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Voorwoord 

Op 1 mei 2015 start de tweede traineepool van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2013 en 

2014 zijn 19 trainees jullie voorgegaan in de eerste pilot.  

De doelstellingen van de van de Traineepool MRA zijn:   

- Het neerzetten van de Metropoolregio Amsterdam als aantrekkelijke werkgever door het 

ontwikkelen van jong talent en deze kennis te laten maken met de publieke sector.  

- Het bevorderen van de samenwerking, verbinding en beweging binnen de Metropoolregio 

Amsterdam. 

Met dit boekje bieden we je praktische informatie, je komt namelijk in dienst bij een moederorganisatie 

maar maakt onderdeel uit van de Traineepool MRA. Hierover gaat dit spoorboekje. Hoe werkt de 

Traineepool MRA? Welke informatie moet je weten als je begint en bij wie kun je terecht als je vragen 

hebt?  

We hopen je hiermee te op weg te helpen en te ondersteunen. Op de website www.traineepoolmra.nl 

kun je terecht voor meer informatie.  

We wensen je veel plezier in je traineeship! 

 

De werkgroep Traineepool MRA 

http://www.traineepoolmra.nl/


Aanstelling en detacheringen 

Je hebt gesolliciteerd op een functie bij één van de deelnemende organisaties. Je komt voor 2 jaar in 

dienst bij je moederorganisatie. Dit is een tijdelijke aanstelling voor 2 jaar en 36 uur per week. 

Gemiddeld heb je ongeveer 1 dag per week om te besteden aan traineeactiviteiten, zoals opleidingen, 

poolopdrachten en andere activiteiten die buiten de functie vallen. Houd in ieder geval de 

woensdagmiddag vrij voor deze activiteiten.   

Het eerste jaar vervul je je traineeship op de functie waarvoor je bent aangenomen. In het tweede jaar 

ga je twee keer een half jaar detacheren bij een andere organisatie. Je bent hierin zelf actief en je 

houdt hierbij (in samenspraak met je begeleiders) rekening met je ontwikkelingsdoelen.   

 

Begeleiding  

Aangezien je de komende 2 jaar drie verschillende functies gaat vervullen heb je te maken met drie 

leidinggevenden. Daarnaast heb je een mentor voor twee jaar, die jouw ontwikkeling volgt.  

Voor de gehele traineepool is er de traineebegeleider, dit is Danielle Dersjant. Zij speelt een centrale 

rol in jouw persoonlijke ontwikkeling en in die van de hele groep. 

 

Salaris 

Als trainee start je in functieschaal 9.0 van de salarisschaal behorende bij de moederorganisatie. Bij 

een goede beoordeling ontvang je elk half jaar een periodiek erbij.  

 

Reiskosten 

Vanuit de moederorganisatie ontvang je een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer op basis van de 

bij hun geldende regels. Alle reiskosten die je daarbuiten maakt declareer je op de manier zoals bij 

deze organisatie gebruikelijk is. Dit kan dus per organisatie verschillen. In het tweede jaar pas je je 

reiskosten woon-werkverkeer bij de moederorganisatie aan. De overige kosten declareer je net als in 

het eerste jaar.  

 

Verlof 

Je verlof wordt geregeld bij de moederorganisatie. De registratie vindt hier plaats, ook in het tweede 

jaar. Voor het tweede jaar betekent dit dus dat je met je leidinggevende afspreekt wanneer je vrij bent 

en bij de moederorganisatie registreert. Let op, aanwezigheid bij traineepoolactiviteiten is verplicht.  

 

Ziekmelden 

Mocht je onverhoopt ziek worden dan meld je dit bij je leidinggevende. Check binnen de organisatie 

de huisregels bij arbeidsongeschiktheid  of er nog meer nodig is. Als je het tweede jaar gedetacheerd 



bent zal je twee acties moeten doen; melden bij je leidinggevende en bellen met de 

moederorganisatie omdat deze jouw verzuimregistratie beheert.  

 

Mobiele telefoon en emailadres 

Bij aanvang van je traineeship ontvang je vanuit de moederorganisatie een mobiele telefoon (deze zal 

je gedurende je traineeship bij je houden, dus ook tijdens de detacheringen). 

Uiteraard ontvang je tijdens je detachering een ander emailadres omdat je bij een andere organisatie 

werkt. Je emailadres van de moederorganisatie blijft echter gedurende de twee jaar beschikbaar.  

 

Andere arbeidsvoorwaarden 

Bovenstaande voorwaarden zijn van belang omdat je hier altijd mee te maken zult krijgen. Het 

uitgangspunt is dat de moederorganisatie bepalend is, daar ben je in dienst dus je valt ook onder de 

(huis)regels en CAO van deze organisatie.  

 

Traineeprogramma 

Het traineeprogramma richt zich op het inzetten en ontwikkelen van jong talent in de MRA vanuit een 

waarderend perspectief. Dit betekent onder meer: aandacht voor successen en “fouten maken mag”.  

Het leerproces heeft de focus op “leren daar waar het werkt” en dat betekent: 

- Het opdoen van leerervaringen op de werkplek en tijdens het uitvoeren van de poolopdrachten 

- Het volgen van trainingen en workshops op het gebied van vaardigheden, kennis en 

persoonlijk leiderschap 

- Het evalueren, reflecteren en delen van ervaringen  

Het ontwikkelen van jouw talent en competenties vraagt een actieve en leergierige houding; jij bent 

tenslotte verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Maar je doet het niet alleen: je vormt met je mede 

trainees een leergroep die wordt gebruikt om nieuwe ervaringen op te doen, te observeren en 

reflecteren, theorie te verkennen en te experimenteren. Deze leerervaringen leg je vast in een 

persoonlijke ontwikkel plan (POP) en leerverslagen. Voor coaching en begeleiding ‘on the job’ is er de 

mentor, voor individuele en groepscoaching is er de traineebegeleider. Zo werk je samen aan je 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

 

 

 

 

 



Contactpersonen Werkgroep Traineepool MRA 

 

Gemeente Amsterdam 

Amella Dulovic    a.dulovic@amsterdam.nl 

Gemeente Almere   

Jeroen Vos    jeroenvos@almere.nl 

Gemeente Lelystad  

Yvonne Heinrichs   y.heinrichs@lelystad.nl 

OVER - gemeenten   

Annamaria Bettelli   annamaria.bettelli@over-gemeenten.nl 

Gemeente Purmerend   

Marije Horsmeier   jml.horsmeier@purmerend.nl 

Gemeente Zaanstad   

Jana Fietkau    j.fietkau@zaanstad.nl 

Stadsregio Amsterdam   

Marjolijn van den Aardweg  m.vandenaardweg@stadsregioamsterdam.nl 

Provincie Noord-Holland   

Petra Seijerlin    seijerlinp@noord-holland.nl 

Traineebegeleider    

Danielle Dersjant   d.dersjant@gmail.com 
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