
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 een carriere te starten binnen de

auditfunctie van de rijksoverheid
Met het audittraineeship biedt de ADR deze jonge talenten de gelegenheid om

een carriere te starten binnen de ADR De trainees draaien mee en doen ervaring

op met de politieke bestuurlijke en financiele 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 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 studieresultaat instroomt binnen de ADR

1 1

1 2 Het traineeprogramma op hoofdlijnen
Het traineeprogramma begint ieder jaar op 1 September Jonge talenten in

verschillende disciplines Financial IT en Operational Audit starten dan hun

twfeejarig 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 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 passende 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 er voor 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 twee

traineecodrdinatoren 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

Deze trainees komen voort uit de drie bioedgroepen FA FT en OA starters met

een afgerond vwo bacheior of master diploma De coordinatoren bereiden het

voorstei hiertoe voor Beiangrijk aandachtspunt bij het vaststeiien van het aantai

en soort trainees is dat binnen de totaie groep trainees er van elke bloedgroep
voidoende grote subgroepen kunnen worden samengesteld Zo ieert de ervaring
dat het voor de junior trainees trainees aangenomen om de RA opieiding te

voigen in verband met de groepsvorming gewenst is een groep van minimaal

twee vwo ers te vormen Voor de bepaiing van aantal en soort trainees zijn

gesignaleerde 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 plaats Floewel het budget niet bepalend 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 wii en kan aantrekken en over

welk opieidingsniveau zij dienen te beschikken

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

zijn een extra plek open te stellen

Fiet 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 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

5 minfin nl5 1 2e
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2 3 De selectieprocedure
De traineecoordinatoren spelen een centrale rol bij de werving en selectie van

trainees De traineecoordinatoren verwerken de sollicitaties van trainees die

overwegend binnen komen via de centraie maiibox Op basis van eerste brief

selectie nodigt de traineecoordinator 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 plaats Streven is de

procedure binnen twee weken af te handelen om op deze wijze snel goede
kandidaten aan de ADR te kunnen binden

2 4 Selectiecriteria

Met 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 vastgesteld Bij de werving staan de door de ADR

gewenste kwaliteiten van de medewerkers centraal

• Leergierig permanente ontwikkeling
• Streven naar vernieuwing vooruitlopen op ontwikkellngen
• 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
• Accent op WO trainees en in tweede instantie HBO trainees

• Accent op de werving van trainees waarbij affiniteit met ICT en bij voorkeur

een ICT achtergrond bet uitgangspunt is

• Alleen HBO trainees te werven met een ICT achtergrond

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

ontwikkeling van bet ADR werkveld Naar schatting zullen de werkzaambeden

van de ADR in de toekomst steeds vaker een WO denkniveau vragen
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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 VWO opieiding Junior trainees genoemd

aangenomen om een RA opieiding te gaan volgen
• Trainees met een afgeronde HBO opieiding waarvoor een ICT

achtergrond affiniteit zeer gewenst is

• 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 bedoeld voor alle trainees uit eenzelfde lichting In

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

persoonlijke ontwikkeling van de trainee

3 1 Vakinhoudelijke opieiding
De verschillende doelgroepen trainees nemen deel aan opleidingen die aansluiten

op de vooropleiding van de trainees We onderscheiden de volgende opleidingen
voor de drie doelgroepen
• VWO trainees volgen gedurende 4 Vi jaar de bachelor accountancy

• HBO trainees met een afgeronde HBO opieiding volgen een

post masteropleiding in deeltijd bijvoorbeeld accountancy TT 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

Ook volgen ze vakinhoudelijke cursussen uit het aanbod van de Rijksacademie

gericht op het verwerven van specifieke auditkennis 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

weike richting een trainee zich mogelijk wil specialiseren

3 2 ADR opieidingsprogramma
Met het ADR opieidingsprogramma wordt beoogd trainees een persoonlijk

ontwikkelingstraject aan te bieden en kennis te laten 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 het eerste half jaar van het interne opieidingsprogramma gericht op ADR

specifieke werk afspraken systemen en dergelijke
Het persoonlijke ontwikkeltraject start in de traineegroep bij de aanvang 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

