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Het Audit Traineeship1

Doel van het traineeprogramma
Het Audit Traineeship is een 2 jarig programma voor pas afgestudeerde hbo ers

en wo ers die zich willen speciaiiseren in het vakgebied van operational auditing
IT auditing of accountancy De auditdienst Rijk ADR biedt jaariijks starters op

de arbeidsmarkt met een bacheior of masterdipioma de geiegenheid ervaring op

te doen binnen de auditfunctie van de rijksoverheid Taienten krijgen zo de

geiegenheid om met een steile ieercurve hun carriere te starten bij de ADR

1 1

De trainees draaien mee en doen ervaring op met de politieke bestuuriijke en

financiele werkelijkheid van alledag Een traject met inhoudelijke uitdaging

opieiding en persooniijke begeieiding Voor de trainee is het Audit Traineeship
een opstap naar een loopbaan met veel perspectief Het Audit Traineeship wordt

binnen de ADR voornamelijk gezien als opieidingsplek en niet enkei als

uitbreiding van de capaciteit

Met het traineeship beoogt de ADR gemotiveerde taienten aan te trekken die

nieuwe kennis en frisse ideeen aandragen en hiermee bijdragen aan de

verhoging van de kwaliteit van dienstverlening van de ADR Het streven is dat de

trainee na afronding van het traineetraject bij goed functioneren en wanneer

sprake is van een goed studieresuitaat instroomt binnen de ADR Na instroom

kan de dan ex trainee functioneren als volwaardig professional in zijn haar

discipline

1 2 Het traineeprogramma op hoofdlijnen
Het traineeprogramma begint ieder jaar op 1 September Taienten in

verschillende disciplines Financial IT en Operational Audit starten dan hun

tweejarig Audit Traineeship De trainees werken tijdens het traineeship op

verschillende werkplekken binnen de ADR om werkervaring op te doen

Daarnaast volgen zij gezamenlijk een intern opieidingsprogramma in het kader

van persooniijke ontwikkeling en een vakinhoudelijke opieiding in hun discipline
bachelor master postmaster of interne opieiding

De trainees worden tijdens het Audit Traineeship intensief begeleid ledere

trainee heeft een mentor vanuit de sector Deze mentor draagt bij aan het

functioneren en de persooniijke ontwikkeling van de trainee en ziet toe op een

passend opdrachtenportfolio Tijdens opdrachten wordt de trainee gekoppeld aan

een projectleider die optreedt als vaktechnische vraagbaak en sparringpartner
voor de trainee in het kader van de vaktechnische ontwikkeling De driehoek

trainee mentor projectleider vormt daarmee de kern van de begeieiding van de

trainee Tot slot is iedere trainee gekoppeld aan een van de

traineecodrdinatoren De traineecodrdinatoren zorgen voor de aansturing en

coordinatie van het gehele traineeprogramma en monitoren het werken van de

driehoek De begeieiding van de trainee wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5
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2 Werving en selectie

2 1 De wervingsbehoefte
De ADR stelt jaarlijks de wervingsbehoefte betreft trainees vast Het

directiebesluit hiervoor wordt voorafgaand aan de werving van de nieuwe

trainees genomen Dit besluit kan tussentijds bijgesteld worden

Deze trainees komen voort uit FA IT en OA starters met een afgerond bachelor

of masterdiploma De cobrdinatoren bereiden het voorstel hiertoe voor Voor de

bepaiing van aantal en soort trainees zijn gesignaleerde ontwikkelingen en

concrete wensen vanuit de organisatie leidend

Het Audit Traineeship richt zich op kandidaten die passen bij de ambities van de

ADR en de ontwikkelingen waar de ADR mee te maken heeft leder jaar vindt

hierop een toets plaats Hoewel het budget niet bepalend moet zijn voor de

strategische keuze om trainees in dienst te nemen is het wel een meetpunt om

ieder jaar te bepalen hoeveel trainees de ADR wil en kan aantrekken en over

welk opieidingsniveau zij dienen te beschikken

Uitgangspunt is dat wanneer zich een briljantje aandient dit de aanleiding kan

zijn een extra plek open te stellen

Het aantal trainees wordt mede ingegeven door

• Behoefte van de organisatie
t Formatieve ruimte

• Beschikbare financiele ruimte

• Beschikbare begeleidingscapaciteit

2 2 Wervingscampagne
De ADR werfl trainees gedurende het gehele jaar Hiervoor wordt gebruik

gemaakt van onder andere de volgende hulpmiddelen
• Een aparte deelwebsite van de site Werken voor Nederland

http www werkenvoornederland nl starters audit traineeship
• Centrale mailbox voor aanmelding
• Inzet social media als Linkedin Twitter en Facebook

• Aansluiting bij rijksbrede initiatieven in house dagen starterstafels

talentcolleges startbezoeken

• Onderhouden van samenwerkingsverbanden met universiteiten hogescholen
in samenwerking met stagecodrdinator vertegenwoordiging op

banenmarkten zowel binnen als buiten de Rijksoverheid

^minfin nl5 1 2e

2 3 De selectieprocedure
Sollicitaties komen binnen via de openstaande traineevacatures op Werken voor

Nederland De recruiter van Financien voert samen met de traineecoordinatoren

een eerste selectie uit op de sollicitaties aan de hand van het wervingsprofiel Op
basis van een eerste beoordeling van de motivatiebrief en het CV wordt de

kandidaat uitgenodigd voor een eerste gesprek met een van de

traineecoordinatoren Voorafgaand aan het eerste gesprek dient de kandidaat

een persoonlijk assessment te maken

Bij een positief advies door de traineecoordinatoren wordt de kandidaat

uitgenodigd voor een tweede gesprek op managementniveau met een van de

sectormanagers Bij gebleken geschiktheid vindt een arbeidsvoorwaardengesprek
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plaats Streven is de procedure binnen twee weken af te handelen om op deze

wijze snel goede kandidaten aan de ADRte kunnen binden

2 4 Seiectiecriteria

Het DT besluit welke soort en welk aantal trainees in een jaar wordt

aangetrokken Specifieke eisen ten aanzien van de te werven auditdiscipline FA^
IT OA worden jaarlijks vastgesteid Bij de werving staan de door de ADR

gewenste kwaiiteiten van de medewerkers centraai

• Leergierig permanente ontwikkeiing
• Streven naar vernieuwing vooruitiopen op ontwikkeiingen
• Proactief initiatiefrijk durf

