
  

Traineeship Ruimtelijke Ordening 
Ambieer jij een carrière bij de overheid binnen het Ruimtelijk Domein? Krijg je energie van het 

meedenken over beleid en de inrichting van Nederland? Dan is dit traineeship iets voor jou! We starten 

maandag 22 augustus 2022. 

 

Wij zijn op zoek naar talent 
Voor ons traineeship Ruimtelijke Ordening zijn wij op zoek naar enthousiaste, leergierige talenten met 

een afgeronde HBO- of WO-opleiding in de volgende richtingen; 

▪ Bestuursrecht; 

▪ Rechten; 

▪ Bestuurskunde; 

▪ Ruimtelijke Ordening; 

▪ Planologie; 

▪ Geografie. 

 

Wat is het traineeship ruimtelijke ordening 
Je maakt een vliegende start in je carrière met een theoretisch gedeelte van 2,5 weken. Het gehele 

traineeship duurt 1,5 jaar. Na de eerste twee weken theorie volgt een praktijkperiode bij één van onze 

opdrachtgevers. Je wordt met actuele kennis en de juiste vaardigheden ingezet bij een gemeente, 

provincie, omgevingsdienst of waterschap om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Tevens is er 

één keer per maand een vaste terugkomdag waar een thema wordt behandeld. Hierdoor ontwikkel jij je 

versneld van junior naar senior professional binnen het Ruimtelijk Domein.  

Toekomstige functies waar je aan kunt denken zijn: 

▪ (Juridisch) Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening/Omgevingsrecht; 

▪ Plantoetser / medewerker bestemmingsplan; 

▪ Planjurist  (op het gebied van bestemmingsplannen) ; 

▪ Ondersteuner beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening; 

▪ Vergunningverlener; 

▪ Projectleider Ruimtelijke Ordening. 

 

Wyzer investeert intensief in kennis en vaardigheden. De opleiding waar het traineeship mee start wordt 

gegeven door onze eigen Wyzer Academie. Onze Academie verzorgt al sinds 1990 opleidingen, cursussen, 

trainingen en veranderingstrajecten op het gebied van onder andere Omgevingsrecht, Ruimte, 

Bestuursrecht. Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende modules aan bod; Algemene wet 

bestuursrecht, Ruimtelijke ordening, en de Wabo. Deze modules worden door docenten uit het werkveld 

behandeld met interactieve trainingen en praktijkcasussen om het geleerde in de praktijk te brengen. 

Door middel van deze uitdagende opdrachten kom jij er achter hoe jij je talent het beste in kan zetten. 

 



  
 

Wie wij zijn  
Wyzer is hét grootste specialistische project- en adviesbureau voor de overheid. Verspreid over 

Nederland werken al ruim 1000 medewerkers van Wyzer voor gemeenten, provincies, ministeries en 

uitvoeringsorganisaties aan maatschappelijke opgaven. Van trainees en young professionals tot ervaren 

projectmanagers en strategisch adviseurs die beschikken over een stevig fundament in het werkveld. 

Wyzer durft anders te zijn. Wij tonen lef en investeren in ontwikkeling. Door mee én verder te denken, 

realiseren wij duurzame oplossingen voor de mens en maatschappij. Zo zijn wij overal van betekenis. 

 

Wyzer biedt jou 

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons voorop. Je krijgt volop de mogelijkheid om aan je 

vaardigheden te werken en vakinhoudelijke cursussen te volgen bij onze eigen Wyzer Academie. 

Daarnaast heb jij je eigen vaste aanspreekpunt, jouw regiomanager, die jou begeleidt in je ontwikkeling 

van junior naar senior professional. 

▪ Een marktconform salaris 

▪ Een contract voor onbepaalde tijd na het doorlopen van het traineeship 

▪ Een baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden en met persoonlijke begeleiding (POP) van jouw 

regiomanager 

▪ Een groot kennisnetwerk 

▪ Vakinhoudelijke ondersteuning van ervaren collega’s, ons eigen opleidingsinstituut en 

leerplatform Studytube 

▪ Een hecht team dat kennisdeling en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk vindt 

 

Wat kan jij nu doen?  
Ben je enthousiast geworden en wil je samen kijken naar de mogelijkheden? Fijn! Solliciteer dan direct! 

Heb je eerst nog vragen? Dan mag je uiteraard contact met mij opnemen! 

Drinken wij binnenkort samen een kop koffie ter kennismaking? 


