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Workshop Online Werven positief ontvangen 
In 1 dag op de hoogte over online werven, dat is waar het om 
draaide bij de workshop online werven die A&O Provincies met 
de AMC Academie -instituut voor arbeidsmarktcommunicatie & 
werving- op 29 juni organiseerde. Deze interactieve workshop 
zorgde ervoor dat de 25 deelnemers in 1 dag actuele kennis en 
inspiratie opdeden en ook onderling kennis en ervaring konden 
uitwisselen. 

 

Willem de Kleijn, 
vicevoorzitter A&O 
Provincies, opende de 
workshop en riep de 
aanwezige OR leden 
op zich aan te melden 
voor het 
arbeidsmarktcommunic
atie netwerk.  

 

Peter Smits, manager A&O provincies overhandigde vervolgens 
virtueel de brochure “Arbeidsmarktnetwerken in de regio, de 
kracht van samenwerken”. Daarin worden drie 
arbeidsmarktnetwerken beschreven uit de provincies Limburg, Gelderland, en Zeeland. De brochure is 
ontwikkeld ter inspiratie en verdere professionalisering van regionale arbeidsmarktnetwerken in de regio, 
download de brochure. 

 
Het ochtendgedeelte bestond uit drie plenaire sessie. Ten eerste “Online werven,  de stand van zaken”  
waar ingegaan werd op de vraag hoe online werven zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en waar het 
naar toe gaat en alle relevante trends en ontwikkelingen 
passeerden de revue. In de tweede sessie vertelde de p&o 
adviseur en communicatiemedewerker van het Carmel College  
hoe hun organisatie is overgegaan van “van traditioneel naar 
online werven” en wat er bij kwam kijken. 
De derde sessie ging vooral over de “De eigen vacature site” 
o.a. waar moet de perfecte “werken bij” website aan voldoen. 
 

De middag was 
opgebouwd in twee 
break-out rondes. In 
de eerste ronde kon 
men kiezen om 1 uur bijgepraat te worden over “Online 
employer en personal branding” of “Vinden en gevonden 
worden in Google”. In de tweede break-outronde ging het 
vooral over  “Online wervingsstrategieën opstellen” en “werven 
via social media zoals LinkedIn”. Tijdens de afsluitende 
netwerkborrel keken deelnemers positief en enthousiast terug 
op de vele digitale mogelijkheden die provincies hebben ter 
ondersteuning van werven van medewerkers. 

   

http://www.aenoprovincies.nl/images/stories/emiel/aorovinciesarbeidsmarktnetwerken.pdf