• Gericht op samenwerken en verbinden

• Mobiiiteit is vanzeifsprekend

Bij de samensteiiing van de traineegroep geiden voor de komende periode de

voigende uitgangspunten
• Een baians tussen HBO en WO trainees nnet een accent op WO trainees

• Accent op de werving van trainees waarbij affiniteit met ICT het uitgangspunt
is
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3 Tra i neeprog ra mma

De trainees volgen een tweejarig opieidingsprogramma aangeboden door de

ADR gericht op vakinhoudelijke kennis werkervaring kennismaking met de ADR

en persoonlijke ontwikkeling Het traineeprogramma bestaat daarmee uit 4

componenten
1 Vakinhoudelijke opieiding
2 Opdoen van werkervaring
3 Traineebijeenkomsten en traineeopdracht
4 Training persooniijk ieiderschap en verbredingsopdracht

Schematisch ziet het traineeprogramma er ais voigt uit

Jaar 1 semester 1 Jaar 1 semester 2 Jaar 2 semester 1 Jaar 2 semester 2

Volgen van vakinhoudelijke opieiding

Opdoen van werkervaring

ledere maand traineebijeenkomst

Traineeopdracht Training persooniijk Ieiderschap en verbredingsopdracht

3 1 Vakinhoudelijke opieiding
Een beiangrijk onderdeei van het traineeprogramma is het volgen van een

vakinhoudelijk opieiding aan een universiteit We onderscheiden de volgende

opieidingen
• Hbo trainees met een afgeronde hbo opleiding volgen een

post masteropleiding in deeltijd bijvoorbeeld accountancy IT audit met

pre master bestuurskunde informatica of specialiseren zich in een IT

vakgebied security datamining infrastructuur en dergelijke
a WO trainees met een IT en OA achtergrond volgen gedurende hun

traineejaren een RE of RO opleiding of specialiseren zich in een IT

vakgebied zoals cybersecurity datamining of infrastructuur De WO trainees

met een master accountancy volgen gedurende hun traineetraject de RA

opleiding

Welke opieiding te volgen vindt altijd in overleg plaats met de trainee Tevens

wordt per trainee bekeken wanneer te starten met de opieiding gelijk bij de

start van het traineeship of bijvoorbeeld na het eerste jaar van het traineeship
Dit is onder andere afhankelijk van het ervaringsniveau van de trainee en in

hoeverre duidelijk is in welke richting een trainee zich mogelijk wil specialiseren

3 1 1 Studiekostenbeding
Voor het volgen van de opieiding heeft de trainee recht op studiefaciliteiten conform

§ 12 3 van de CAO Rijk

De trainee heeft recht op de volgende studiefaciliteiten

• studiekostenvergoeding 100

• studieverlof 100 van studietijd betreft contacturen opieiding en tentamens

• reis en verblijfkosten conform § 12 3 CAO Rijk en § 8 1 personeelsreglement

In de volgende gevallen is de trainee verplicht de studiekostenvergoeding geheel of

gedeeltelijk terug te betalen

• ais de trainee door eigen schuld onvoldoende resultaat behaalt
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• als de trainee door eigen schuld de studie of opieiding tussentijds afbreekt

• als de trainee tijdens het volgen van de studie of opieiding het dienstverband

beeindigt hieronder wordt mede begrepen het niet instemmen met een verlenging
van het dienstverband en ook als de trainee het dienstverband binnen drie jaar na

afronding van de studie of opieiding beeindigt
De terugbetalingsverplichting wordt verminderd met 1 36 deel per maand vanaf de

eerste van de maand volgend op de datum waarop de opieiding is afgerond

Onder studiekosten worden verstaan de studlefaciliteiten die zijn opgenomen in de

aanvraag studlefaciliteiten zoals in ieder geval het cursusgeld

3 1 2 Studievooitgang
De studievoortgang van de trainees wordt gemonitord door de mentoren tijdens
de periodieke bijpraatmomenten en de traineecoordinatoren

Per opieiding wordt bepaald hoeveel studiepunten gehaald moeten worden

uitgaande van een minimum van 75 van het aantal te halen studiepunten
Wanneer er niet wordt voldaan aan het behalen van minimaal 75 van de

studiepunten zal er een gesprek plaatsvinden met de mentor en traineecoordinator

Indien de situatie naar het oordeel van de mentor en traineecoordinator in overleg
met de leidinggevende niet conform verwachtingen en eisen traineeprogramma is

zal het Audit Traineeship in principe voortijdig worden beeindigd voor de trainee

3 2 Opdoen van werkervaring
ledere trainee wordt geplaatst binnen een sector of account De trainee draait

vanaf dag 1 al mee met meerdere projecten en wordt hierbij begeleid door de

projectleider Op deze manier kan de trainee de in de vakinhoudelijke opieiding

opgedane kennis direct toepassen in de praktijk Bij ieder project stelt de trainee

samen met de projectleider een ontwikkelevaluatieformulier op om in kaart te

brengen op welke punten de trainee zich wil verbeteren tijdens het project
Achteraf wordt samen met de projectleider gereflecteerd op de opdracht en de

bijbehorende ontwikkelpunten

3 2 1 Rouleren van werkomgeving
ledere trainee is gedurende zijn haar traineeship werkzaam op verschillende

plekken binnen de ADR De traineecoordinatoren inventariseren samen met de

mentoren en sectormanagers de mogelijkheden van de sectoren en accounts ten

aanzien van het opnemen en begeleiden van trainees passend in de

planningssystematiek

FA trainees

FA trainees worden bij de start van hun traineeship gekoppeld aan twee

controleobjecten Een controleobject is het zogenaamde leerproject waar de

trainee de gehele traineeperiode werkzaam blijft Op het leerproject wordt de

trainee meerjarig opgeleid door de betrokken projectleider In het tweede jaar is

de verwachting dat de trainee onder aansturing van de projectleider meer senior

werkzaamheden gaat uitvoeren Het andere object is het roulatieproject waar

de trainee zich kan verbreden in type controles MU EU subsidiecontrole

agentschap jaarverslag departement Het tegelijkertijd werken voor meerdere

accounts en sectoren wordt hiermee gestimuleerd Op deze manier is de roulatie

en verbreding van FA trainees geborgd en krijgen de trainees op een meer

natuurlijke wijze de mogelijkheid om zich door te ontwikkelen
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Eerste jaar traineeship Tweede jaar traineeship

