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Trainee VSD 

Omschrijving trainee opdracht 

Zoals bekend zijn per 1 januari dit jaar een aantal voormalige Rijkstaken uit het Sociaal Domein, zoals 

WMO, Jeugdzorg en AWBZ, overgeheveld naar de gemeenten. Deze transities hebben de afgelopen 

periode veel voorbereiding gevergd van de gemeenten. De basis staat, maar in veel gevallen is er nog 

steeds veel werk te doen: de concrete invulling van de nieuwe taken en het inregelen ervan is nog in 

volle gang. 

Een van de programma’s die invulling geeft aan de transitie, is het programma Vernieuwing Sociaal 

Domein (VSD). Het programma VSD wordt rechtstreeks door het Gemeentelijk Managementteam 

(GMT) aangestuurd en heeft de opdracht om invulling te geven aan de transformatie. Dat bestaat uit 

twee hoofdlijnen:  

 de doorontwikkeling van de Wij-teams en de gebiedsgerichte aanpak  

 het vorm geven van de inhoudelijke transformatie.  

Deze twee lijnen worden elk aangestuurd door een programmamanager. 

 

Binnen beide programmaonderdelen liggen er verschillende opdrachten. Afhankelijk van de 

beschikbare kandidaten wordt er gekeken naar wat het beste past. 

 

De trainee die we zoeken krijgt mogelijk de volgende opdrachten:  

 Mee vorm geven van participatie van betrokken op beleid en uitvoering. 

 Inrichten van de samenwerking tussen de verschillende teams 

 Mede vorm geven van scholingsprogramma’s gericht op de vernieuwing 

 Linking Pin tussen inhoudelijk deel en communicatie inclusief vorm geven van verschillende 

communicatieopdrachten 

 Uitwerken van het verdienmodel (verschuiving van duurdere zorgvormen naar lichtere 

vormen en voorliggen veld) 

 

Voor de opdracht VSD zoeken we een trainee die: 

 Kennis van en affiniteit met sociaal domein (zorg, welzijn, participatie en inkomen) 

 Communicatie achtergrond ervaringen met bereiken van verschillende doelgroepen is een 

pre. 

 Een ‘hands on’ mentaliteit met een ondernemende instelling 

 ‘Out of the box’ kan denken 

 Weet wat zijn/haar talenten zijn  

 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 vinden plaats in week 

13/14. Contactpersoon GOA Publiek: Harald Grasdijk. 
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