
Wij zoeken: Trainee Omgevingsvisie 
Traineeprogramma
 
Als trainee van de provincie Groningen krijg jij alle ruimte om je opgedane kennis bij 
ons in te zetten. Naast het uitvoeren van de opdracht krijg je ook allerlei handvatten 
om je te ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. De begeleiding van 
het traineeprogramma komt in handen van GOA Publiek. Het programma bestaat uit 4 
pijlers: 

1. De organisatie 
2. Ambtelijk vakmanschap
3. Persoonlijke & professionele  ontwikkeling 
4. Arbeidsmarktvaardigheden

De ideale start van je carrière! 

De opdracht
 
Als trainee Omgevingsvisie werk je aan meerdere opdrachten binnen twee programma’s. 
Samenwerken en verbinden staat daarbij voorop! Zo help je de omgevingsmanager om het 
participatieproces van de omgevingsvisie te organiseren. Daarbij leg jij de verbinding met de 
provinciale participatieleidraad die we ontwikkelen. Je doet onderzoek naar de kwaliteit van 
het  omgevingsmanagement en gebiedsgericht samenwerken bij de provincie. Bijvoorbeeld 
door goede voorbeelden te onderzoeken en werkwijzen te inventariseren. Hierin kom je 
met een advies voor het verbeteren van de organisatie omtrent omgevingsmanagement. 
Daarnaast ga je actief aan de slag met het thema ‘Participatie’. Het samenspel met inwoners, 
andere overheden en organisaties is erg belangrijk. Jij gaat de provincie meehelpen om dat 
nog beter te doen. In verbinding met de organisatieontwikkeling en door het ontwikkelen 
van goede en creatieve werkwijzen en methodieken, zoals de ‘participatiegarage’. Er wordt 
een pilot met een online participatieplatform gestart, waarbij je helpt daarmee in het 
proces van de omgevingsvisie te experimenteren. 

Van jou verwachten we ook dat je makkelijk contacten en verbindingen legt. Je bent slim 
en praktisch ingesteld. Je werkt aan complexe materie, maar die maak jij je snel eigen. 
Je hebt affiniteit met het thema ‘participatie’ en je werkt goed samen met collega’s in 
verschillende teams. 

Het Team 
 
Jouw mentoren zijn de programmamanager van de omgevingsvisie en de 
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur. Dit betekent dat je veel met hen 
samenwerkt. Maar je gaat ook veel de organisatie in en hebt ook contacten daarbuiten. 

Wij vragen en bieden

•Vanaf april 2021 
Duur van 2 jaar

•HBO/WO 
Bijv. 
Bestuurskunde, 
sociologie, 
ruimtelijke 
wetenschappen/
planologie

•Jij hebt lef, 
bent gericht op 
samenwerken 
en hebt nieuwe 
verfrissende 
ideeën.

•36 uur per 
week.Inclusief 
3,6 uur ATV 

•€ 2.175,45 
bruto per maand 
(schaal 8) 

•Persoonlijke 
begeleiding op 
de werkvloer 
(een mentor). 
Gezamenlijk met 
andere trainees 
aan je persoonlijke 
ontwikkeling 
werken.

Voor vragen over de opdracht kun je bellen met Jeroen Veltman 
06 15 06 80 57.

Voor vragen over het traineeprogramma kun je bellen met HR 
projectleider Erwin Bartelds: 06 46 19 55 06.

Solliciteer voor t/m 28 februari 2021 en stuur dit 
naar trainee@provinciegroningen.nl

Solliciteer op een originele wijze die bij jou past.  
Verras ons!
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