Leerproject

meerjarige opieiding door PL gericht op ontwikkeling
in jaar 2 meer seniorwerkzaamhedenAccounts

sectoren Roulatieproject 1 Roulatieproject 2

verbreding in verschillende

type controles

verbreding in verschillende

type controles

OA en IT trainees

OA en IT trainees stromen in de sector van hun discipline in Door het diverse

karakter van hun werkzaamheden vindt er geen expliciete roulatie plaats zoals

bij de FA trainees De OA en IT trainees volgen 2 3 projecten met een periode
van ongeveer 4 6 maanden Vervolgens sluiten zij aan bij nieuwe projecten Voor

de OA en IT trainees is er wel een mogelijkheid om een periode bij een account

werkzaam te zijn Deze mogelijkheid kan besproken worden met de mentor en

traineecoordinator

3 3 Traineebijeenkomsten en traineeopdracht

Tijdens het tweejarig programme vindt er iedere maand een traineebijeenkomst

plaats waar de laatste ontwikkelingen binnen het traineeprogramma worden

besproken Een traineebijeenkomst wordt gehouden per traineelichting Binnen

de traineebijeenkomsten is er ook ruimte voor gastsprekers kleine workshops en

het bespreken van stellingen en uitdagingen in het vakgebied De

traineecoordinatoren organiseren de traineebijeenkomsten en kunnen aan de

trainees vragen om een gastspreker uit te nodigen om het network van de

trainee te doen verbreden

Vanuit de traineebijeenkomsten voIgt de traineeopdrachti Het doel van de

traineeopdracht is om op een laagdrempelige manier de Auditdienst Rijk beter te

leren kennen met een focus op het delen van kennis en informatie bevorderen

van innovatie binnen de organisatie en onderlinge groepsvorming en

samenwerking Tegelijkertijd is de traineeopdracht een veilige omgeving om leer

en ontwikkelpunten in de praktijk te brengen

In verschillende groepjes gaan de trainees aan de slag met een onderwerp dat

hen verwondert binnen de ADR Zij stellen een memo op met een plan van

aanpak waarin wordt besproken wat zij willen bereiken met de traineeopdracht

3 4 Training persoonlijk leiderschap en verbredingsopdracht
In het tweede jaar van het traineeprogramma starten de trainees met het traject

persoonlijk leiderschap bij onze partner Horizon Verdeeld over drie modules van

twee dagen gaan de trainees aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling

Tijdens dit traject leren de trainees beter inzicht te krijgen in hun persoonlijke
krachten en verbetermogelijkheden Vanuit dit inzicht voeren de trainees binnen

de ADR een verbredingsopdracht2 uit in het tweede jaar van het traineeship

De verbredingsopdracht heeft als doel om de trainee kennis te laten maken met

werkzaamheden binnen de ADR die normaliter niet binnen zijn

takenpakket discipline vallen met daarbij primair aandacht voor zijn haar

verbetermogelijkheden en ontwikkelpunten voortkomend uit de training van

Horizon De trainee krijgt hiermee een sector overstijgend beeld van de

1 Voor meer informatie zie Memo traineeopdracht Op te vragen bij traineecoordinatoren

2 Voor meer informatie zie Memo verbredingsopdracht Op te vragen bij traineecoordinatoren
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organisatie en daarmee een breder beeld op de uitgevoerde opdrachten en

kansen en mogelijkheden binnen de ADR De leerdoelen vooitkomend uit bet

persoonlijk leiderschapstraject kunnen hierdoor direct in de praktijk worden

gebracht in een voor de trainee nieuwe omgeving

3 5 Verwachtingen einde traineeship
Na afloop van het Audit Traineeship kan de trainee functioneren op het niveau

van een beginnend beroepsbeoefenaar in zijn haar discipiine in de schaai zoais

beschreven in de bijiage Meer concreet komt dit voor OA IT vanuit

vraaggestuurde onderzoeken neer op het kunnen functioneren op het niveau van

projectieider voor eenvoudige audits Voor FA IT komt dit vanuit de wettelijke
taak neer op de rol van controleleider Uiteraard is dit afhankelijk van de

ieercurve van de betreffende trainee en de vaktechnische eisen die bij een

dergeiijke roi horen De inmiddels ex trainee behoudt in eerste instantie dezeifde

mentor als tijdens het traineeprogramma om deze Ieercurve vast te houden Het

proces rondom instroom wordt verder besproken in 4 4
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4 HRM

Afspraken en functioneringsgesprekken
Voor aanvang van de werkzaamheden in een sector of account vindt een

startgesprek plaats In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de te

realiseren doelen ten aanzien van werkervaring match tussen opieiding en

werkzaamheden en dergelijke De trainee iegt de afspraken vast in een

persooniijk leer werkplan Aan het startgesprek nemen deel trainee mentor en

evt de begeieider projectieider

4 1

Bij afronding van de werkzaamheden voor een sector of account vindt een

eindgesprek piaats met dezeifde deeinemers ais bij het startgesprek In dit

gesprek krijgt de trainee feedback en een terugkoppeiing op de reaiisatie van de

gesteide ieerdoeien

Het Audit Traineeship is aangesloten bij de gesprekscyclus Rijk Dit houdt in dat

elke trainee minimaal een keer per jaar een functioneringsgesprek voert met

zijn haar mentor en gedurende het jaar gesprekken voert om de voortgang van

resultaat en ontwikkeiafspraken te bespreken In principe zijn de

traineecodrdinatoren niet bij deze gesprekken aanwezig behaive ais er een

reden is om dit wei te doen bijv bij niet goed functioneren of onvoidoende

studieresuitaten De traineecoordinatoren geven input aan de mentoren voor

deze gesprekken vanuit het traineeprogramma zoais de traineeopdracht ed

4 2 Overeenkomst

Een HBO WO trainee krijgt een tijdeiijke overeenkomst van twee jaar Het gaat
om een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opieiding te weten het

trainee opieidingsprogramma van 2 jaar

4 3 Ziekte

Wanneer een trainee ziek is en of niet in staat is om te werken zorgt hij of zij

ervoor dat dit voor 9 00 uur s ochtend telefonisch of per maii gemeid wordt bij
de mentor en projectieider waar de trainee op dat moment werkt

