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Trainee Gebiedsgericht werken 

(vacaturekenmerk 601 GBW) 

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

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

Publiek een traineeship ontwikkeld om recent afgestudeerde talenten te ondersteunen bij de eerste 

stap in hun carrière”. 

 

Informatie over de directie/afdeling 

De Concernstaf, de afdeling Gebiedszaken, is de aanjager van het gebiedsgerichte werken in de 

gemeente Groningen. De gemeente Groningen is actief op zeer verschillende en uiteenlopende 

maatschappelijke thema’s. Met het Gebiedsgericht Werken, werken we samen met bewoners aan de 

kansen en opgaven in de wijken. De Afdeling Gebiedszaken vormt hierin de spil door brede kennis 

over én een netwerk in de Groningse wijken te verbinden aan interne sectorale expertise. Als trainee 

zal je daarom via Gebiedszaken de gemeentelijke organisatie in de breedte leren kennen en met 

sterk uiteenlopende partijen kennismaken. Je wordt betrokken bij strategie, tactiek én 

operationalisering. En natuurlijk leer je de wijken goed kennen. Zo leer je om op verschillende 

niveaus te werken rondom een spannend speerpunt van het college van B&W. 

Organisatorisch werken we aan een uitgebreidere gebiedsgerichte aanpak in de wijken. 

Gebiedsteams onder aansturing van de wijkwethouder, integrale gebiedsprogramma’s, 

wijkkompassen en een Gebiedsberaad zijn allemaal onderdeel van deze ontwikkeling. Dit vertaalt 

zich in een meer gezamenlijk opereren als één overheid.  

Tot slot acteren we als regisseur op participatie, innovatie en communicatie in de wijk(en). We 

faciliteren en monitoren vijf democratische experimenten, werken aan de doorontwikkeling van het 

gebiedsgerichte werken en breiden onze communicatie over, in en met de wijken gestaag uit.  

Omschrijving trainee opdracht 

Het gebiedsgerichte werken is een speerpunt in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. We zijn 

nu bezig met de doorontwikkeling van het gebiedsgerichte werken. Ook onze lokale democratie 

verandert. We werken in algemene zin aan meer participatie & zeggenschap van burgers. De trainee 

willen we met name op deze thema’s  inzetten. Dit door: 

1. het ondersteunen van (wijk)activiteiten rond de vijf experimenten lokale democratie en het 

vervolg daarop (methodische vertaling en lessen) 

2. Het mede organiseren van ‘de Week van de Democratie’ samen met bewoners en partners. 

3. Bijdragen aan het opstellen van de oogst van de afgelopen collegeperiode in de vorm van een 

publicatie over de wijken. 
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Voor de opdracht gebiedsgericht werken zoeken we een trainee die: 

De trainee gaat de vijf democratische experimenten voor vernieuwing ondersteunen. Deze 

experimenten vormen de aanzet voor vernieuwing in onze lokale democratie en de processen die we 

organiseren. We werken eraan dat er in de toekomst verschillende modellen of methoden voor 

participatie en zeggenschap gekozen kunnen worden in de wijken En dat wijken zelf de regie hebben 

op het participatieproces. De trainee draagt bij aan deze ontwikkeling.  

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

en voldoe je aan de gevraagde selectiecriteria. We zoeken een generalist, die: 

 gestructureerd werkt (plannen en organiseren) 

 communicatief en empathisch is 

 initiatiefrijk is 

 open en transparant is en een 

 stabiele en energieke persoonlijkheid heeft 

 

Je herkent jezelf in het Trainee050-profiel: 

 Je bent recent afgestudeerd HBO/WO  (max. 2 jr) 

 Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aandragen wanneer je start met je traineeship 

 Je hebt affiniteit met Groningen en de toekomst van de Stad en de omliggende gebieden 

 Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit  

 Hart voor de publieke zaak 

 

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 (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). Het programma 

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 

vinden op www.goapubliek.nl/traineeship 

 

Binnen de pijlers worden diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten 

georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). Het programma Trainee050 biedt je: 

 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 (loopbaan)begeleiding 

 Je wordt uitgezonden door GOA Publiek, ABU cao is van toepassing 

 Je salaris is gebaseerd op een groeimodel; je ontvangt een startsalaris op schaal 4.0 CAR 

UWO cao waarbij je na vier maanden ontwikkeling door kan groeien naar schaal 6.0. Na weer 

vier maanden ontwikkeling groei je door naar schaal 8.0 CAR UWO cao. Je bouwt maandelijks 

een vakantiegeldtoelage op volgens de CAR UWO cao. 
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Solliciteren? 

Voordat je gaat solliciteren is het van belang om op de hoogte te zijn van de selectieprocedure: 

Na je sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst. De kandidaten 

die worden uitgenodigd voor de vervolgprocedure ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari een 

persoonlijk bericht per mail.  

 

Op donderdag 15 februari van 08.45 uur tot 12.00 uur ben je beschikbaar voor de selectie 

(speeddate) in Groningen, Mediacentrale. 

 

Na de selectiedag streven we ernaar om de sollicitatiegesprekken plaats te laten vinden in week 7/8. 

De start van het traineeprogramma zal plaats vinden op 19 maart 2017. 

 

Stuur je CV en motivatie (max 500 woorden) voor maandag 5 februari 10.00 uur naar 

info@goapubliek.nl onder vermelding van vacaturekenmerk 601GBW 

 

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

opnemen op 050 700 13 23. Contactpersonen GOA Publiek: Harald Grasdijk - Projectleider, Nienke 

Scheeringa – leerlingbegeleider en coach trainees 

 

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