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De Stuurgroep 

 

De stuurgroep bestaat uit gemeentesecretarissen van de deelnemende organisaties.  De 

voorzitter van de stuurgroep is gemandateerd contact voor de projectorganisatie en de 

werkgroep.   

 

De taken en verantwoordelijkheden van de stuurgroep zijn:  

 

 Opdrachtgevend; 

 Besluitvormend; 

 Ambassadeur van de Traineepool MRA voor de eigen organisatie en de regio 

Amsterdam. 

 

De Projectorganisatie 

 

De projectorganisatie bestaat uit een projectleider, een traineebegeleider, een 

projectmedewerker en een communicatieadviseur. 

 

Projectleider  

 

 voorzitter van de werkgroep MRA; 

 trekker van het werving & selectieproces; 

 ambassadeur/contactpersoon  voor externe partijen; 

 eindverantwoordelijk voor het budget; 

 eindverantwoordelijk voor de opzet traineeship; 

 bewaker van regels en afspraken m.b.t. mentoren, trainees en traineepool 

activiteiten. 

 

 Traineebegeleider  

 

 individueel- en team coach; 

 verantwoordelijk voor het leerprogramma; 

 aanspreekpunt voor trainees en mentoren en leidinggevenden (linking pin naar de 

deelnemende organisaties) 

 Monitoren en beoordelen van de groepsontwikkeling en de individuele trainees. 

 

Projectmedewerker 

 

 Secretaris van het werkgroep- en het projectorganisatieoverleg; 

 Operationeel beheer van het budget; 

 Up-to-date houden van administratieve processen; 

 Ondersteunt bij plannen en organiseren van diverse traineepool events en informeert 

trainees, mentoren en werkgroepleden hieromtrent;  

 Aanspreekpunt/achtervang bij afwezigheid projectleider.  

 

Communicatieadviseur 

 

 Strategisch positioneren van de traineepool MRA op communicatieniveau; 

 Adviseren van projectorganisatie en werkgroep over de alle communicatie rond de 

traineepool MRA; 

 Blijvend en passend (online) zichtbaarheid/ bekendheid vergroten van TPMRA zowel 



intern als extern bij stakeholders;  

 Opzetten en organiseren wervingscampagne voor nieuw trainees; 

 Verantwoordelijk voor opzetten/ bewaking huisstijl en uniformeren voor alle 

documenten en communicatie uitingen; 

 Aansluiting optimaliseren met interne en externe communicatie van deelnemende 

partijen; 

 Oprichting, vernieuwing en actualisering site www.traineepoolmra.nl; 

 Beheer sociale media kanalen Bij diverse activiteiten wordt de content aangeleverd/ 

goedgekeurd door de projectleider en/ of werkgroepleden. Denk aan, 

foldermateriaal, functioneren en beoordelingsformulieren e.d.  

 

De Werkgroep 

 

De Werkgroepleden zijn HRM afgevaardigde van de deelnemende organisaties.  

 

 Vertegenwoordigen van eigen deelnemende organisatie binnen de traineepool MRA 

en behartigen van diens belangen; 

 Aanspreekpunt voor trainees binnen de eigen organisatie, voor zowel eigen als 

gedetacheerde trainees; 

 Verantwoordelijk voor interne communicatie over de traineepool MRA; 

 Linking pin tussen eigen stuurgroeplid en de werkgroep; 

 Organiseert geschikte traineeplekken en begeleiders/mentoren voor zowel eigen als 

gedetacheerde trainees; houdt vinger aan de pols eigen mentoren; 

 Aanspreekpunt voor HRM gerelateerde processen binnen de eigen organisatie. 

 

NB. De stuurgroep geeft de opdracht aan de projectorganisatie om de traineepool te 

organiseren in samenwerking met de werkgroep. 

 

 
 
 
 
 
 
 


