentatie P&O)

Tekst flyer• 

Vormgeven• 

Drukken/printen• 

Verzenden• 

Inrichting tbv onderdeel collega gezocht Presentatiewand (algemene wand voorzien van P&O- accenten)• 

Algemene video provincie tonen op plasmascherm• 

2 statafels met info. materiaal • 

2 PC’s met flatscreen tbv website (met tafels en stoelen) en doorlink naar www.gelderland.nl/vacatures• 

Organogram o.i.d.• 

Zitje (bijv. uit hal)• 

Ruimtelijk indelingsplan N-galerij• 

Kaarten drukken met vacatureoverzicht Tekst aanleveren• 

Vormgeven• 

Drukken/printen• 

Gadget regelen Model kaartspel opvragen• 

Vormgeven• 
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Bijlage 6: Checklist voor het organiseren open dag

Checklist voor het organiseren onderdeel Collega gezocht
Interne organisatie• 

Communicatieplan• 

Inrichten beursvloer, onder andere zitjes, pc, laptops, flatscreen, filmruimte• 

Inrichten stand met achterwand opdruk• 

Banniers• 

Regelen standbemanning• 

Contacten met pers, hogescholen, universiteiten, mbo. Netwerken, regionale platformen• 

Uitnodigen studenten• 

Het laten drukken van flyers, posters en kaarten• 

Pc’s met doorlink naar de website van provincie en zicht op de digitale vacatures• 

Vacature-overzichten voor bezoekers, digitaal en/of gedrukt • 

Give aways• 

Diverse doelgroepen uitnodigen• 



Colofon

Opdrachtgever: A&O Provincies
Project manager: Emiel Cellamare, emiel.cellamare@aeno.nl
Tekst: W. Baardemans, BNB Teksten Nijmegen
Lay-out: Do Company
Met dank aan de Provincie Gelderland.

A&O Provincies bevordert en ondersteunt vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. 
Actuele informatie treft u aan op www.aenoprovincies.nl


