
Partners in verbetering

Over het BMC-traineeship

Sociaal Domein

Meer dan 15

jaar ervaring

met opleiden

en begeleiden

van trainees.

In 24 maanden 

doorstromen tot 

volwaardig  

adviseur sociaal 

domein.

Een groot

netwerk van 

ruim 900

betrokken

BMC-adviseurs.

Ruim 1.300 

afgestudeerde

hoog opgeleide

trainees.

Gedurende 2 jaar een 

combinatie van praktijkleren 

bij de opdrachtgever en 

deelname aan 

ontwikkelactiviteiten via het 

BMC Ontwikkelcentrum.

15 24 9001.300jaar maanden adviseurs
2
jaar



Indeling in werken en leren 

Tijdens het tweejarig traineeship Sociaal Domein 

ga je meteen aan de slag bij een van onze  

opdrachtgevers als projectondersteuner, junior 

beleidsmedewerker en/of ondersteuner van 

advies opdrachten. Daarnaast ontvang je één dag 

per week training om je verder te ontwikkelen tot 

een startend adviseur binnen het Sociaal Domein. 

Deze trainingen worden gegeven door ons BMC 

Ontwikkelcentrum in samenwerking met onze 

eigen adviseurs.

Gevarieerd programma 

Met het traineeship bieden we je een intensief en 

interactief programma, waarin persoonlijke én 

professionele ontwikkeling centraal staan! Door 

een combinatie van theorie, de dagelijkse praktijk 

van BMC, individuele- en groepsopdrachten, 

werkbezoeken, zelfstudie en intervisie vergroot 

en verrijk je gaandeweg je inhoudelijke vakkennis, 

je competenties en je vaardigheden. Binnen het 

traineeship is er nadrukkelijk ook oog voor eigen 

inbreng. Tijdens het traineeship word je begeleid 

door een ontwikkelmanager.

Daarnaast investeer je zelf ook in je ontwikkeling 

door het schrijven van je portfolio, het 

voorbereiden van de trainingen en de gesprekken 

met je ontwikkelmanager. Elke acht maanden zijn 

er voortgangsgesprekken. Daarin bespreek je je 

vorderingen en ontwikkelpunten en maak je 

plannen voor de komende maanden.

Het Traineeship is een tweejarig programma waarin je jezelf 
ontwikkeld tot startend adviseur in het Sociaal Domein. Het 
traineeprogramma verheldert je inzicht in de complexe wereld 
van de publieke sector en wij bieden je daarbij ondersteuning 
in de vorm van vakinhoudelijke en vaardigheidstrainingen. Zo 
bouw je gegarandeerd aan een mooie carrière.



Startdatum nieuwe traineeship

Kijk voor de eerstvolgende startdatum op 

www.bmc.nl/vacatures-loopbaan/aanbod-

traineeships

Opdrachten 

Gedurende het traineeship word je ingezet bij 

onze opdrachtgevers op diverse thema’s van het 

Sociaal Domein. Zoals, 

• Arbeidsmarkt

 - Armoede en schulden

 - Toekomst van werk

 - Inburgering

• Jeugd

 - Jeugd

 - Onderwijs

• Wonen, Zorg & Veiligheid

 - Beschermd Thuis

 - Wonen en zorg

 - Wmo

 - Zorg en veiligheid

• Organiseren en samenwerken in het 

 Sociaal Domein

 - Integrale Toegang (i.s.m. Jeugd & Onderwijs)

• Cultuur & Erfgoed

• Sociale Basis

 - Sociale basis

 - Diversiteit en inclusie

 - Gezondheid

 - Sport en bewegen

Zo kom je in twee jaar in aanraking met diverse 

thema’s binnen het Sociaal Domein. 

In eerste instantie word je vooral ingezet voor 

ondersteunende werkzaamheden bij de 

(gemeentelijke) overheid, zoals junior 

beleidsadviseur, assistent-projectleider,  of 

projectmedewerker / - secretaris, of als adviseur 

in (advies-) opdrachten. 

Gaandeweg het traineeship zul je je verder 

ontplooien en ontwikkelen en daarmee ook 

groeien in de rollen die je bij opdrachtgevers kunt 

oppakken. Soms zul je zelfstandig en soms juist 

met een ervaren collega aan je zijde bij 

opdrachtgevers aan de slag gaan.

Functie-eisen

•  Maximaal twee jaar geleden succesvol een 

relevante wo-opleiding afgerond 

• Maximaal twee jaar relevante werkervaring

Je bent klaar om je verder te ontplooien richting 

startend adviseur binnen het Sociaal Domein. Je 

wilt intensief – en meteen ook in de praktijk – aan 

de slag met je persoonlijke -& professionele 

vaardigheden. Je bent een ondernemende, 

proactieve, flexibele en ambitieuze kandidaat die 

communicatief sterk is. Daarbij heb je affiniteit 

met het Sociaal Domein, de publieke sector en 

het openbaar bestuur. In een continu lerende 

organisatie als BMC worden jouw innovaties en 

creativiteit bijzonder gewaardeerd. Reizen is een 

onderdeel van het vak. De ene opdracht is om de 

hoek, maar het kan ook zijn dat je een stuk verder 

moet reizen. We rekenen hierbij op je flexibiliteit.

Overige info 

Wij bieden: 

•  een fulltime contract voor onbepaalde tijd bij 

BMC Sociaal Domein Management en Beleid 

(M&B);

•  een uitdagende (werk- en leer)omgeving waar 

collega’s (met verschillende expertises) voor 

elkaar klaarstaan;

•  een werk- en leeromgeving waarin je 

verschillende uitdagende opdrachten vervult en 

daarmee de kans krijgt om snelle stappen in je 

carrière te maken (ontwikkeling/ontplooiing); 

•  goede arbeidsvoorwaarden: een marktconform 

salaris, 36 vakantiedagen per jaar (o.b.v. een 

contract van 40 uur) en de keuze voor een 

leaseauto of vervoersbudget;

•  na het traineeship stroom je uit als startend 

adviseur en blijft er aandacht voor jouw 

ontwikkeling en toekomstperspectief.

http://www.bmc.nl/vacatures-loopbaan/aanbod-traineeships
http://www.bmc.nl/vacatures-loopbaan/aanbod-traineeships


Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl

Partners in verbetering

Meer informatie en contact

Wil je meer informatie over dit traineeship of wens je een (vrijblijvende) afspraak te maken,

neem dan contact op met Jaimie Paulus, senior recruitment consultant Sociaal Domein.

Jaimie Paulus

senior recruitment consultant

06 - 82 52 68 64

jaimie.paulus@bmc.nl


