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Nieuwsbrief A & O Provincies  
 
 
nr 9, maart 2009 

 
De nieuwsbrief A&O Provincies informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van  
arbeidsomstandighedenbeleid, hrm- en arbeidsmarktbeleid en medezeggenschap binnen provincies.  
De digitale nieuwsbrief bevat korte aankondigingen; het volledige bericht kunt u eenvoudig oproepen via 
de betreffende link.  
 
 
 
Provincies gezamenlijk op de Carrièrebeurs een groot succes: 140 vacatures! 
 
13 en 14 maart jl. is de stand van de provincies twee dagen lang goed bezocht op de nationale 
carrièrebeurs in de RAI, zeker door ongeveer 300 bezoekers per dag. Provincies presenteerden 
daar gezamenlijk 140 vacatures.  
 
Nout Wellink, president van de Nederlandsche Bank opende de Nationale Carrièrebeurs, 
gastvrouw was Nicolette van Dam. Bezoekers konden op de beurs kennis maken met ruim 270 
werkgevers o.a. Shell, Philips, Unilever, het Rijk, Sara Lee, Rabobank, KLM, de Provincies, 
Procter & Gamble, Coca-Cola, Gemeenten, Enterprises, Pfizer, GlaxoSmithKline, de Politie, The 
Boston Consulting Group, de Marine, Lidl en de Hema. 
 
Er kwamen veel (bijna) afgestudeerden en hoger opgeleiden op af, vooral uit de richtingen mbo-
techniek, Hts, TU, Heao, WO-Economie en WO juristen. Ook veel mensen met een baan 
oriënteerden zich.In totaal bezochten ongeveer 14.000 bezoekers de carrièrebeurs, dat is 
ongeveer hetzelfde bezoekers aantal als vorig jaar. 
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De zeer enthousiaste standcrew bestond uit provincie medewerkers en is begin maart door 
Carina van Dolder geïnformeerd over hun rol en wat ze konden verwachten op de beurs. 
Van bezoekers kregen ze vooral de volgende vragen: 
 

1. Kan ik bij de provincies een traineeprogramma volgen? 
2. Waarom is het moeilijk om als jonge afgestudeerde een baan bij de overheid te krijgen?  
3. Kan ik ook stage lopen bij provincies?  
4. Welke baan kunt u mij aanbieden met mijn opleiding? 
5. Heeft u sollicitatietips voor mij? 
6 Hoe kom ik op gesprek bij de overheid zonder overheidservaring te hebben? 
7 Ik zoek werk in een bepaalde sector, welke vacatures heeft de provincie? 
8. Wat doet de provincie precies? 
9. Wat is het verschil in taken tussen gemeente, provincie en rijk?  
10. Ik ben starter op de arbeidsmarkt, heeft u ook startersfuncties?  
 

De vele vacatures die provincies in de aanbieding hadden vormden voor de beursbezoekers 
aanleiding om eens te kijken of er ook iets voor hen tussen stond. Er werden sportbidons met 
water weggegeven met de opdruk ‘de provincie smaakt naar meer…. ‘. Bezoekers kregen een 
flyer mee met daarop alle vacatures, alle provincie websites en de sites www.provincies.nl en  
www.werkenbijdeoverheid.nl. Zo werden bezoekers in de gelegenheid gesteld, om na afloop van 
de beurs thuis de vacatures terug lezen en per e-mail te solliciteren. Ruim 70% van de 
beursbezoekers gaf aan te gaan reageren op vacatures. 

Via de internetzuil in de stand konden bezoekers doorlinken naar functiebeschrijvingen en 
informatie over provincies als werkgever. Op de beurs werden ook workshop georganiseerd o.a. 
'Total CV make over', 'Commercieel inkopen: deal or no deal!' en 'Zo werkt een assessment'.  
Voor meer informatie en of vragen: projectleider Emiel Cellamare, zie ook www.carrierebeurs.nl 

 

 
 
Onder het motto ‘de gebruiker is aan zet’ kunt u nu uw mening geven 
 
Arbocatalogus Provincies klaar  
 
Een eerste versie van de arbocatalogus Provincies is klaar. Nog deze maand komt de 
arbocatalogus beschikbaar via de website http://provincies.arbocatalogus.net 
Onder het motto ‘De gebruiker aan zet’ kunnen gebruikers de arbocatalogus tot 1 juni testen op 
inhoud, gebruiksvriendelijkheid of mogelijke verbeteringen. Dus kijk en reageer. 
 
Werkgevers en vakbonden in de sector beschrijven in de arbocatalogus samen hoe provincies 
kunnen voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veilig en gezond werken. Er is gekozen 
voor een praktische en gebruikersvriendelijke website over oplossingen voor de meest 
voorkomende arbeidsrisico’s binnen het werkveld van de provincie. Met de arbocatalogus zetten 
de provincies, in aansluiting op het Arboconvenant Provincies, een volgende stap om het werk 
binnen provincies veilig en gezond te houden.  
 

http://www.provincies.nl/
http://www.werkenbijdeoverheid.nl/
http://www.carrierebeurs.nl/
http://provincies.arbocatalogus.net/
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In de proefperiode medio maart tot 1 juni staat de arbocatalogus open voor reacties. 
Medewerkers van provincies kunnen volop met de arbocatalogus aan de slag. AenO Provincies 
nodigt de gebruikers uit een reactie te geven over hun positieve en negatieve ervaringen. Of 
heeft u een goede tip voor verbetering? Meld het ons.  
De reacties worden meegenomen om de arbocatalogus na 1 juni verder te verbeteren. Na de 
zomer zal dan een definitieve versie van de arbocatalogus gepresenteerd worden. Maar tot 1 
juni bent u aan zet! Uiteraard wordt ook daarna de Arbocatalogus periodiek geactualiseerd aan 
de hand van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Samen met gebruikers, wil het A&O Provincies 
de Arbocatalogus een levend document laten zijn 

Aanmelden nieuwsbrief  

Wij e-mailen u met plezier op de hoogte. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het 
secretariaat van A&O Provincies. Op de website www.aenoprovincies.nl. vindt u nog meer 
informatie over arbeidsomstandighedenbeleid, HRM- en arbeidsmarktbeleid en 
medezeggenschap.   

Peter Smits manager A&O Provincies. 

klik hier voor contact 

http://www.aenoprovincies.nl/
http://www.aenoprovincies.nl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1%3Aplamw-smits&catid=11%3Aaeno-provincies&Itemid=92

