
 

 

Ben jij die trainee die het interessant vind om midden in de lokale politiek te werken en raadsleden op 
basis van veldonderzoek te adviseren? Krijg jij energie van het inhoudelijke, procesmatige en juridisch 
adviseren van de raad? Kun jij werken in een politiek bestuurlijke omgeving waar geen dag en avond 
hetzelfde is? Dan hebben we voor jou mooie opdracht! 
  
Trainee – Team griffie – Gemeente Velsen 
Locatie: IJmuiden 
  
Wat ga je doen? 
Als trainee versterk jij de griffie en help je de raad hun werk goed te doen. Je doet veldwerk en 
onderzoek naar de Planning & Control cyclus en bent met de plaatsvervangend griffier de secretaris 
van de raadswerkgroep P&C. Samen zoeken jullie naar een optimale manier om voor deze raad de 
controlerende en verantwoordingsrol invulling te geven. Ook werk je met de griffier mee aan het 
versterken en vernieuwen van de lokale democratie en ben je om die reden betrokken bij het 
programma samenspel dat door raad en college is opgesteld. Je ondersteunt de 
raadscommunicatieadviseur in het uitvoeren van het strategische communicatieplan om inwoners en 
jongeren beter bij (lokale) politiek te betrekken. Je werkt nauw samen in een team van vijf gedreven en 
flexibele mensen die dagelijks klaar staan om de gemeenteraad te adviseren en te ondersteunen. Je 
bent bereid om op momenten ook ‘s avonds bij werkgroepen van de raad aan te schuiven. 
  
Zomaar een dag van de trainee 
Vandaag begin je wat later. Gisteravond was je namelijk nog bij de werkgroep Planning en Control om 
samen met de plaatsvervangend griffier je advies over de controlerende rol van de raad te bespreken 
met de raadsleden. Na een uitwerking van het verslag ga je verder met je onderzoek om dit proces te 
optimaliseren. Vervolgens schuif je aan bij het werkoverleg en spreekt mee over de actuele 
ontwikkelingen en de komende vergaderingen. Na de lunch met je collega’s heb je een afspraak met en 
de bestuursadviseurs om met hen te spreken over jouw adviezen en op welke wijze deze door het 
college en organisatie opgevolgd kunnen worden. Vervolgens zit je in een brainstorm met de 
raadscommunicatieadviseur over op welke manier inwoners op een goede manier betrokken kunnen 
raken bij de lokale politiek. Je schuift dan aan bij het overleg met de griffier en de programmamanager 
democratie en verwerkt daarna met de office manager enkele ingekomen brieven voor de raad. 
Tussendoor komt er een raadslid langs met een aantal vragen over je onlangs ingezette communicatie 
instrument ‘de tegenstelling’. Omdat je dat al stevig hebt voorbereid kun je het raadslid van goed advies 
voorzien en help je hem verder met een scherpe tekst. 
  
Wat vragen we van jou? 
Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau en een opleiding in bestuurskunde, politicologie, recht of andere 
vergelijkbare studie. Je bent leergierig, onderzoekend, creatief en bereid om op strategisch niveau mee 
te denken en op uitvoerend niveau mee te werken. Je blijft kalm en objectief functioneren onder 
tijdsdruk of bij tegenslag. Je houd van een politieke omgeving en bent je ook bewust van deze 
omgeving en de rol van de griffie daarin. Je bent in staat om snel te schakelen op de inhoud en de kern 
eruit te halen. Je bent alert op de kwaliteit van de werkzaamheden van de griffie. Je werkt zelfstandig, 
neemt initiatief en staat voor je raad. Je bent communicatief uitstekend zowel op schrift als mondeling 
en je bent betrouwbaar en representatief. 
  
Wat bieden we jou? 

• Naast het opdoen van werkervaring bij verschillende overheidsorganisaties staat jouw 
persoonlijke ontwikkeling centraal. 

• Uitdagende opdrachten, een sterk opleidingsprogramma en een kijkje in de keuken op 
verschillende bestuurslagen. Hierdoor bouw je een groot netwerk op! 

• Een 2-jarig dienstverband met een startsalaris van € 2.417,- bruto per maand, na een jaar 
ontvang je een salarisverhoging van +/- € 200,- bruto per maand.  

• Een volledige reiskostenvergoeding. 
• Pensioenopbouw via het ABP. 

  
 
 



 

 

Over de organisatie 
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft 
inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente 
zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken wij voor 
bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente.  
  
De griffie werkt voor de gemeenteraad aan de versterking van de lokale democratie en het lokale 
bestuur. Van de griffie wordt hier een leidende rol verwacht. Bij de griffie zijn naast de griffier vijf 
medewerkers werkzaam. De huidige gemeenteraad bestaat uit 33 raadsleden verdeeld over 11 
fracties. De raad heeft naast de formele commissies, zoals de agendacommissie, ook informele 
werkgroepen die bijdragen aan het functioneren van de raad.  

  
Gewenste startdatum: maart 2020 
  
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 dinsdag 17 februari 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 in eerste instantie voor de periode van een 
half jaar. De arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m 
donderdag) op locatie c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor 
het opleidingsdeel. 
  
Procedure 
De eerste gespreksronde vindt eind week 8/begin week 9 plaats. Hierna wordt bepaald wie er worden 
voorgesteld aan de opdrachtgever. Het geven van een pitch maakt onderdeel uit van de 
selectieprocedure.   

 

https://www.tangram-tis.nl/10629/kandidaten/inschrijven/10629-02S0000B4P
https://www.tangram-tis.nl/10629/kandidaten/inschrijven/10629-02S0000B4P

