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Trainee Armoedebeleid 

Omschrijving trainee opdracht 

Armoede kent vele gezichten. Geen geld. Gezondheidsproblemen. Geen of weinig sociale contacten. 
Onvoldoende toegang tot voorzieningen. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat Stadjers niet mee 
kunnen doen. Om te zorgen dat Groningen een sociale stad is en blijft heeft het college van B&W een 
visie en een uitvoeringsplan ontwikkeld om armoede te bestrijden. 
Burgemeester en wethouders van Groningen willen een andere aanpak van de armoedebestrijding in 
de stad. De huidige economische recessie en de forse rijksbezuinigingen maken een herijking van het 
armoedebeleid noodzakelijk.  
 
Het nieuwe Groninger armoedebeleid staat voor ondersteuning en verbinding én: 

 wil bereiken dat er zo min mogelijk mensen in armoede leven 
 maakt gebruik van ieders eigen kracht 
 blijft het vangnet voor mensen die het niet zelfstandig redden. 

De ondersteuning die de gemeente biedt aan mensen die in armoede leven is tweeledig: versterken 
van de eigen kracht /zelfredzaamheid én investeren in financiële zekerheid in de basis van minima. 
Speerpunten hierbij zijn o.a.: 

 Het inzetten van ervaringsdeskundigen in inspiratiegroepen. 
 Het stimuleren van informele ontmoetingen o.a. door een voedselproductietuin en een 

markt. 
 Inzetten op het vergroten van (taal)vaardigheden van mensen die in armoede leven. 
 Inzetten op een goede schuldhulpverlening. 
 Bieden van goed toegankelijke inkomensondersteunende maatregelen o.a. door middel van 

het ontwikkelen van een webshop. 
 Het organiseren van een betere integrale dienstverlening binnen de gemeente intern én met 

het maatschappelijk veld o.a. door het inzetten van klantprofielen binnen de hele stad. 

De trainee zal zich op verschillende deelprojecten binnen het armoedebeleid richten. De exacte 

opdrachtomschrijving is nog in ontwikkeling. Kenmerk van het armoedebeleid is nl. dat we aan het 

pionieren zijn en ons voortduren willen laten verrassen om het dan vervolgens weer in te kaderen. Een 

van de mogelijke projecten is een project over kleding: kledingbank, styling, dress for succes. 

Voor de opdracht Armoedebeleid zoeken we een trainee die: 

 Affiniteit heeft met het onderwerp armoedebeleid 

 Een ‘hands on’ mentaliteit met een ondernemende instelling 

 ‘Out of the box’ kan denken 

 Weet wat zijn/haar talenten zijn en deze erkent 

 Zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig is 

 Recent HBO/WO afgestudeerd is 
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Wat bieden we jou? 

De gemeente Groningen organiseert in samenwerking 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. De start van het traineeprogramma zal plaats vinden in april 2015. 

 Deelname in het traineeprogramma Stadstalent van de Gemeente Groningen 

 Persoonlijke aandacht en begeleiding 

 Een leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien 

 De mogelijkheid je uren flexibel in te delen 

 Aangename werksfeer in een dynamische omgeving 

 Loopbaanbegeleiding 

 Inschaling op basis minimumloon 

 

Solliciteren 

Stuur je CV en korte motivatie voor maandag 16 maart 2015 10.00 uur naar info@goapubliek.nl.   

GOA Publiek verzorgt als detacherende organisatie de werving voor de vacature. De selectie zal 

plaats vinden in samenwerking met de Gemeente Groningen. De gesprekken zullen plaats vinden in 

week 13/14. Contactpersoon GOA Publiek: Harald Grasdijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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