4 4 Instroom

Bij goed functioneren en voidoende studievoortgang kan de trainee op advies

van de traineecoordinator mentor en betreffende sectormanager na afloop van

het traineeprogramma vast instromen bij de ADR De trainee krijgt dan een

arbeidsovereenkomst voor onbepaaide tijd Wanneer de

functioneringsgesprekken projectevaiuaties en studieresuitaten onvoidoende

zijn loopt het tijdelijk dienstverband af en wordt dit niet omgezet in een vast

dienstverband Tevens bestaat de optie van een jaarcontract

Het proces rondom instromen start 3 maanden voor einde traineeprogramma en

ziet er ais voIgt uit

1 Traineecoordinatoren vragen aan mentoren om beeid om te steiien van

trainee met advies van wel niet vast instromen

2 Mentoren bespreken dit advies met sectormanager en traineecoordinator

3 Traineecoordinatoren steiien notitie op ter besluitvorming van DT

4 DT neemt besluit over wel niet vast instromen

5 Traineecoordinatoren steiien mentoren op de hoogte van besluit DT

6 Mentoren delen de uitkomst met trainee
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De ADR heeft een inspanningsverplichting geen resultaatverplichting om de

trainee aan een vaste baan te helpen binnen het Rijk Ondersteuning mag

verwacht worden van de mentor en de traineecoordinator maar het eigen
initiatief van de trainee staat natuurlijk voorop

De arbeidsovereenkomsten worden opgesteld door HR Deze worden door de

traineecoordinatoren gecontroleerd voordat deze naar de instromende trainees

worden verstuurd

De inschaling van trainees na het traineeship wordt beschreven in bijiage 1
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5 Begeleiding

Begeleiding
De ADR vindt het van belang dat de trainees op een goede en persoonlijke wijze
worden begeleid Begeleiding die erop is gericht de trainee te ondersteunen bij

vraagstukken omtrent zijn haar persoonlijke ontwikkeling het ontwikkelen van

vaktechnische kennis de eisen verwachtingen door de ADR gesteld aan trainees

en ook op het zorgdragen voor een goede inbedding van de trainee binnen de

ADR

5 1

In onderstaand figuur is schematisch de begeleiding en bijbehorende actoren

rondom de trainee weergegeven Tevens is in onderstaande figuur weergegeven
in welk veld een trainee zich bevindt gedurende het traineeship Hierin is de

relatie trainee mentor projectleider van essentieel belang voor het goed
functioneren van de trainee

Trainee Trainee

coordinator

f

f

t

t

t

Projectleider Mentor

In de dagelijkse praktijk ontvangt de trainee begeleiding van de mentor in het

kader van persoonlijke ontwikkeling en van de projectleider s in het kader van

auditwerkzaamheden De mentor is het eerste aanspreekpunt voor alle HR

gerelateerde zaken en de projectleider is het eerste aanspreekpunt op

werkinhoudelijk vlak Deze driehoek blijft ook na afronding van het

traineeprogramma bestaan en vormt daarmee de kern van de begeleiding van de

medewerker

Tijdens het traineeprogramma is de traineecobrdinator het eerste aanspreekpunt
voor alle relevante zaken omtrent het traineeship voor zowel de trainee als de

mentor Tevens monitort de traineecoordinator het werken van de driehoek De

traineecoordinator ontvangt van de mentor beeld van de persoonlijke

ontwikkeling van de trainee evenals van de projectleiders beeld over de

ontwikkeling van de trainee in het werkveld Ter voorbereiding op p gesprekken
en het besluit omtrent vast dienstverband bespreekt de mentor met de

traineecoordinator de ontwikkeling van de trainee De mentor is verantwoordelijk
voor het p gesprek
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5 2 Rollen

De ADR gaat uit van een professionele begeleiding van de trainees Begeleiding
die de trainees struc±uur en houvast biedt Ten aanzien van de begeieiding

speien de mentor en de projectieiders de beiangrijkste rolien Buiten deze

driehoek zijn er ook andere actoren die een roi speien Bij de begeieiding
onderscheidt de ADR de voigende roiien met de daaraan verbonden

verantwoordeiijkheden

Trainee

Eigen verantwoordeiijkheid voor kwaiiteit van functioneren en goede
studieresuitaten en daarnaast voor communicatie hierover met mentor en

eventueei met traineecodrdinator

Een actieve bijdrage binnen het traineeship waaronder de

traineebijeenkomsten en traineeopdracht

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een verbredingsopdracht zie

hoofdstuk 3 4 in het tweede jaar van het traineeship

Verantwoordelijk voor het verzamelen van projectevaluaties van projecten
waaraan zij hebben meegewerkt Deze dienen na bespreking met de

projectleider gedeeld te worden met de mentor

Mentor

Vanuit de sector van de trainee krijgt de trainee een mentor aangewezen

Daarmee wordt aangesioten bij het mentor mentee model van de ADR Een

trainee mentor binnen een sector heeft meerdere trainees ais mentees

De mentor heeft ais beiangrijkste taak het bijdragen aan het functioneren en

ontwikkeien van medewerkers Deze rol omvat het begeieiden en stimuieren

van medewerkers het toezien op een passend opdrachtenportfolio het

voeren van P gesprekken en een aantai administratieve taken in P Direkt

o Beiangrijk input hiervoor is de persooniijke assesment die voor de

seiectieprocedure is gemaakt door de trainee Vervoigens wordt een

persoonlijk ontwikkeiingsplan ontwikkeid door trainee i s m mentor

Traineecodrdinator op de hoogte houden van persooniijke ontwikkeiingen
trainee

Monitoren van verbredingsopdracht trainee in het tweede jaar van zijn haar

traineeship
Monitoren van de studievoortgang van de trainee

Aanieveren van tussentijds beeid over het functioneren van de trainee

gedurende zijn haar traineeship aan traineecodrdinator

Aanieveren van conciusie over vast dienstverband binnen ADR in overieg met

leidinggevende

Projectleider
• Tijdens opdrachten wordt de trainee gekoppeld aan een projectleider De

