
De mens als maat

Trainees van Partoer, 
consultants en onderzoekers

Trainees van Partoer leveren een directe bijdrage aan de bedrijfsvoering van gemeentes in 
Fryslân. Veel gemeentes zijn volop in beweging. Dit betekent extra werk voor gemeentes van 
strategie tot uitvoering. Soms voor kortdurende projecten en soms voor inzet van langere duur. 

Natuurlijk heeft het de voorkeur van gemeentes om met eigen personeel te werken. Het is in 
deze tijd van grote veranderingen echter moeilijk in te schatten hoe de (financiële) vlag van een 
gemeente er over een tijdje bij hangt. 

Daarom heeft Partoer een traineeprogramma voor academici en HBO-ers ontwikkeld. Deze 
trainees zijn geselecteerd op ambitie, op flexibiliteit en doortastendheid. Ze zijn dus snel en 
flexibel inzetbaar voor een gemeente. Door hun hoge (theoretische) kennisniveau (her)kennen 
ze bovendien algemene processen in een gemeentelijke organisatie. 

De 
mens  
als maat

‘Dit is voor 
een gemeente 
en voor mij 
een win-win 
situatie.’

Voor de toepassing van deze kennis in de praktijk volgen zij bij Partoer een spe-
ciaal ontwikkeld intern opleidingsprogramma. Een programma dat erop is gericht 
om hen voor te bereiden op het werken in de praktijk. Ze worden o.a. getraind op 
de volgende punten:

• Hoe werkt een gemeente?
• Projectmatig werken.
• Presenteren.
• Verslaglegging, papier en digitaal.
• Verschillende onderzoekstechnieken, oa panelfuncties en databeheer.
• Vergadertechnieken.
• Organiseren van (kennis)bijeenkomsten.
• Implementatie van methoden voor samenwerking en verbetering.
• Ontwikkelen en geven van trainingen.
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Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
Voor iedere trainee wordt een Persoonlijk Ontwikkel Plan opgesteld, waarin talentontwik-
keling het uitgangspunt is en focus wordt aangebracht in de ontwikkeling en de begelei-
ding en opleiding. Op basis daarvan zullen een aantal van de genoemde onderdelen meer 
aandacht krijgen. Verder draaien de trainees mee in veel verschillende opdrachten en 
projecten en doen vanaf dag 1 ervaring op. Naast inzet voor Partoer werken ze ook bij 
het Fries Sociaal Planbureau.

Kosten
De kosten van een trainee voor kortdurende projecten bedragen € 50,= p/uur. Voor lang-
durige inzet zijn andere tarieven mogelijk. Voor dit tarief worden de trainees goed voor-
bereid op de praktijk. Ook wordt iedere trainee door een senior consultant of onderzoe-
ker gecoacht en begeleid. Bij vragen of problemen hebben onze trainees dus altijd een 
goede back-up. Partoer houdt nauw contact met de gemeente over de voortgang van het 
werk.

Voor de inzet van trainees van Partoer kunt u contact opnemen met consultant Henk de 
Jong van Partoer. Telefoon 06 51 172 174 E-mail: hdejong@partoer.nl

Over Partoer

Onze missie is het versterken van de sociale kwaliteit en leefbaarheid van 
Fryslân. Dit doen we door middel van het inzetten van capabele mensen voor 
advies, training, onderzoek en project- en procesleiding.

We geloven er in dat we samen het verschil kunnen maken tussen wat is en 
wat zou kunnen. Partoer heeft als pay-off ‘de mens als maat. Dit zegt voor ons 
alles: onze medewerker als uw maat, de menselijke maat in beleid en veran-
dering en het betrekken van mensen bij dingen die belangrijk voor ze zijn.

We ontwikkelen toepasbare oplossingen voor vraagstukken met een blik op 
morgen. Deze oplossingen zijn duurzaam van aard.
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