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Onderwerp Statenbrief: Reactie motie 21A – Uitbreiding traineeprogramma naar alle gemeenten 
Provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling:  

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Staten hebben het college middels een motie 21A gevraagd het regionale traineeprogramma naar behoefte 
open te laten stellen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht en kleinere gemeenten desgewenst te 
ondersteunen bij hun deelname aan het traineeprogramma.  
 
Aanleiding 
In september 2016 is gestart met een regionaal traineeprogramma in de regio Utrecht. Dit traineeprogramma is 
een succesvol samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, De Bilt, Bunnik, 
Houten, Stichtse Vecht, Vianen, Woerden, IJsselstein/Montfoort en Utrecht. Dertig jonge professionals nemen 
deel aan het tweejarige programma, waarbinnen leren en werken dicht bij elkaar worden georganiseerd. Op dit 
moment heeft de provincie Utrecht zes trainees in dienst die deelnemen aan het regionale traineeprogramma. De 
provincie heeft per 1 september 2017 zijn trainees gedetacheerd naar gemeenten en zijn zes trainees vanuit 
gemeenten teruggedetacheerd. Het huidige traineeprogramma eindigt 1 september 2018.  
 
De trainees werken vier dagen per week in een functie bij één van de organisaties. Als jong hoogopgeleide starter 
krijgen de trainees via het traineeprogramma de kans om een carrière op te bouwen in een dynamische provincie. 
Het traineeprogramma is een combinatie van werken en leren. Naast hun functie besteden de trainees één dag 
per week aan activiteiten vanuit het traineeprogramma. Zo krijgen de trainees de gelegenheid om zich op 
persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen en voeren zij gezamenlijk opdrachten en projecten uit. Zoals 
genoemd worden de trainees ook een half jaar gedetacheerd. Zo leren zij een andere organisatie van binnenuit 
kennen en ontwikkelen een brede blik op de overheid 
 
 
Essentie / samenvatting: 
PS hebben GS verzocht om het regionale traineeprogramma open te stellen voor alle gemeenten in de provincie 
Utrecht en kleinere gemeenten desgewenst te ondersteunen bij hun deelname hieraan. GS nemen de gevraagde 
acties uit de motie over en geven deze door aan de gemeente Utrecht, coördinator van het regionale 
traineeprogramma. GS  zal  de regionale partners vragen om deze motie mee te nemen in de besluitvorming over 
de voortzetting van het traineeprogramma.  
 



 

  

 

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In lijn van het beleid uitvoering geven aan de motie. 
 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

GS neemt  de gevraagde acties uit de motie over en geeft  deze door aan de gemeente Utrecht, coördinator van 
het regionale traineeprogramma. Wij zullen de regionale partners vragen om deze motie mee te nemen in de 
besluitvorming over de voortzetting van het traineeprogramma.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


