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Trainee Publieke dienstverlening 

Omschrijving trainee opdracht 

De vakdirectie publieke dienstverlening omvat: Burger- en publiekszaken, Belastingen, KCC. De 

vakdirectie is verantwoordelijk voor het leveren van producten van Burgerzaken en Belastingen aan 

de burgers van Groningen. In het KCC is het eerstelijns telefonisch klantcontact gecentreerd evenals 

webcare via social media. De vakdirectie staat aan het begin van een organisatieontwikkelingstraject 

dat onder andere gericht is op betere dienstverlening, meer efficiency en het incorporeren van 

zaakgericht werken in de werkprocessen. De opdracht is gericht op het ondersteunen van deze 

ontwikkeling.  

 

De trainee levert zijn/haar bijdrage aan onderstaande ontwikkelingen, het betreft een 

ontwikkelingstraject met ten dele een organisch karakter. De opdracht van de trainee beweegt als 

het ware mee met de te volgen ontwikkeling. Om een indruk te krijgen van de mogelijke 

werkzaamheden volgt deze schets:  

 

Belastingen  

Hier loopt een onderzoek naar een mogelijke outsourcing. Vraag is onder andere hoe de frontoffice 

gepositioneerd moet worden. 

 

KCC  

Aansluiten van resterende belgroepen, onder andere de aansluiting van Sociale Zaken 

(telefoonnummer 5000) . Vraag is wat de aansluiting van diverse interne-  en externe belgroepen 

betekent voor de organisatie en functieopbouw van het KCC .  

 

Publieke dienstverlening/Burgerzaken  

Dit zal de hoofdmoot van de opdracht zijn. De werkprocessen van deze afdeling worden tegen het 

licht gehouden, zijn er mogelijkheden om slimmer/efficiënter te werken? Zijn er innovaties mogelijk? 

Hoe kunnen medewerkers de onderlinge samenwerking versterken? Hoe bepalen we de benodigde 

formatie voor de diverse taken? Er is een programma zaakgericht werken gestart, dit betekent ook 

het een en ander voor een aantal werkprocessen bij Burgerzaken. De trainee krijgt in deze opdracht 

te maken met vele facetten: veranderingen begeleiden, medewerkers mee krijgen, zaken 

voorbereiden, landelijke voorbeelden en mogelijkheden bekijken.  

 

Uit bovenstaande zullen diverse deelopdrachten kunnen worden geformuleerd. Voor de trainee 

wordt duidelijk, per deelopdracht, vastgelegd wat zijn of haar bijdrage is, en wanneer de resultaten 

goed zijn.  
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Voor de opdracht Economisch Zaken & Werk zoeken we een trainee die: 

 

 Inzicht in publieke dienstverlening en de innovaties daarbinnen (of zodanige feeling daarvoor 

hebben dat de kennis makkelijk te verkrijgen is) 

 Inzicht in organisatieontwikkeling 

 Kennis over stroomlijnen werkprocessen 

 Kennis over digitalisering werkprocessen 

 Kunnen werken en denken vanuit perspectief klanten (burgers/ondernemers) 

 Recent HBO/WO afgestudeerd is 

 

Gevraagde competenties:  

- Uitstekende communicatieve vaardigheden 

- Samenwerkingsgericht 

- Resultaatgericht  

- Betrouwbaar  

- Plannen en organiseren 

- Lef tonen en daadkrachtig handelen  

- Overtuigingskracht 

- Teamplayer 

 

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. 
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