projectleider beschikt over de juiste kwaliteiten tijd voor de begeleiding van

de trainee en is ervaren in het werk qua vakgebied de trainee moet van de

begeleider kunnen leren

• De projectleider maakt met de trainee afspraken over de verwachtingen en

ontwikkelpunten voor de trainee binnen het project
• Tijdens de uitvoering van een project begeleidt de projectleider de trainee houdt

zicht op de ontwikkelafspraken
• Projectleider fungeert tijdens het project ais vraagbaak voor de trainee t a v de

auditwerkzaamheden

• De projectleider houdt na afloop van een project een evaluatie met de trainee

op basis van de vooraf gemaakte afspraken
• NB projectleider hoeft niet de vaste begeleider te zijn van de trainee gedurende

het project
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Traineecoordinatoren

• Coordineren van het traineeprogramma
• Monitoren van de driehoek trainee mentor projectleider
• Werving en selectie van kandidaten voor het traineeship zie hoofdstuk 2

• Coordineren van het traineeproces aan de hand van periodieke

traineebijeenkomsten en zorgdragen voor het persoonlijk ontwfikkeitraject
• Ondersteunen van de trainee Zwaartepunt zai m n in het eerste jaar iiggen

Zijn van een onafhankeiijk aanspreekpunt voor de trainee door periodiek
ieder kwartaai met de trainee in gesprek te gaan

• Organiseren bijeenkomsten workshops begeieiders mentoren en

projectieiders voor het op een juiste manier begeieiden van een trainee

• Opsteiien van tussentijds beeid over trainee gedurende traineeship

Specifiek wordt hier gekeken naar het functioneren van de trainee binnen het

traineeprogramma traineebijeenkomsten traineeopdracht en het persooniijk

leiderschapstraject
• Opsteiien notitie richting DT voor besluit vast dienstverband Input voor de

notitie is het beeid vanuit de mentoren traineecodrdinator

Sectormanager
• Aansteiien van een mentor aan trainee binnen zijn haar team

• Behoefte bepalen voor de werving en selectie

• Vaststellen van het takenpakket van de trainee samen met de mentor

• Voorstel op besluit nemen over het vast dienstverband na traineeship ter

input voor DT

Traineegroep
• Leren van en met elkaar staat centraal in de traineegroep
• Accent ligt hierbij op persoonlijke ontwikkeling
• Gezamenlijk maken van een traineeopdracht in het eerste jaar van het

traineeship
• Gezamenlijk het persoonlijk leiderschapstraject volgen in het tweede jaar van

het traineeprogramma

HRM

• Draagt zorg voor arbeidsovereenkomsten

• Draagt zorg voor aanmelding in P systemen beschikbaarheid VOG verklaring
en dergelijke

Bestuursondersteuning
• Draagt zorg voor aanvragen Rijkspas toegang en account voor Teammate
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6 Beg rating

6 1 De kosten van een trainee

De traineebegroting wordt jaarlijks door het DT vastgesteld De coordinatoren

bereiden het voorstel hiertoe voor De kosten voor een trainee bestaan uit

Salariskosten

Een trainee met een afgeronde bacheioropieiding wordt ingeschaald in schaai

8 2 In het tweede jaar van het traineeship wordt de trainee ingeschaaid in

schaai 8 3 Na afronding van het traineeship wordt de trainee ais ADR

medewerker ingeschaaid in schaai 10 2

Een trainee met een afgeronde WO opieiding wordt ingeschaaid in schaai 10 0

In het tweede jaar van het traineeship wordt de trainee ingeschaaid in schaai

10 1 Na afronding van het traineeship wordt de trainee ais ADR medewerker

ingeschaaid in schaai 11 1

Een periodieke verhoging of bevordering naar een hogere trede schaai kent aitijd
ais voorwaarde dat sprake is van goed functioneren en van goede
studieresuitaten Hierbij wordt aangesioten op de functioneringsgesprekken die

jaarlijks worden gehouden

Opleidings ontwikkelkosten

De omvang van de kosten voor de vakopleiding worden bepaaid door de

opieidingsvariant die is gekozen
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Bijiage7

Bijiage 1 Inschaling trainee na traineeprogramma

Bijiage 2 Richtlijnen voor goed traineeprogramma
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Bijiage 1 Inschaling trainee tijdens en na het

traineeprogramma

Achtergrond
Het Audit Traineeship valt uiteen in twee categoriefin trainees WO en Hbo Voor

de WO trainees is aangesloten op het rijksbrede traineeprogramma Voor de

hbo trainees is na eigen onderzoek en na overleg met een

functiewaarderingsspecialist enkele jaren geleden tot de onderstaande inschaling
besloten

Functiegebouw Rijk geefl voldoende handvatten om te kunnen toetsen of de aard

en de kwaliteit van de werkzaamheden voldoende zijn alvorens een periodiek of

schaal toe te kennen

WO

Start traineeship
Tweede jaar traineeship
Instroom na twee jaar

schaal 10 0

schaal 10 1

schaal 11 1

HBO

Start traineeship
tweede jaar traineeship
Instroom na twee jaar

schaal 8 2

schaal 8 3

schaal 10 3
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Bijiage 2 Richtlijnen voor goed traineeprogramma

Een goede invulling van het Audit Traineeship stelt natuurlijk eisen aan het werk

De ervaring binnen het Rijk met trainees suggereert de volgende richtlijnen voor

het invullen van de traineewerkplekken

De trainee is er in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor dat hij of zij goed
functioneert Maar er zijn verschillende aspecten die bijdragen aan het

werkplezier en goed functioneren De beschreven punten zijn bedoeld als

handvatten van wat een goede traineeplek idealiter in zou moeten houden Het is

nadrukkelijk geen opsomming van eisen maar een lijstje met wensen ter

inspiratie van betrokkenen

Wat maakt het werk inhoudelijk leuk en interessant

• Het werkpakket sluit aan op het denkniveau van de trainee

• De werkzaamheden bieden uitdaging en de mogeiijkheid te groeien in de

taak

• De trainee heeft een duidelijk werkpakket met eigen verantwoordelijkheden
• De trainee participeert in alle activiteiten die relevant zijn voor zijn taak

