
 Noting works better than a career 

Month of Work Human Geography and Spatial Planning  

12 – 29 November 2018 

Tuesday 27 November 2018: 
In-house day for bachelor and master students 
Enroll until 20 November 2018 

 
 

• In-housedag Provincie Utrecht (only in Dutch) 

 
Wanneer:            dinsdag 27 november 2018 van 12.00 – 17.00 uur 
Waar:   Provinciehuis te Utrecht 

Inclusief:             lunch, rondleiding, cases, stage-aanbod en netwerkborrel 
Max. aantal studenten: 20 

 
Kom 27 november naar Provincie Utrecht! Op het mooie kantoor vlakbij de Uithof ontmoet je 
verschillende alumni die zich bezig houden met allerlei verschillende ruimtelijke opgaven. Denk 
bijvoorbeeld aan de woningbouwopgave en kantorenleegstand. Je krijgt bij ons een lunch en een 

borrel. Je leert meer over wat de provincie doet en krijgt een rondleiding met prachtig uitzicht over 
grote delen van de provincie én natuurlijk de stad Utrecht. Als klap op de vuurpijl geven we je een 
sneak peek in het stage-aanbod van de provincie en de mogelijkheid om te netwerken binnen deze 
organisatie.  
 
Introductie Provincie Utrecht 
De provincie Utrecht ligt centraal in het land en kent een mooi en gevarieerd (stads)landschap. 

Het bestuur en de ambtelijke organisatie werken samen met verschillende partners om de 
provincie aantrekkelijk te houden. Met z’n allen dragen we bij aan een goed en duurzaam 
evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en 
landschap.  

Eén van de belangrijkste taken van de provincie is de inrichting van de ruimte. De provincie 
bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden, waar bedrijventerreinen en 
kantorenparken mogen worden aangelegd. Minder bekend is dat de provincie ook zorgt voor een 
goede bereikbaarheid van de steden, dorpen en het platteland. Denk maar aan de bus, tram en 
de regiotaxi. Ook zorgt de provincie dat mensen in hun vrije tijd er op uit kunnen door het 

aanleggen van natuurgebieden, fietsroutes en het subsidiëren van culturele activiteiten als 
festivals en het bereikbaar maken van cultureel erfgoed voor een breed publiek. Een 
veilige en schone leefomgeving is voor iedereen van belang. Daarom zorgt de provincie voor 
schoon zwemwater, roetfilters op bussen, uitstoot-beperkende maatregelen voor bedrijven, veilige 
routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen en ambulances die snel ter plaatse kunnen zijn. 

Programma 
12.30-13.00 lunch 
13.00-13.30 introductie Provincie Utrecht 
13.30-14.30 rondleiding 

14.30-14.45 pauze 

14.45-15.45 casus maatschappelijke ruimtelijke opgave 
15.45-16.00 stage-aanbod 
16.00-17.00 netwerkborrel met SGPL alumni van de provincie 

https://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/provincie/
https://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/provincie/
https://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/organisatie/
https://www.provincie-utrecht.nl/organisatie/samen-werken/

