
 
   

 

 

 

Persbericht 
 

A&O-fonds Provincies publiceert digitale Personeelsmonitor 2017 

Aantal nieuwe cijfers vanuit cao Provincies 

Den Haag, 28 juni 2018 – Vandaag heeft het A&O-fonds Provincies de 

Personeelsmonitor Provincies 2017 gepubliceerd. Deze nieuwe editie van de monitor 

heeft betrekking op de ontwikkelingen in het jaar 2017 en is daarmee de eerste 

monitor sinds de nieuwe cao voor provincies van kracht is. Voortvloeiend uit de cao is 

er een aantal nieuwe gegevens opgenomen. Dit betreft cijfers voor externe inhuur en 

het Individueel Keuzebudget (IKB). Naast de nieuwe gegevens geeft de monitor de 

vertrouwde weergave van cijfers van de provincies, in vergelijking met het 

voorgaande jaar. 

Highlights 

Een aantal cijfers vanuit de Personeelsmonitor Provincies 2017 uitgelicht: 

 De instroom bij provincies is gestegen van gemiddeld 4,7 procent in 2016 naar 7,6 

procent in 2017. De uitstroom daalde licht van gemiddeld 6,7 naar 6,1 procent.  

 Tot en met 2017 hebben de provincies 197 garantiebanen gerealiseerd. Dat is ruim 45% 

boven de doelstelling van 136 garantiebanen. 

 De meldingsfrequentie ziekteverzuim is in 2017 opnieuw gedaald van 1,1 in 2016 naar 

0,9. 

 In 2017 is het aantal werknemers met een arbeidsmarkttoelage gestegen. In 2017 

kregen 96 personen een arbeidsmarkttoelage tegenover 49 personen in 2016. 

 Provincies hebben in 2017 gemiddeld 2,3 procent van de loonsom uitgegeven aan 

opleiding & ontwikkeling. Dat is meer dan in 2016 toen 2,0 procent van de loonsom werd 

besteed aan opleiding en ontwikkeling en ook boven de cao-norm van 2,0 procent. 

Nieuw cijfer: IKB 

Met het IKB hebben de provinciemedewerkers de mogelijkheid om, afhankelijk van hun 

levensfase, eigen keuzes te maken. De medewerker kan het IKB bijvoorbeeld inzetten om extra 

verlof te sparen, voor het financieren van extra pensioenopbouw of als een eventuele bijdrage 

voor scholing. Het is voor de medewerker ook mogelijk om het opgebouwde IKB te laten 

uitbetalen. Met de personeelsmonitor is in kaart gebracht hoe het IKB in 2017 besteed is. 

Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de medewerkers (90%) het IKB laat uitbetalen.  

Nieuw cijfer: Externe inhuur 

Een uitgangspunt van de cao is dat organisch veranderen en vitaal organiseren zijn gericht op 

continue optimale benutting van medewerkers in vaste dienst. Toch kunnen er in bepaalde 

omstandigheden medewerkers met een flexibel contract ingezet worden. Om inzichtelijk te 

krijgen hoe de externe inhuur zich verhoudt tot de loonsom per provincie, is dit cijfer 

opgenomen in de personeelsmonitor. In 2017 hebben provincies voor gemiddeld 21,1 procent 



 

 

 

 

 

van de loonsom uitgegeven aan externe inhuur. Opvallend voor het cijfer ‘externe inhuur’ zijn 

de verschillen tussen de provincies. Enerzijds ligt dit in de keuzes die expliciet per provincie 

worden gemaakt voor de manier waarop wordt omgegaan met inhuur. Anderzijds wordt 

aangenomen dat een deel van de verschillen kan worden verklaard door de wijze waarop de 

diverse provincies de definitie toepassen in de eigen personeelsregistratie. De verwachting is 

dat de vergelijkbaarheid volgend jaar beter is.  

 

///einde persbericht/// 

 

Noot voor de redactie: 

Het A&O-fonds Provincies is sinds januari 2007 het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds van de 

sector Provincies, en is actief op het brede terrein van arbeidsmarkt, HRM, Arbo, opleidingen en 

medezeggenschap. De Personeelsmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd voor de sector Provincies 

door het A&O-fonds Provincies i.s.m. onderzoeksbureau Panteia. De monitor wordt gemaakt 

voor de provincies om onderling te kunnen benchmarken en levert gegevens op die o.a. als 

input dienen voor arbeidsmarkt- en HRM-beleid en de cao.  

 

De volledige digitale Personeelsmonitor 2017 is te vinden op het Dashboard Personeelsmonitor 

Provincies. 
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