
 
 
Waarom werken bij Zaanstad?  
 

Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. De ambities en 

vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt. Dat betekent dat we 

creatief en innovatief moeten zijn. Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in 

de organisatie te leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare 

toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, 

betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn. 

 

De ervaringen van onze trainees  
 

Fanny 

 

Voordat ik begon met ons traineeship wist ik vrij weinig van Zaanstad, eerlijk gezegd was 

het verschil met Zaandam me niet eens duidelijk. Maar al in korte tijd is dit nieuwe thuis 

me ontzettend bekend en vertrouwd geworden en ben ik zelfs wel een klein beetje gaan 

houden van Zaantje. 

 

Iets wat voor een groot deel komt door de collega’s die met zoveel (ingetogen) trots 

praten over Zaanstad dat er vanzelf een lach op je gezicht verschijnt. Bijvoorbeeld 

wanneer iemand vurig over de nieuwste aanwinst voor stadscentrum Inverdan betoogt of 

je foto’s ziet van een oude molen die op een boot geparkeerd naar de Zaanse Schans 

vaart. 

 

Alison 

 

Het mooie en centraal gelegen stadhuis is mijn tweede thuis geworden met 

toegankelijke, fijne collega’s. Zaanstad is een heerlijk diverse stad met veel karakter en dit 

maakt het werk erg boeiend. 

 

Mijn tip: Ga fietsend Zaanstad ontdekken, want dan krijg je het beste beeld en ervaar je 

de rauwe randjes en de parels die Zaanstad rijk is! 

 

Bas 

 

Voordat ik naar Zaanstad kwam, had ik geen goed beeld van wat voor gemeente het 

was. Achteraf best vreemd, als je je bedenkt hoe dicht het bij Amsterdam ligt. Mij is 

opgevallen dat de inwoners erg nuchter zijn en de doorwerking daarvan merk je ook 

binnen de gemeentelijke organisatie. Er gebeurt heel veel, maar dat wordt niet van de 

daken geschreeuwd. Het meest kenmerkende aan werken op het stadhuis zijn de vele 

flexwerkplekken. Overal vind je comfortabele treinzitjes en overlegruimtes. Dit zorgt 

ervoor dat je regelmatig voor besprekingen met collega’s even van je werkplek inruilt 

voor een overleg ergens anders binnen het stadhuis. 



Chantal 

 

Voordat ik hier ging werken zei Zaanstad me niet zoveel. Dat is nu helemaal anders, 

Zaanstad is echt een hele fijne gemeente om voor te werken! Als trainee krijg je veel 

verantwoordelijkheid en werk je met leuke collega’s. Wat mij opvalt is dat Zaanstad 

vernieuwing houdt en hiervoor graag pilots gebruikt, in plaats van alles tot in den treure 

uit te denken. Hierdoor kunnen er snel stappen gemaakt worden, en is Zaanstad niet 

voor niets één van de tien Gouden Gemeenten! 

 

 
Wil je graag bij de gemeente Zaanstad werken? Neem dan contact met 
ons op!  
 

Wil je graag weten welke opgaven en mogelijke opdrachten Zaanstad te bieden heeft? 

Stuur een mail naar het werkgroeplid van de gemeente Zaanstad, Jana Fietkau, email: 

j.fietkau@zaanstad.nl of neem telefonisch contact met mij op: (075) 655 2109. 


