
   

Functie: Traineeship ‘Stadstalent’gemeente Groningen 

Opdracht: Coördinator Urban Gro Lab 

 

‘’Door de plek binnen stadstalent heb ik de kans gekregen om nuttige ervaring op te doen en aan een 

boeiende opdracht te werken waarbij ik veel vrijheid krijg. Ik leer de stad op een hele andere manier 

kennen en ik kan vanaf de eerste rij beleven hoe de gemeentelijke organisatie werkt in samenspel met 

bewoners, ondernemers en kennisinstellingen’’  

 

Algemene informatie: 

Het Urban Gro Lab is de verbindende schakel tussen kennis en praktijk. De stad wordt bekeken en 

benut als levend laboratorium. Zo zit het Urban Gro Lab middenin de dynamiek. We gebruiken 

Groningen als een proeftuin voor toegepast ruimtelijk onderzoek samen met studenten, bewoners 

en wetenschappers. We proeven de dynamiek van de stad en werken aan vraagstukken die de 

toekomst van stad en regio bepalen. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Wat zijn de kansen voor 

Smart City Groningen? Hoe kunnen partijen samen werken aan een gezonde en levendige openbare 

ruimte? Dat zijn de vragen die in het Urban Gro Lab worden onderzocht! 

 

Het Lab is opgezet om de verbinding tussen wetenschap en praktijk te maken en te werken aan een 

creatief klimaat in de stad. Bijvoorbeeld door studenten planologie in nauwe samenwerking met de 

gemeente, NS en Groningen Bereikbaar aan de slag te laten gaan met ontwikkelingen in het 

Stationsgebied. Of door met de noordelijke kennisinstellingen te werken aan een platform over 

mobiliteit. Nu is het aan een nieuwe trainee om dat verder uit te bouwen en te zoeken naar nieuwe 

kansen om de kennis in de stad te benutten. We zoeken iemand die experimenten op zet, 

verbindingen maakt en nieuwe ontwikkelingen op de stad los laat. 

 

Ben jij de trainee die zichzelf neerzet als het boegbeeld van Proeftuin Groningen? Zorg jij dat andere 

steden niet kunnen wachten om Groningse innovaties te implementeren?  Zet jij een netwerk op 

waar toponderzoekers bij willen horen? Solliciteer, overtuig ons van hoe en met wie jij Groningen 

gaat onderzoeken. Win met een pitch een traineeship tijdens Let’s Gro Inspiratiefestival op 22 

november en ga aan de slag als de nieuwe coördinator van het Urban Gro Lab! 

We zoeken iemand die: 

- Goed op de hoogte is van ontwikkelingen in het ruimtelijk domein; 

- Affiniteit heeft met Groningen en de toekomst van de stad; 

- Slimme verbindingen kan opzetten tussen de kennisinstellingen, de gemeente, ondernemers 

en bewoners van de stad; 

- Goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal; 

- Recent HBO/WO afgestudeerd is. 

Als coördinator is het je taak om te zoeken naar nieuwe coalities om de dynamiek van de stad te 

onderzoeken en te leren van de levende stad. Je bent het aanspreekpunt voor allerlei partijen die in 

Proeftuin Groningen aan de slag willen, maar je gaat ook zelf actief op zoek naar nieuwe partners en 

http://www.letsgro.nl/


   

je zorgt - onder andere door mee te draaien bij de Gemeente Groningen, unit 

Stadsontwikkeling - dat je goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de stad.  

 

Wat bieden wij jou? 

- Deelname in het traineeprogramma ‘Stadstalent’ van de Gemeente Groningen  

- Persoonlijke aandacht en begeleiding 

- De mogelijkheid jouw uren flexibel in te delen 

- Aangename werksfeer 

- Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

- Loopbaanbegeleiding 

- Inschaling op basis minimumloonniveau 

De gemeente Groningen organiseert samen met GOA Publiek het traineeprogramma Stadstalent. 

Als trainee ga je 32 uur per week aan de slag bij je opdrachtgever voor de duur van 10 maanden.  

Solliciteren: 

Stuur je CV en korte motivatie voor 31 oktober naar info@goapubliek.nl. Geef in je motivatie in ca. 

300 woorden antwoord op de volgende vragen: 

- Hoe ga jij ervoor zorgen dat Groningen zich verder ontwikkelt tot een Proeftuin voor 

toegepast ruimtelijk onderzoek?  

- Wat vind jij een kenmerkende ontwikkeling in Groningen waaruit het belang van de 

menselijke maat voor de stad blijkt? 

We nodigen op basis hiervan een aantal sollicitanten uit om op 22 november te pitchen voor de 

baan. Dan organiseert Urban Gro Lab namelijk een item tijdens Let’s Gro rondom  het thema (en 

gelijknamige film) ‘The Human Scale’.  
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