
Jong talent in het  
domein veiligheid

Adviesbureau voor Veiligheid en Handha-
ving en Newpublic slaan de handen ineen 
om gemeenten te versterken met enthou-
siaste trainees in het domein veiligheid. 
Trainees die als ‘pioniers van morgen’ uw 
gemeente helpen bij de ontwikkelingen 
in het veiligheidsdomein. We voeden onze 
trainees met onze expertise, zodat zij uw 
team echt kunnen versterken en u voorbe-
reid bent op de toekomst.



goed voorbereid op de toekomst 
De ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein volgen elkaar razend-
snel op. De oplossingen die gisteren tot goede resultaten leidden, zijn 
vandaag alweer door de tijd ingehaald. Bovendien hebben gemeenten 
de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het ge-
bied van veiligheid gekregen. De decentralisaties in het Sociaal Domein 
en de terugtrekkende beweging van de landelijke politie zijn daar onder 
andere de oorzaak van. Ook op politiek niveau krijgt het thema veiligheid 
veel aandacht. Een veilige leefomgeving staat immers hoog op de agen-
da van de lokale politiek. 

Deze ontwikkelingen vragen om een toekomstbestendige aanpak. Om 
pioniers die gebaande paden bewandelen als het kan en nieuwe paden 
durven aan te leggen als dat nodig is. Jong talent met energie, doorzet-
tingsvermogen, veranderkracht en toegang tot de benodigde expertise. 

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving en Newpublic willen gemeen-
ten ondersteunen om mee te gaan met de snelle ontwikkelingen en de 
extra en nieuwe taken die hieruit voortkomen. Met ons aanbod en begelei-
ding van trainees en onze expertise van veiligheid bieden wij uw afdeling 
veranderkracht zodat u goed voorbereid bent op de toekomst.

Een frisse blik en inhoudelijke ondersteuning
AVH en Newpublic bieden universitair geschoolde trainees met maximaal 
drie jaar werkervaring.  Hun frisse blik en veranderkracht kunt u voor ver-
schillende opdrachten en functies inzetten. Bijvoorbeeld als regisseur, pro-
jectanalist of beleidsmaker. Samen bepalen we welke competenties nodig 
zijn en welke kandidaten het beste bij uw opdracht passen. De trainees zijn 
in dienst van Newpublic. Zij krijgen een tweejarige opleiding en er is een 
begeleidingsprogramma om hun competenties te ontwikkelen. AVH voegt 
inhoudelijke kennis toe en geeft gedurende het traject begeleiding door 
een ervaren adviseur. Na deze periode van twee jaar heeft u de mogelijk-
heid om een kandidaat zelf in dienst te nemen.



.

interesse?
Neem voor meer informatie contact met ons op:

info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 401 64 09.

ons aanbod
 
We helpen gemeenten met personele vraagstukken binnen het veilig-
heidsdomein door de inzet van trainees als pioniers uitgerust met vakin-
houdelijke kennis. 

• De WO-trainees worden op maat geselecteerd, waardoor we op  
 competenties en achtergrond direct aansluiten op de personele be- 
 hoefte. We zeggen daarmee ook dat de trainees op verschillende  
 rollen inzetbaar zijn en dat zij snel van toegevoegde waarde zijn. 
• Voordat een trainee start bij een gemeente wordt hij/zij uitgerust  
 met de nodige kennis. 
• Tijdens hun werk bij de gemeente, worden de trainees zowel op  
 persoonlijke ontwikkeling als op inhoud intensief opgeleid en bege- 
 leid. De ontwikkeling van de trainee is dus een continue proces,  
 waardoor de trainee het team blijft versterken op inhoud en op per- 
 soonlijkheid. 
•	 Onze	trainees	kunnen	op	elk	moment	starten	en	na	afloop	van	het		
 tweejarige traineeship heeft de gemeente de mogelijkheid de trai- 
 nee in dienst te nemen. Zo werken we samen met gemeenten aan  
 structurele oplossingen.  

Voorbeelden opdrachten:

• Implementatie nieuwe wet GGZ 
Met onze expertise hebben we de trainee inhoudelijk voorbereid op 
deze opdracht. Haar onbevangenheid en frisse energie heeft colle-
ga’s geholpen om draagvlak te creëren voor de implementatie van 
deze nieuwe wet.

• Junior beleidsmedewerker 
De trainee heeft beleidsadviseurs ondersteund door werk uit handen 
te nemen. Al snel groeide het vertrouwen en kon de trainee zelfstan-
dig aan de slag

• Informatiegestuurd veiligheidsbeleid 
Het invoeren van informatiegestuurd werken in het veiligheidsdo-
mein is bij veel gemeenten een belangrijke uitdaging. Onze trainees 
hielpen bij het bepalen van de informatiebehoefte en stappen naar 

implementatie.



adviesbureau voor veiligheid en handhaving

Wij werken samen met gemeenten aan het creëren van 
een veilige leefomgeving. Dat doen wij op twee gebieden, 
namelijk veiligheid en handhaving. Onze kracht ligt in het 
professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken 
van veiligheidsthema’s.
 
Dit doen wij door het geven van advies, coaching, training 
en het detacheren van professionals. Wij staan dicht bij het 
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met 
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging. 
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