8 I Leidraad Audit Traineeship

1226505 00023



het traineetraject aandacht besteed aan een specifiek thema met betrekking tot

persoonlijke ontwikkeling

Het traineeprogramma kent samengevat de volgende opbouw

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

traineecoordinatoren

Voor de trainees die bachelor accountancy volgen op Nyenrode junior FA

trainees wordt met Nyenrode een overeenkomst gesloten over het actief

informeren van de ADR over de studievoortgang van de trainees

Daarbij gelden de volgende afspraken
o Na 1 5 jaar zijn minimaal 45 studiepunten van de 60 behaald

o Na 3 jaar zijn minimaal 90 studiepunten van de 120 behaald

Voor de andere trainees wordt per opieiding 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 4 Werkervaring
Voor alle trainees stellen we samen met de mentoren en sectormanagers binnen

de ADR een individueel werkervaringprogramma op ledere trainee is gedurende

zijn haar traineeship werkzaam op verschillende plekken binnen de ADR De

trainee coordinatoren 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 eerste plaatsing van trainees organiseren de coordinatoren

klikgesprekken in de zomer Hierbij gelden de volgende richtlijnen voor de

trainees in overleg met de sectormanager

Junior FA trainees

• Junior trainees vwo krijgen een 4 Vi jarig dienstverband Dit om de

bachelor opieiding te kunnen afronden Deze periode komt overeen met de

duur van het traineetraject
• De eerste twee jaar wordt het traineeprogramma gevoigd In de resterende

2 jaar worden deze trainees structureel begeleid bij hun werk ledere

trainee krijgt hiervoor een begeleider toegewezen
• De junior trainee start met een werkervaringplek binnen een sector of

account van 1 V2 jaar Daarna wordt jaarlijks gewisseld van werkplek

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

trainee werkzaam op meerdere plekken binnen de ADR

FA HBO WO trainees

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

werkzaam op meerdere plekken binnen de ADR met aansluiting op de

jaarrekeningcyclus

Trainees worden vanuit de sector van hun discipline dus wisselend voor een

periode ingezet op opdrachten bij een van de accounts Defensie AZ I M BuZa

BZIVVenI OC W SZWA WS FIN EZ of sectoren FA IT OA EU
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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

persoonlijk leer werkplan Aan het startgesprek nemen deel trainee mentor

traineecoordinator en evt de begeieider projectleider

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

gestelde leerdoelen

Voor het audittraineeship wordt aangesioten bij de cyclus van functionerings-

gesprekken van het Ministerie van Financien Dit houdt in dat eike trainee

minimaai een keer per jaareen functioneringsgesprek voert met zijn haar

mentor Dit is voor de OA IT en FA trainee de mentor van hun discipiine Bij
deze gesprekken is naast de mentor ook een van de traineecoordinatoren

aanwezig De traineecoordinatoren bereiden de functioneringsgesprekken voor

door onder ander informatie over het functioneren van de trainee op te halen bij
de projectleiders projectevaluatieformulieren

De versiagen van de gesprekken worden ingevoerd in P direkt

4 2 AansteMing
Een HBO WO trainee krijgt een tijdeiijke aansteiiing van twee jaar Een junior
trainee krijgt een tijdeiijke aansteiiing van vier en een haif jaar art 6 lid 2

onder d van het Aigemeen Rijksambtenarenregeiement

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 gemeld 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 vervullen dan na afioop van het

traineeship De ontstane studieschuld wordt na het behalen van het diploma in

36 maanden afgebouwd Indien de trainee tijdens zijn of haar traineeship
buiten de Rijksoverheid aan de slag gaat dient de openstaande studieschuld te

worden betaald Bij goed functioneren en voldoende studievoortgang kan de

trainee op advies van de traineecoordinator mentor en betreffende

sectormanager instromen bij de ADR De trainee krijgt dan een vaste aansteiiing
met een proeftijd van een jaar
Wanneer de functioneringsgesprekken projectevaluaties en studieresultaten

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

een vast dienstverband
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De ADR heeft een inspanningsverplichting geen resultaat verplichting om de

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

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

Zodra bekend is dat een trainee een tijdelijke aanstelling krijgt bij de ADR zorgt