• De werkzaamheden sluiten aan bij de persoonlijke kwaliteiten van de trainee

• De trainee heeft de gelegenheid rond zijn taak een eigen netwerk op te

bouwen

• De trainee heeft een goede fysieke werkplek
• De trainee wordt opgenomen binnen het team wordt betrokken bij de

afdeiing en overieggen
• Eigen initiatieven van trainees worden gestimuleerd
• Er is aandacht voor het trainee aspect zoals benodigde tijd voor opieiding
• Leidinggevende en traineebegeleider denken mee over de persooniijke

ontwikkeling van de trainee

Wat maakt begeleiding van trainees goed Tien handvatten

• De begeleider maakt tijd voor de trainee

• De begeleider heeft kennis van zaken

• De begeleider is motiverend

• De begeleider voert over alie reievante zaken goed overieg met de trainee

• De begeleider geeft duidelijke grenzen aan tussen de verantwoordelijkheid
van de trainee en zijn eigen verantwoordelijkheid wat betreft het product

• De begeleider geeft ruimte aan de eigenheid en groei van de trainee

• De begeleider initieert actief voortgangsgesprekken
• De begeleider is alert op signalen van de trainee en communiceert op een

heldere manier

• De begeleider verwijst de trainee goed door naar reievante personen en

geeft de trainee actief toegang tot zijn netwerk

• De begeleider speelt in op kwaliteiten van de trainee en geeft feedback op

minder goede punten
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Het Audittraineeship1

Doel van het traineeprogramma
De auditdienst Rijk ADR biedt jaarlijks starters op de arbeidsmarkt met een

vwo bachelor of master diploma de gelegenheid ervaring op te doen binnen de

auditfunctie van de rijksoverheid De trainees gaan gedurende het traineetraject

ervaring op doen op verschillende werkplekken binnen de auditfunctie Deze

jonge talenten krijgen zo de gelegenheid om met een steile leercurve hun

carrierete starten binnen de auditfunctie van de rijksoverheid

1 1

De trainees draaien mee en doen ervaring op met de poiitieke bestuurlijke en

financieie werkelijkheid van alledag Een traject met inhoudelijke uitdaging

opieiding en persoonlijke begeleiding Voor de trainee is het audittraineeship een

opstap naar een loopbaan met veel perspectief Het audittraineeship wordt

binnen de ADR gezien als opieidingsplek en niet als uitbreiding van de capaciteit

Met het traineeship beoogt de ADR gemotiveerde jonge mensen aan te trekken

die nieuwe kennis en frisse ideeen aandragen en hiermee bijdragen aan de

verhoging van de kwaliteit van dienstveriening van de ADR Het streven is dat de

trainee na afronding van het traineetraject bij goed functioneren en wanneer

sprake is van een goed studieresultaat instroomt binnen de ADR Na instroom

kan de dan ex trainee functioneren als voiwaardig professional in zijn haar

discipline

1 2 Het traineeprogramma op hoofdlijnen
Het traineeprogramma begint ieder jaar op 1 September en 1 februari Jonge
talenten in verschillende disciplines Financial IT en Operational Audit starten

dan hun tweejarig audittraineeship
De trainees werken tijdens het traineeship op verschillende werkplekken binnen

de ADR Daarnaast volgen zij gezamenlijk een intern opieidingsprogramma en

een vakinhoudelijke opieiding in hun discipline bachelor master of postmaster

opieiding

De traineegroep werkt samen aan een traineeopdracht waarin ze als groep bezig

gaan met een opdracht die moet worden goedgekeurd door het DT

De trainees worden tijdens het audittraineeship intensief begeleid ledere trainee

heeft een mentor vanuit de sector Deze mentor draagt bij aan het functioneren

en ontwikkelen van de trainee en ziet toe op een passend opdrachtenportfolio

Tijdens opdrachten wordt de trainee gekoppeld aan een projectleider die

optreedt als vaktechnische vraagbaak en sparringpartner voor de trainee

Daarnaast heeft iedere sector of account waar een trainee is geplaatst een

trainee buddy De trainee buddy zorgt ervoor dat de trainee zich thuis voelt en

hij zij maakt de trainee wegwijs in de geschreven en ongeschreven regels van de

sector of het account Tot slot is iedere trainee gekoppeld aan een van de

traineecoordinatoren Zij coachen en begeleiden de trainee op metaniveau

De traineecoordinatoren zorgen voor de aansturing en coordinatie van het gehele

traineeprogramma
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2 Werving en selectie

2 1 De wervingsbehoefte
De ADR stelt jaarlijks een door het DT vast te stellen aantal trainees aan Het

directiebesluit hiervoor wordt in november voorafgaand aan de werving van de

nieuwe trainees genomen Dit besiuit kan tussentijds bijgesteld worden

Deze trainees komen voort uit FA IT en OA starters met een afgerond vwo

bacheior of master dipioma De coordinatoren bereiden het voorstel hiertoe

voor Voor de bepaiing van aantal en soort trainees zijn gesignaieerde

ontwikkeiingen en concrete wensen vanuit de organisatie ieidend

Fiet audittraineeship richt zich op kandidaten die passen bij de ambities van de

ADR en de ontwikkeiingen waar de ADR mee te maken heeft leder jaar vindt

hierop een toets piaats Fioewel het budget niet bepaiend moet zijn voor de

strategische keuze om trainees in dienst te nemen is het wei een meetpunt om

ieder jaar te bepaien hoeveei trainees de ADR wil en kan aantrekken en over

welk opieidingsniveau zij dienen te beschikken

Uitgangspunt is dat wanneer zich een briijantje aandient dit de aanleiding kan

zijn een extra plek open te stellen

Flet aantal trainees wordt mede ingegeven door

• Behoefte van de organisatie
• Formatieve ruimte

• Beschikbare financiele ruimte

• Beschikbare begeleidingscapaciteit

2 2 Wervingscampagne
De ADR werft trainees gedurende het gehele jaar Flierbij is een centrale rol

