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Trainee WIJ Groningen  
(vacaturekenmerk 502WIJ) 

 

“De Gemeente Groningen neemt als werkgever in de regio haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid serieus. Daarom heeft de gemeente in nauwe samenwerking met de GOA 

Publiek een traineeship ontwikkeld om recent afgestudeerde talenten te ondersteunen bij de eerste 

stap in hun carrière”. 

 

Omschrijving trainee opdracht 

WIJ Groningen zoekt een trainee die als project/programmasecretaris een bijdrage kan leveren aan 

de volgende twee projecten: 

1. Inhoudelijke doorontwikkeling 

Voor 2017 gaan we inhoudelijk drie thema’s door ontwikkelen; ‘Naar de Voorkant’, ‘Professionaliteit’ 

en ‘Eigen Kracht’.  Alle drie de thema’s moeten worden uitgewerkt in verbinding met de 

convenantpartners en de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling. 

 

“Naar de voorkant”; in verbinding met het gewone leven en het voorliggende veld geeft WIJ de 

beweging naar de voorkant verder vorm. Het gaat daarbij wel om de voorkant in brede zin, dus 

preventief werken in de hele keten en wijkgericht werken.  

“Professionaliteit”; Hoe werken WIJ en wat is daarvoor nodig aan afspraken, werkwijzen, op- en 

afschalen, kennis, kunde etc. en dan ook nog op een manier die past binnen WIJ. Zo helder mogelijk 

in het proces met een  grote mate van professionele verantwoordelijkheid. 

“Eigen kracht”; Hoe komen we nu tot een fundamenteel  andere relatie met onze inwoners voor wie 

WIJ aan het werk zijn.  Uitgaan van de mogelijkheden (ook al zijn die soms beperkt) maar ook de 

eigen opvattingen. Hoe kan er vanuit inwoners perspectief ook beter richting worden gegeven aan 

het eigen traject maar ook als opdrachtgever aan WIJ Groningen als het gaat om onze collectieve 

inzet.  

 

2. Huisvesting WIJ Groningen 

Voor drie locaties van WIJ Groningen spelen nog een aantal huisvestingsvragen. Variërend van 

zoeken naar permanente huisvesting tot het overbruggen van een tijdelijke periode totdat er een 

nieuw pand gereed is. Vanuit WIJ zullen daar een aantal inhoudelijke keuzes in moeten worden 

gemaakt die als input dienen bij de uiteindelijke besluitvorming. 

 

De trainee is in beide projecten actief in het organiseren van het proces (versturen uitnodigingen, 

opstellen van de agenda en stukken, inhoudelijke voorbereiding), de procesbewaking (bijhouden 

planning, mensen aanspreken op afspraken), uitwerking en beleidsmatige vertaling (schrijven van 

een advies voor management en/of bestuur). 

 

Informatie over de directie/afdeling WIJ Groningen 

De stad Groningen voert een gebiedsgerichte aanpak in. In 11 wijken van de stad zit een WIJ-team. 

Het WIJ-team is de toegang voor bewoners van alle leeftijden (van 0 tot 100+ jaar) die ondersteuning 

nodig hebben of die iets willen doen voor hun wijk. Bewoners met meervoudige 
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ondersteuningsvragen krijgen één ondersteuningsplan en één aanspreekpunt/regisseur. Daarnaast 

ondersteunt het WIJ-team collectieve activiteiten en basisvoorzieningen. Alle werkzaamheden van de 

WIJ-teams zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en de participatie van de bewoners. 

Er wordt uitgegaan van mogelijkheden in plaats van problemen. De teams zorgen ook dat de wijken 

versterken zodat oplossingen zoveel mogelijk binnen de wijk geboden worden en er minder 

verwijzingen naar tweedelijns zorg nodig zijn. Verder coördineren de teams de ondersteuning in 

huishoudens waar meerdere hulpverleners actief zijn. 

 

Wij Groningen is een netwerkorganisatie van ruim 30 partijen en ruim 600 medewerkers. Vanuit de 

gemeente Groningen vindt de aansturing en ondersteuning plaats. 

De teams worden aangestuurd door een WIJ manager die weer worden aangestuurd door twee 

stedelijke WIJ managers. Daarnaast is er een stedelijk team van waaruit de ondersteuning en 

gezamenlijke ontwikkeling wordt ondersteund. Als trainee maak je onderdeel uit van het stedelijk 

team. 

 

Voor de opdracht van WIJ Groningen zoeken we een trainee: 

Je hebt een afgeronde opleiding in bijvoorbeeld Facility Management (pré) of Sociologie en je bent 

een flexibele persoonlijkheid die het leuk vindt om te werken in een organisatie in opbouw en 

transitie. Daarnaast sta je stevig in je schoenen om op een goede manier het management van advies 

te kunnen voorzien.   

Voor een succesvolle uitvoering van de trainee opdracht, beschik je over de volgende eigenschappen 

en voldoe je aan de gevraagde selectiecriteria: 

 Plannen & organiseren 

 Goed kunnen schrijven 

 Overzicht kunnen houden 

 Aanpassingsvermogen 

 Samenwerken 

 

Je herkent jezelf in het Trainee050-profiel: 

 Je bent een starter op de arbeidsmarkt 

 Je bent recent afgestudeerd HBO/WO  (max. 2 jr) 

 Je hebt affiniteit met Groningen en de toekomst van de Stad 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  

 Hart voor de publieke zaak 

 

Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma 

Trainees050. Als trainee ga je 32 uur per week aan het werk bij de opdrachtgever voor de duur van 

10 maanden. Het traineeprogramma bestaat uit een viertal pijlers waardoor je naast het opdoen van 

werkervaring ook kennis gaat maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk 

vakmanschap. Meer informatie hierover kun je terugvinden op www.goapubliek.nl/traineeship 

 

Binnen de pijlers worden diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten 

georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). Daarnaast biedt Trainee050: 
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 Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

 Een aangename werksfeer in een dynamische omgeving 

 De mogelijkheid je uren flexibel in te delen 

 Persoonlijke aandacht en begeleiding 

 Loopbaancoaching 

 Inschaling op CAR UWO 4.0 

 Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, ABU cao is van toepassing 

 

Solliciteren? 

Voordat je gaat solliciteren is het van belang om op de hoogte te zijn van de selectieprocedure: 

Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. De kandidaten 

die worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 maart een 

persoonlijk bericht per mail.  

 

Op woensdag 22 maart van 09.00 uur tot 12.30 uur ben je beschikbaar voor de selectiedag 

(speeddate) in Groningen, Mediacentrale. 

 

Na de selectiedag streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 

13/14. De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 01 mei 2017. 

 

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 13 maart 09.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 502WIJ 

 

GOA Publiek verzorgt de werving voor de vacature. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact 

opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Lisa Vinke 

- HR medewerker. 

 

Acquisitie n.a.v. deze opdracht wordt niet op prijs gesteld 
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