Personeelsbeheer voor de invoering van de trainee als nieuwe medewerker bij de

ADR

In juni worden de aanbiedingsbrieven opgesteld door HRM adviseurs Deze

worden door de traineecoordinatoren gecontroieerd voordat deze naar de

instromende trainees worden verstuurd

Het bedrijfsbureau verzorgt vervoigens dat de trainee een rijkspas krijgt

toegang en account voor teammate mobiliteitkaart en dergeiijke De

traineecoordinator zorgt dat deze acties in gang worden gezet en controleert de

uitvoering hiervan

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

4 5 Terugbetalingsregeling studie

Het werkterrein van de ADR vereist voor de trainees specifieke langdurige

opieidingen De ADR hecht grote waarde aan kennis en ontwikkeling en

investeert daar in grote financiele mate in Conform de ARAR vordert de ADR

bij ontslag tijdens de studie en of na het behalen van het diploma en of bij

voortijdig afbreken al dan niet bij niet goed functioneren en of onvoidoende

studieresultaten in beginsel aitijd de studiekosten terug Dit wordt vastgelegd

bij de aanvraag studiefaciliteiten in het p direkt portaal
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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 borgen van de

aansluiting tussen de individuele ontwikkeling en de eisen verwachtingen door de

ADR gesteld aan trainees en ook op het zorg dragen voor een goede inbedding
van de trainee in de ADR praktijk In bijiage 3 zijn handvaten en richtlijnen

weergegeven voor goed traineeship

5 1

5 2 Rollen

De ADR gaat uit van professionele begeleiding van de trainees Begeleiding die

de trainees structuur en houvast biedt Bij de begeleiding onderscheidt de ADR

de voigende rollen met de daaraan verbonden verantwoordelijkheden

Traineecoordinatoren

• Begeleiden het traineeproces
• Coachen en begeleiden de trainee meta coachen

• Zijn een onafhankelijk aanspreekpunt voor de trainee

• Organiseren bijeenkomsten workshops begeleiders en mentoren

Sectormanager accountdirecteur

• Aanstellen van een mentor en trainee buddy binnen zijn haar team

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

Mentor

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

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

trainee mentor binnen een sector heeft meerdere trainees als mentees

• De mentor heeft als belangrijkste taak het bijdragen aan het functioneren en

ontwikkelen van medewerkers Deze rol omvat het begeleiden en stimuleren

van medewerkers het toezien op een passende opdrachtenportfolio het

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

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

• Tijdens de uitvoering van projecten heeft de projectleider regelmatig contact

met de trainee over het functioneren

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

• De trainees zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van projectevaluaties van

projecten waaraan zij hebben meegewerkt

Trainee buddy
In de sector of account wordt de trainee aan een trainee buddy gekoppeld Hij zij
is veelal een oud trainee De taak van de buddy is de startende trainee wegwijs
te maken in het sector account en ministerie de geschreven en ongeschreven

regels over te dragen en de trainee een thuis gevoel te geven Daarnaast

ondersteunen ze bij praktische vragen inzake onder meer ICT middelen pasjes
en dergelijke
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Trainee

Eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit van functioneren en voor communicatie

hierover met begeleider en traineecoordinator

Traineegroep
• Leren van en met elkaar staat centraal in de traineegroep
• Accent iigt hierbij op persooniijke ontwikkeiing en op cuituur en gedrag niet

op vakinhoud

• ledere traineegroep start met persooniijk assessment voor iedere trainee en

bespreking hiervan in de traineegroep

HRM

» Draagt zorg voor aansteiiingsbrieven
• Draagt zorg voor aanmeiding in P systemen beschikbaarheid VOG verkiaring

en dergeiijke

Bedrijfsbureau

Draagt zorg voor aanvragen rijkspas mobiiiteitpas 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 junior trainee wordt bij aanname ingeschaald in schaai 5 0 In de voigende

jaren van het traineeship wordt de junior ingeschaald in jaar 2 in schaai 5 1 jaar
3 in schaai 6 0 en jaar 4 in schaai 7 0 Na afronding van de bachelor vindt

inschaling plaats in schaai 8 0

Een trainee met een afgeronde bacheior opieiding wordt ingeschaaid in schaai

8 0 In het tweede jaar van het traineeship wordt de trainee ingeschaald in

schaai 8 1 Na afronding van het traineeship wordt de trainee als ADR

medewerker ingeschaald in schaai 9 0

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

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

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

ingeschaald in schaai 11 1

Een periodieke verhoging of bevordering naar een hogere periodiek schaai kent

altijd als voorwaarde dat sprake is van goed functioneren en van goede
studieresultaten Hierbij wordt aangesloten op de functioneringsgesprekken die

jaarlijks worden gehouden

Opleidings ontwikkelkosten

De omvang van de kosten voor de vakopleiding worden bepaald 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