weggelegd voor de traineecoordinatoren en de recruiter vanuit Financien

Fliervoor wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende hulpmiddelen
• Een aparte deelwebsite van de site Werken voor Nederland

http www werkenvoornederland nl starters audit traineeship
• Centrale mailbox voor aanmelding
• Inzet social media als Linkedin Twitter en Facebook door

traineecoordinatoren

• Aansluiting bij rijksbrede initiatieven in house dagen starterstafels

talentcolleges startbezoeken

• Onderhouden van samenwerkingsverbanden met universiteiten hoge
scholen in samenwerking met stagecoordinator vertegenwoordiging op

banenmarkten

^minfin nl5 1 2e

2 3 De selectieprocedure
De sollicitaties komen binnen via de openstaande traineevacatures op werken

voor Nederland De recruiter van Financien voert een eerste selectie uit op de

sollicitaties die binnen komen op de vacatures aan de hand van het

wervingsprofiel Op basis van eerste briefselectie nodigt de recruiter de

kandidaat uit voor een eerste gesprek Bij een positief advies door de

traineecoordinatoren wordt de kandidaat uitgenodigd voor een vervoigbespreking

op directeurniveau Bij gebleken geschiktheid vindt een

arbeidsvoorwaardengesprek piaats Streven is de procedure binnen twee weken

af te handelen om op deze wijze snel goede kandidaten aan de ADR te kunnen

binden

5 I Leidraad Audit Traineeship

1226503 00021



2 4 Selectiecriteria

Het DT besluit welke soort en welk aantal trainees in een jaar wordt

aangetrokken Specifieke eisen ten aanzien van de te werven auditdiscipiine FA

IT OA worden jaariijks vastgesteld Bij de werving staan de door de ADR

gewenste kwaliteiten van de medewerkers centraal

• Leergierig permanente ontwikkeling
• Streven naar vernieuwing vooruitlopen op ontwikkelingen
• Proactief initiatiefrijk durf

• Gericht op samenwerken en verbinden

• Mobiliteit is vanzelfsprekend

Bij de samenstelling van de traineegroep gelden voor de komende periode de

volgende uitgangspunten
• Een balans tussen HBO en WO trainees met een accent op WO trainees

• Accent op de werving van trainees waarbij affiniteit met ICT het uitgangspunt
is

Accent op WO en in tweede instantie HBO trainees komt voort uit de

ontwikkeling van het werkveld Naar schatting zullen de werkzaamheden van de

ADR in de toekomst steeds vaker een WO denkniveau vragen Ook zijn er de

afgelopen jaren voor FA veel FIBO trainees aangenomen dus we willen de

komende periode qua werving investeren op WO trainees
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3 Tra i neeprog ra mma

De trainees volgen een tweejarig opieidingsprogramma aangeboden door de

ADR gericht op kennismaking met de ADR en persoonlijke ontwikkeling We

onderscheiden de volgende doelgroepen binnen de trainees

• Trainees met een afgeronde HBO opieiding
• Trainees met een afgeronde WO opieiding Hierbij maken we een

onderscheid tussen trainees met een economische bedrijfs bestuurskundige
en ICT achtergrond

ledere doelgroep voIgt een extern opieidingsprogramma op maat Het interne

traineetraject van de ADR is bedoeid voor aiie trainees uit eenzeifde iichting In

dit gezamenlijke programme ligt het accent op kennismaking met de ADR en

persooniijke ontwikkeiing van de trainee

3 1 Vakinhoudelijke opieiding
De verschiilende doeigroepen trainees nemen deel aan opieidingen die aansiuiten

op de vooropleiding van de trainees We onderscheiden de volgende opieidingen
voor de drie doelgroepen
• HBO trainees met een afgeronde HBO opieiding volgen een

post masteropleiding in deeltijd bijvoorbeeld accountancy IT audit met

pre master bestuurskunde informatica of specialiseren zich In een IT

vakgebied security datamining infrastructuur en dergelijke
• WO trainees met een IT en OA achtergrond volgen gedurende hun

traineejaren een RE of RO opieiding of specialiseren zich in een IT vakgebied
zoals cybersecurity datamining of infrastructuur De WO trainees met een

master accountancy volgen gedurende hun traineetraject de RA opieiding

Welke opieiding te volgen vindt altijd in overleg plaats met de trainee Tevens

wordt per trainee bekeken wanneer te starten met de opieiding gelijk bij de

start van het traineeship of bijvoorbeeld na het eerste jaar van het traineeship
Dit is onder andere afhankelijk van het ervaringsniveau van de trainee en in

hoeverre duidelijk is in welke richting een trainee zich mogelijk wil specialiseren

3 2 Studiekostenbeding
Voor het volgen van de opieiding heeft de trainee recht op studiefaciliteiten conform

§ 12 3 van de CAO Rijk

De trainee heeft recht op de volgende studiefaciliteiten

• studiekostenvergoeding 100

• studieverlof 100 van studietijd betreft contacturen opieiding en tentamens

• reis en verblijfkosten conform § 12 3 CAO Rijk en § 8 1 personeelsreglement

In de volgende gevallen is de trainee verplicht de studiekostenvergoeding geheel of

gedeeltelijk terug te betalen

• als de trainee door eigen schuld onvoldoende resultaat behaalt

• als de trainee door eigen schuld de studie of opieiding tussentijds afbreekt

• als de trainee tijdens het volgen van de studie of opieiding het dienstverband

beeindigt hieronder wordt mede begrepen het niet instemmen met een verlenging
van het dienstverband en ook als de trainee het dienstverband binnen drie jaar na

afronding van de studie of opieiding beeindigt
De terugbetalingsverplichting wordt verminderd met 1 36 deel per maand vanaf de

eerste van de maand volgend op de datum waarop de opieiding is afgerond
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Onder studiekosten worden verstaan de studiefaciliteiten die zijn opgenomen in de

aanvraag studiefaciiiteiten zoais in ieder gevai het cursusgeid

3 3 ADR opieidingsprogramma
Met het ADR opieidingsprogramma wordt beoogd trainees een persooniijk

