
 
   

 

 

 

Persbericht 
 

A&O-fonds Provincies publiceert digitale Personeelsmonitor 2019 

Groei werkgelegenheid en verandering in personeelsopbouw 

Den Haag, 25 juni 2020 – Vandaag publiceert het A&O-fonds Provincies de 

Personeelsmonitor Provincies 2019. In deze nieuwe editie van de monitor worden de 

personeelsgerelateerde cijfers van 2019 afgezet tegen de cijfers van het voorgaande 

jaar. Wat opvalt is dat de werkgelegenheid bij provincies weer is gegroeid en dat er 

een wijziging in personeelsopbouw zichtbaar is. Daarnaast laten de gebruikscijfer van 

het Persoonlijk Ontwikkelbudget zien dat er meer geïnvesteerd wordt in persoonlijke 

ontwikkeling. 

Verandering personeelsopbouw 

In 2019 is het personeelsbestand van de provincies ten opzichte van 2018 met bijna 4 procent 

gegroeid tot ruim tienduizend fte. Het aandeel vrouwen dat bij de provincies werkt, is gegroeid 

naar 44 procent. Dit was in 2018 nog 42,5 procent. Er stroomden in 2019 per saldo meer 

vrouwen dan mannen in, terwijl de uitstroom voor bijna 58 procent uit mannen bestond. Ook 

het aandeel werknemers jonger dan 35 jaar is, evenals voorgaande jaren, toegenomen.  

Toename besteding Persoonlijk Ontwikkelbudget 

In de monitor van 2018 zijn voor het eerst de bestedingen van het Persoonlijk Ontwikkelbudget 

(POB) meenomen. Over een periode van 5 jaar hebben alle medewerkers de beschikking over 

een budget van € 5.000 om te investeren in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van 

cursussen en trainingen. In 2019 was er ten opzicht van 2018 een toename te zien van het 

aantal provinciemedewerkers dat het POB heeft ingezet. In 2019 werd dit door 3.748 

medewerkers gedaan, dit waren er ruim 1.270 meer dan in 2018. De gemiddelde bestedingen 

namen enigszins af, van € 1.600 naar € 1.441 per persoon. 

 

De volledige digitale Personeelsmonitor 2019 is te vinden op het Dashboard Personeelsmonitor 

Provincies.  

 

///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.  
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Contact: 

Marga Waldekker 

E-mail: marga.waldekker@aenoprovincies.nl  

Tel.: 070-763 00 42 
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