Aanleiding
De ADR heeft een traineeprogramma Dit programme valt uiteen in drie

categorieen trainees tw WO HBO en VWO Voor de WO trainees is aangesloten

op het rijksbrede traineeprogramma Voor de HBO en VWO is na eigen
onderzoek en na overieg met een functiewaarderingsspeciaiist enkeie jaren

geieden tot de onderstaande inschaling besloten Daarbij is het traineetraject
voor de VWO kandidaten op 4 Vi jaar gesteld zodat in deze periode de studie

afgerond kan worden

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

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

schaal toe te kennen

VWO

Start traineeship
Tweede jaar traineeship
Derde jaar traineeship
Vierde jaar traineeship

schaal 5 0 € 1832 68

schaal 5 1 € 1871 74

schaal 6 0 € 1972 29

schaal 7 0 € 2214 01

Bij afronding bachelor

Instroom Adviseur bedrijfsvoering

Verplaatsing periodiekdatum naar

januari

schaal 8 0 € 2397 45

schaal 8 1 €2458 42

HBO

Start traineeship
tweede jaar traineeship
Instroom na twee jaar

Verplaatsing periodiekdatum
naar januari

schaal 8 0 € 2397 45

schaal 8 1 €2458 42

schaal 9 0 € 2581 44

schaal 9 1 € 2642 39

Indien tijdens het traineeship een WO opieiding wordt afgerond zal bij goed
functioneren en goede studieresultaten instroom na twee jaar plaats vinden op

schaal 10 1

WO

Start traineeship
Tweede jaar traineeship
Instroom na twee jaar

Verplaatsing periodiekdatum
naar januari

schaal 10 0 € 2519 37

schaal 10 1 €2642 39

schaal 11 1 € 3240 81

schaal 11 2 € 3375 04
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Bijiage 2 Richtlijnen voor goed traineeprogramma

Een goede invulling van het Audittraineeschip 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 mogelijkheid te groeien in de

taak

• De trainee heeft een duidelijk werkpakket met eigen verantwoordelijkheden
• De trainee participeert in alle activiteiten die reievant 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

afdeling en overleggen
• Eigen initiatieven van trainees worden gestimuleerd
• Er is aandacht voor het trainee aspect zoais benodigde tijd voor opieiding
• Leidinggevende en traineebegeleider denken mee over de persoonlijke

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 overleg 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

18 I Leidraad Audit Traineeship
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Toelichting
De beoordelingsmatrix is opgesteld voor alle selecteurs die betrokken zijn bij de

CV en briefseiectie Op basis van deze uniforme leidraad kunnen kandidaten

gelijkwaardig worden beoordeeld

Voorafgaand aan de CV en briefseiectie zijn alle essentiele GO factoren

vastgelegd die als gezamenlijke leidraad dienen voor de beoordeling van alle

kandidaten Deze zijn terug te vinden in de matrix

Elke selecteur beoordeelt de kandidaten afzonderlijk en zonder afstemming met

anderen met een onvoldoende voldoende goed uitstekend

1233111 00024



Toelichting
De beoordelingsmatrix is opgesteld voor alle selecteurs die betrokken zijn bij de

CV en briefseiectie Op basis van deze uniforme leidraad kunnen kandidaten

gelijkwaardig worden beoordeeld

Voorafgaand aan de CV en briefseiectie zijn alle selectiecriteria genoemd in de

vacature vastgelegd die als gezamenlijke leidraad dienen voor de beoordeling

van alle kandidaten Deze zijn terug te vinden in de matrix

Eike selecteur beoordeelt de kandidaten afzonderiijk en zonder afstemming met

anderen met een onvoldoende voldoende h goed uitstekend De

uitkomsten hiervan worden met de recruiter gedeeld door via e maii aan te geven

welke kandidaten een GO NO GO Reserve krijgen let op vermeid in verband met de

privacywetgeving geen namen van de kandidaten via e mail maar verwijs naar het

kandidatennummer zoals vermeid in Digidoc

De recruiter indien betrokken bij het werving en selectieproces verzamelt alle

beoordelingen waarna deze met de selectiecommissieleden tijdens de CV en

briefseiectie worden besproken Na deze afstemming worden de kandidaten wel

of niet geselecteerd voor een selectiegesprek of op reserve gezet voor kandidaten

binnen het ministerie van Financien getdt dat zij door de vacaturehouder telefonisch worden

afgewezen

De selectiecommissie wordt verzocht om de selectieformulieren cv s en

motivatiebrieven binnen 4 weken na afloop van het selectieproces te vernietigen

1233113 00025



Welk e andere kennis ervaringen en of kenmerken van

deze kandidaat zouden een verrijking kunnen zijn voor dit

team

Overig

bijv voor aandachtspunten op CV en motivatiebrief
Brief Motivatie voor ADR en accountancy Diploma eis en Relevante werkervaring Klantgerichtheid