ontwikkeiingstraject aan te bieden en kennis te iaten maken met de ADR

Kennis maken met de ADR vindt plaats door plaatsing in een sector of account

het mede uitvoeren van werkzaamheden en deelname aan projecten Daarnaast

is het eerste half jaar van het interne opieidingsprogramma gericht op ADR

specifieke werk afspraken systemen en dergelijke Een zoveel mogelijk

multidisciplinaire aanpak staat hierbij centraal waarbij waar mogelijk per

richting ook de diepte wordt opgezocht

Het persoonlijke ontwikkeltraject start in de traineegroep na een half jaar van

het traineeship met een toets op persoonlijke talenten en ambities en

uitwisseling hiervan in de traineegroep Daarnaast wordt in drie van de vier

semesters van het traineetraject aandacht besteed aan een specifiek thema met

betrekking tot persoonlijke ontwikkeling

Het traineeprogramma kent samengevat de volgende opbouw

Periode Thema

Eerste half jaar Kennismaking met ADR basis op orde

Tweede half jaar Hoe kom ik in mijn kracht hoe kom ik in positie

Derde half jaar Samenwerken

Vierde half jaar Innovatie en vernieuwing

3 4 Studievoortgang
De studievoortgang van de trainees wordt gemonitord door de

traineecoordinatoren

Per opieiding wordt bepaald hoeveel studiepunten gehaald moeten worden

uitgaande van een minimum van 75 van het aantal te halen studiepunten

Indien deze studiepunten niet zijn behaald zal het audittraineeship in principe

voortijdig worden beeindigd

3 5 Werkervaring
Voor alle trainees stellen we samen met de mentoren en sectormanagers binnen

de ADR een individueel werkervaringsprogramma op ledere trainee is gedurende

zijn haar traineeship werkzaam op verschillende plekken binnen de ADR De

trainee codrdinatoren inventariseren samen met de mentoren en sectormanagers
de mogelijkheden van de sectoren en accounts ten aanzien van het opnemen en

begeleiden van trainees passend in de planningssystematiek
Voor de plaatsing van de FA trainees in de accounts organiseren de

coordinatoren kennismakingsgesprekken Hierbij gelden de volgende richtlijnen
voor de trainees in overleg met de sectormanager
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OA en IT trainees

• OA en IT trainees stromen in de sector van hun discipiine in Daarna is de

trainee werkzaam op meerdere piekken binnen de ADR

FA HBO WO trainees

• HBO WO FA trainees stromen de sector FA in Daarna is de trainee werkzaam

op meerdere piekken binnen de ADR met aansiuiting op de

jaarrekeningcycius

3 6 Trainee opdracht

Tijdens het traineeprogramma voeren de trainees samen een traineeopdracht uit

Met doel hiervan is het deien van kennis en informatie bevorderen van innovatie

binnen de organisatie en groepsvorming Tegelijkertijd is het een veiiige

omgeving om de ieer en ontwikkeipunten in de praktijk te brengen Dit sluit aan

bij het persooniijk ieiderschap traject van de trainees

3 7 Verwachtingen einde traineeship
Na afioop van het traineeship kan de trainee functioneren op het niveau van een

beginnend beroepsbeoefenaar in zijn haar discipiine in de schaai zoais

beschreven in de bijiage Meer concreet komt dit voor de OA IT ers neer op

kunnen functioneren op het niveau van projectieider voor eenvoudige audits

Voor FA komt dit neer op de rol van controleieider Uiteraard is dit afhankelijk
van de ieercurve van de betreffende trainee en de vaktechnische eisen die bij
een dergeiijke roi horen De inmiddels ex trainee behoudt in eerste instantie

dezeifde mentor ais tijdens het traineeprogramma om deze ieercurve vast te

houden
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4 HRM

Afspraken en functioneringsgesprekken
Voor aanvang van de werkzaamheden in een sector of account vindt een

startgesprek plaats In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de te

realiseren doelen ten aanzien van werkervaring match tussen opieiding en

werkzaamheden en dergelijke De trainee iegt de afspraken vast in een

persooniijk leer werkplan Aan het startgesprek nemen deel trainee mentor en

evt de begeieider projectieider

4 1

Bij afronding van de werkzaamheden voor een sector of account vindt een

eindgesprek piaats met dezeifde deeinemers ais bij het startgesprek In dit

gesprek krijgt de trainee feedback en een terugkoppeiing op de reaiisatie van de

gesteide ieerdoeien

Het audittraineeship is aangesioten bij de gesprekscycius Rijk Dit houdt in dat

elke trainee minimaal een keer per jaar een functioneringsgesprek voert met

zijn haar mentor en gedurende het jaar gesprekken voert om de voortgang van

resuitaat en ontwikkeiafepraken te bespreken In principe zijn de

traineecoordinatoren niet bij deze gesprekken aanwezig behalve ais er een

reden is om dit wei te doen bijv bij niet goed functioneren of onvoidoende

studieresuitaten De traineecoordinatoren geven input aan de mentoren voor

deze gesprekken vanuit het traineeprogramma zoais de traineeopdracht ed

4 2 Overeenkomst

Een HBO WO trainee krijgt een tijdeiijke overeenkomst van twee jaar Het gaat
om een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opieiding te weten het

trainee opieidingsprogramma van 2 jaar

4 3 Ziekte

Wanneer een trainee ziek is en of niet in staat is om te werken zorgt hij of zij er

voor dat dit voor 9 00 uur s ochtend teiefonisch of per mail gemeid wordt bij de

mentor traineecoordinator en de projectieider waar de trainee op dat moment

werkt

4 4 Instroom

De trainee kan de vacante functie niet eerder vervuiien dan na afioop van het

traineeship

Bij goed functioneren en voidoende studievoortgang kan de trainee op advies

van de traineecoordinator mentor en betreffende sectormanager instromen bij
de ADR De trainee krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaaide tijd
Wanneer de functioneringsgesprekken projectevaiuaties en studieresuitaten

onvoidoende zijn loopt het tijdelijk dienstverband af en wordt dit niet omgezet in

een vast dienstverband

De ADR heeft een inspanningsverpiichting geen resultaatverpiichting om de

trainee aan een vaste baan te heipen binnen het Rijk Ondersteuning mag

verwacht worden van de mentor en de traineecoordinator Maar het eigen
initiatief van de trainee staat natuuriijk voorop
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