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Trainee project Omgevingswet (I&A) 

(vacaturekenmerk 515POW) 

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

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

en de projectgroep Omgevingswet een traineeship ontwikkeld om recent afgestudeerde talenten te 

ondersteunen bij de eerste stap in hun carrière”. 

 

Omschrijving trainee opdracht 

De gemeente Groningen moet net zoals alle gemeenten in Nederland de Omgevingswet 

implementeren. Op 1 juli 2019 treedt de Omgevingswet volgens de huidige planning in werking. De 

wetgever beoogt met deze wet het brede scala aan wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving te 

stroomlijnen en te vereenvoudigen. Tegelijkertijd introduceert de Omgevingswet nieuwe 

beleidsinstrumenten en een andere benadering van de fysieke leefomgeving. Begrippen als 

bestuurlijke afwegingsruimte, integrale benadering, gebiedsgerichte aanpak en participatie 

illustreren dat.  Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de digitalisering. De 

werkprocessen en het (bouw)archief moeten gedigitaliseerd worden, en de gemeente Groningen zal 

moeten aansluiten op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). 

De komende maanden moeten we: 

• Het applicatie- en gegevenslandschap rondom de Omgevingswet in kaart brengen, oa. door 

 gebruik te maken van het stelsel van basisregistraties; 

 Zorgdragen dat digitalisering meer is dan alleen het omzetten van papieren processen in 

bestaande systemen. Door met een frisse blik te kijken naar de werkprocessen kan de 

Omgevingswet ook een motor zijn om (digitale) dienstverlening aan burgers en ondernemers 

te faciliteren.  

• Onderzoeken hoe de digitale archivering plaats gaat vinden. In het kader van aansluiten bij 

 de DSO kan later (2020 en verder) moet het volledige archief duurzaam, digitaal ontsloten 

 worden. 

 

Informatie over het project / de directie/ afdeling 

Het project Omgevingswet raakt een groot deel van de gemeentelijke organisatie, met name het 

ruimtelijk domein. De projectleiding is ondergebracht bij het team Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van 

de directie Stadsontwikkeling.  De projectgroep bestaat uit ruim 10 medewerkers van een diversiteit 

van de gemeentelijke organisatie. Ook één van de I-adviseurs van Informatisering & Automatisering 

(I&A) maakt onderdeel uit van de projectgroep.  

 

Voor de opdracht project Omgevingswet zoeken we een trainee die:  

Bij voorkeur een achtergrond heeft in Informatiedienstverlening en – Management (IDM), 

Bedrijfskundige Informatica of een daarmee vergelijkbare opleiding, die de verbinding kan maken 

tussen I&A, het project Omgevingswet en landelijke ontwikkelingen m.b.t. de digitaliseringsopgave 

vanuit de Omgevingswet. 
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Je bent bereid om: 

 Mee te helpen bij het uitwerken en ondersteunen van I&A-projecten, die een relatie hebben 

met de Omgevingswet; 

 Mee te helpen bij het ondersteunen van het project Omgevingswet in algemene zin; 

 Deel te nemen aan (landelijke) workshops; 

 Organisatorische taken rondom de projecten redelijk zelfstandig uit te voeren (intern 

organiseren van werkgroepen, overleggen, presentaties, communicatie, etc.) 

 

Je herkent jezelf in het Trainees050-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 

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

en voldoe je aan de gevraagde selectiecriteria: 

 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 Goed kunnen plannen en organiseren 

 Samenwerken 

 Analytisch vermogen 

 Gewoon doen en durven mentaliteit 

 Leervermogen 

 

Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking met GOA Publiek het traineeprogramma 

Trainee050. 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: 

 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 
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 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: 

Solliciteren kan via onderstaande link. De kandidaten die worden uitgenodigd voor de 

vervolgprocedure ontvangen uiterlijk eind van week 32 een persoonlijk bericht per mail.  

 

We streven ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 35/36. Je kunt in 

september instromen in het traineeprogramma, zo spoedig mogelijk na het in orde maken van het 

contract en aanvraag VOG.  

 

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor dinsdag 15 augustus 17.00 uur in onder 

vermelding van vacaturekenmerk 515POW. Je kunt je sollicitatie insturen via: http://bit.ly/2ult3F0  

 

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

opnemen op 050 367 8221. Contactpersonen gemeente Groningen t.a.v. project Omgevingswet: Eric 

van Deelen – Projectleider Omgevingswet, Bert Kleersnijder – I-adviseur. T.a.v. het 

traineeprogramma en de procedure kun je contact opnemen met Harald Grasdijk of Nienke 

Scheeringa - GOA Publiek. 

 

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