
 

 

Trainee – Projectmedewerker ondersteuning transformatie Jeugd VWS-VNG 
VNG / Ministerie van VWS, locatie Den Haag 
  
Organisatie 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Zij behartigt 
hun belangen bij het kabinet, de Tweede Kamer, overheden en maatschappelijke organisaties. De 
vereniging levert diensten en producten voor gemeentebestuurders en -medewerkers. De medewerkers 
van directie Sociaal houden zich bezig met belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie op 
brede terrein van sociaal beleid onder meer arbeidsmarkt, zorg, jeugdhulp, onderwijs- (huisvesting), 
leerlingenvervoer, cultuur en sport. Het ministerie van VWS en de VNG werken nauw samen aan de 
ondersteuning van gemeenten bij de transformatie van de jeugdhulp. 
  
Taken en werkzaamheden  
Je werkt gemiddeld twee dagen voor VWS. Bij het Rijk ben je werkzaam binnen het team Transformatie 
en Financiën, samen met je collega’s binnen dit team werk je aan financiële beleidsvraagstukken rond 
het jeugdstelsel. De beide andere dagen werk je voor de VNG. Als projectmedewerker ondersteun je 
beleidsmedewerkers. Daarnaast voer je zelfstandig een aantal taken uit: 
  
•      Het inhoudelijk en logistiek voorbereiden van het netwerk van de J42 (het ambtelijk netwerk van 

de gemeentelijke jeugdregio’s, het onderhouden van het contact en de uitwisseling tussen de 
regio’s). 

•      Het inhoudelijk voorbereiden van bijeenkomsten over bepaalde actuele jeugdthema’s (bijv. de 

werkgroep gemeenten-branches). 

•      Het ondersteunen van het netwerk kindvriendelijke steden (CFC). 

•      Ondersteuning van het team transformatie en financiën van directie Jeugd (VWS). 

•      Bij zowel VNG als VWS krijg je ook een inhoudelijk dossier. Bij de VNG is dat in onderling overleg, 

bij VWS ben je betrokken bij de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel en bij het onderzoek 
naar het jeugdhulpbudget dat gemeenten ontvangen (noodzaak van structureel extra budget).   

  
Daarnaast help je bij het plannen en organiseren van bijeenkomsten van werkgroepen, notuleren en de 
uitvoer van diverse organisatorische taken zoals het bijhouden van actuele adresbestanden, zowel 
ambtelijk en bestuurlijk. Je weet intern de juiste personen te vinden door gebruik te maken van de 
kennis en kunde van je collega’s. Je weet ook extern de juiste mensen bij elkaar te halen bij diverse te 
organiseren bijeenkomsten. Je krijgt de gelegenheid om je onderwerpen eigen te maken. 
  
Deze traineeopdracht is voor de duur van een jaar. 
  
Gevraagde profiel 
Je bent een echte regelaar en perfectionist, je zit niet graag stil, bent proactief en neemt graag het 
initiatief. Je bent nauwkeurig en hebt een goed gevoel voor cijfers. Je bent enthousiast en 
samenwerkingsgericht, vindt het leuk om anderen te helpen en ziet ook waar jouw hulp nodig is. Je 
bent goed in communicatie, toont eigenaarschap voor de werkzaamheden waarvoor je verantwoordelijk 
bent en fungeert als een spin in het web. Waar anderen het overzicht verliezen, heb jij dit juist 
haarscherp op je netvlies. 
  
Gewenste startdatum: bij voorkeur vanaf maandag 3 februari. 
  
Spreekt deze functie je aan?  
Ben jij die jonge resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich 
herkent in het gevraagde profiel? Stuur dan uiterlijk maandag 20 januari a.s. je motivatie voor deze 
opdracht en je actuele CV naar ons op via onderstaande link. 
Klik hier om te solliciteren 
  
Voorwaarden 
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is voor de periode van een jaar. De 
arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie 
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c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. 
Overige info en voorwaarden vind je op onze website.  
  
Procedure 
Na de eerste gespreksronde (met VNG trainees) wordt bepaald wie er worden voorgesteld aan de 
opdrachtgever. De eerste gesprekken worden gepland op donderdag 23 en vrijdag 24 januari a.s. Het 
geven van een pitch maakt hier onderdeel van uit. De tweede gespreksronde (met de opdrachtgever) 
vindt plaats in week 5.   

 


