
Zoekt u het I-talent van de toekomst?
Integrale benadering in het sociale of fysieke domein? Maatwerk?
Nieuwe dienstverlening aan burgers? Je paspoort thuisbezorgd? 

De informatieopgave bij gemeenten is groot en inge-
wikkeld. Er is veel behoefte aan goede informatiemana-
gers en projectleiders op het gebied van informatiema-
nagement. Strategische vormers en pragmatische 
aanpakkers, die de vertaalslag kunnen maken tussen 
beleid, uitvoering en systemen. Ze ontdekken de vraag 
achter de vraag, zijn pro-actief en innoverend, enthou-
siasmerend en nemen collega’s, bestuur en leveranciers 
mee. 

Samen met gemeenten en de VNG Academie bouwt 
VNG Trainees aan een I-Traineeprogramma. Een pro-
gramma voor jonge talenten, die we opleiden tot daad-
krachtige professionals van de toekomst op het snijvlak 
van informatievoorziening, beleid en uitvoering.

VNG I-Traineeprogramma
Wij hebben een I-Traineeprogramma ontwikkeld om 
talenten op te leiden tot dé daadkrachtige 
I-professionals van de toekomst. Wat houdt dit pro-
gramma in:
• Een traineeprogramma van 1,5 jaar met daarna de 

mogelijkheid voor verdiepende modules;
• Een programma op basis van partnerschap tussen 

gemeenten, VNG Trainees en VNG Academie;
• Werken en leren aan dé informatieopgaven van de 

toekomst bij gemeenten. De trainees werken bij een 
gemeente en volgen op de vrijdagen een intensief, 

passend en vernieuwend opleidingsprogramma;
• Vakkennis, vaardigheden en veel ruimte voor reflec-

tie en maatwerk staan centraal in dit programma. 
• Waarom? Wij geloven dat de I-professional van de 

toekomst zelf het instrument is voor het creëren van 
innovatie en beweging. Zowel kennis als vaardighe-
den zijn minstens even belangrijk;

• Met docenten en trainingsopdrachten uit de prak-
tijk, met coaches en begeleiding vanuit VNG 
Trainees;

• Naast kennisoverdracht staat verbinding binnen het 
I-traineeprogramma centraal: bouwen aan een lan-
delijk netwerk tussen talentvolle I-professionals.

Wilt u meer weten over het VNG I-Traineeprogramma?
Neem contact op met VNG Trainees of  VNG Academie.

VNG Trainees
Jessica Liem
jessica.liem@vng.nl
06-51943761
Vngtrainees.nl

VNG Academie
Ilona Goessens
Ilona.goessens@vng.nl
06-12338187
Vngacademie.nl
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