Selectiegesprek

score score score score score

Naam kandidaat GO NO GO Reserve toelichting toelichting toelichting toelichting toelichting toelichting

1233140 00026



Welk e andere kennis ervaringen en of kenmerken van

deze kandidaat zouden een verrijking kunnen zijn voor dit

team

relevante werkervaring en of kennis invullen zoals in

vacaturetekst staat vermeid

Overig

bijv voor aandachtspunten op CV en motivatiebrief
Bij no go

Geschikt voor andere roi binnen het ministerie van

Financien

Brief motivatie voor ministerie van Financien afdeling en functie werk en denkniveau invullen zoals in vacaturetekst staat vermeid

Is het een interne

kandidaatSelectiegesprek

score score score score

GO NO GO Rijk MinFin toelichtingKandidaat Reserve Directie afdeling functie toelichting toelichting toelichting toelichtingExtern

X X X X X X
Voorbeeld
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Auditdienst Rijk
Ministerie van Finanden

7

dADR 12 198a DEFINITIEF

Auditdienst Rijk

Iniiehtingen
mw | 5 1 2 e

Aan

MT ADR

T 5 1 2 e

J®minfin nlb 1 2e

Datum

8 oktober 2012

Auteur

b 1 2e

memo spelregels beleid promotieonderzoek

In het MT van 1 oktober hebben we ons de vraag gesteld hoe om te gaan met

promotieonderzoeken binnen de ADR In onderstaande tekst doe ik hiertoe een

voorstel Deze tekst zal worden opgenomen in het HRM beleid

Binnen de ADR bestaat de mogeiijkheid om een promotieonderzoek vorm te

geven Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden

Binnen de ADR kunnen maximaal 3 promotietrajecten tegelijk lopen
Het management van de ADR kan een deelinvestering doen in het onderzoek

dit is altijd maatwerk

Een verzoek tot promotieonderzoek wordt in een onderbouwd voorstel aan

het MT voorgelegd

Het MT toetst of het onderzoek direct belang heeft voor ADR processen

aanpak of ontwikkeiing

Het onderzoek staat de werkzaamheden die binnen het dienstverband met

de ADR worden uitgevoerd niet in de weg

Een bijdrage in geld en of tijd vanuit de ADR wordt gezien als bijzondere

beloning De medewerker dient dan ook ten minste 4 zeer goede

beoordelingen te overleggen

De faciliteiten vanuit de ADR worden voor maximaal 4 jaar verleend

De investering op het traject in tijd staat in verhouding tot het

dienstverband dat de medewerker binnen de ADR heeft

Het grootste deel van de investering wordt door de medewerker zelf gedaan
De uitkomsten van het onderzoek staan mede ten dienste van de ADR

IMa afronding van het promotieonderzoek dient sprake te zijn van een

rendementsperiode voor de ADR bij ontslag binnen drie jaar na afronding
zal een terugbetalingsverplichting gelden

«

Gevraagde besllssing Gaat het MT akkoord met voorgestelde tekst

In zijn vergadering van 15 oktober 2012 is het MT akkoord gegaan met

het bovenstaande kader

Pagina 1 van 1
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Rijksoverheid
m

Menu

Senior IT auditor
Ministerie van Financien

Standplaats

Contractduur

Den Haag

zjaar

Uren perweek

Maandsalaris

Salarisniveau

Niveau

Vakgebied

Reagerenvoor

Vacaturenummer

Plaatsingsdatunn

Dienstverband

36

€3 81 5 €5 671

schaal 12

Master doctoraal

Auditing accountancy ICT Onderzoek wetenschap

zqjanuari Nogsdagen

ADR 20 01

gjanuari 2020

Tijdelijkeaanstelling Arbeidsovereenkomstvoor

bepaaide tijd met uitzicht op onbepaaide tijd

Functieomschrijving \

“Von sluizen en weerstations tot datacenters en vliegvergunningen als IT auditor kom ik in aanraking

met olle systemen die Nederland in beweging houden Met de onderzoeken van de Auditdienst Rijk

wordt onze digitate overheid steeds een stuk veiiiger

Auditdienst Rijk

] ijde5 1 2 6

https odc werkenvoomederland nl vacatures preview 01430 549651010395 20 1 2020
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Injouwrol van senior IT auditor draagje bijaanhetgerichtauditenvandeinrichtingvan

automatiseringen de uitvoering van nieuw beleid en wetgeving Je hebt als senior auditor

affiniteit met dejaarrekeningcontrole In nauwesamenwerking met de financial auditor

bepaal jljwelkesystemen en processen onderzochtworden De audits naarbijvoorbeeld IT

governance systeemaudits ERP pakketten data analyse IT Infrastructuur pentesting of

cybersecurityvoerjesamen meteen team ult IMaasthetuitvoerenvan dewerkzaamheden

pak je In audits een coordinerende en coachende rol voor junior collega s

Het resultaat is een zorgvuldig onderbouwd en politiekverantwoord auditrapport waarde

ontvanger mee aan het werk kan En in de uitvoering van je werkzaamheden kun jij

gebruikmaken van de nieuwste technologie en tools die gericht zijn op het analyseren van

dataen processen

Werken bij de Auditdienst Rijk is spannend en veelomvattend letterlijk en figuurlijk

Ku n jij IT audits uitvoeren waar de politieke schijnwerpers op gericht zijn en die een groot

maatschappelijkbelangdienen IT audits opsystemen waarvele miljoenen euro’s mee

gemoeidzijn Beschou\wjij degehele Rijksoverheid als jouwwerkterrein Ben jij de nieuwe

senior IT auditor van de Auditdienst Rijkdie het Rijk behoedt voor IT risico’seneen bijdrage

levert aan een transparante betrouwbare en veilige Rijksoverheid

Hierdoor en door een steeds intensiever en beter gebruik van IT tooling wordt ook de

controle achteraf van de Rijksfinancien minder complex en tijdrovend

Word jij de nieuwe collegavan|5 i 2 e |Qfwil je lievereerst eens praten over jouw misschien

wel toekomstigewerkzaamheden

Neem dan contact op metl s i z e ^ia o6 I 5 1 z e

Functie eisen V

• Je beschikt over een afgeronde wo opleiding
• Je hebt minimaal vier jaar relevante ervaring in het laten uitvoeren van IT technical

of system audits

• Je beschikt over aantoonbare en relevante ervaring in het coordineren en begeleiden

van projecten en hetaansturen van een projectteam
• Je hebt bij voorkeur ervaring met auditsoftware of data analyse en of IT tooling
• Je beschikt bij voorkeur over een RE titel CI55P CIS of CEH

https odc werkenvoomederland nl vacatures preview 01430 549651010395 20 1 2020
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Arbeidsvoorwaarden N

Salarisniveau

schaal 12

Maandsalaris

Min €3 815 Max €5 671 bruto

Dienstverband

Tijdelijke aanstelling Arbeidsovereenkomstvoorbepaalde tijd nnet uitzicht op onbepaalde

tijd

Contractduur

2 jaar

Maximaal aantal uren perweek

36

Overige arbeidsvoorwaarden V

Naasthetsalarisontvangjeeen Individueel Keuzebudget IKB Het IKB bestaatuitgeld

16 37 van je bruto jaarsalaris en tijd Met het I KB maak jij de keuzes die bij jou passen en

kun je een deel van je arbeidsvooiwaarden zelf samenstellen Je kunt er bijvoorbeeld voor

kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij datwenst Ook kun

je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen De

Rijksoverheid hechtsterkaan persoonlijkegroei en loopbaanontwikkelingen biedt daarvoor

tal van mogelijkheden Tot de secu ndaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer

verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness volledige vergoeding van je ov reiskosten

woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Bijzonderheden V

• Graag ontvangen we je brief en cv in een Word of pdf bestand De sollidtaties

worden conform geldende afspraken in beschouwinggenomen
• De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken

https odc werkenvoomederland nl vacatures preview 01430 549651010395 20 1 2020
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• Het maken van een casus het opvragen van referenties en online screening

bijvoorbeeld via databanken zoekmachines en sociale netwerken kan deel

uitmaken van het sollicitatieproces Bovendien is het mogelijkdat we kandidaten

screenen op onbesproken gedrag
• Meerinformatieoverde Auditdienst Rijkvindjeop

http www rijksoverheid nl onderwerpen rijksoverheid bedrijfsvoering van het

rijk auditbeleid auditdiensten

Meer over de functiegroep Senior Adviseur

Door het Functiegebouw Rijkworden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken

van resultaat enontwikkelafspraken infunctioneringsgesprekken en krijgt men inzichtin de

loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid »

Meer overjouwtoekomstigeafdeling

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid In opdracht

van alle ministeries helptdeADRdie overheid nogbeterte functioneren Nietalleen door het

uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of het presenteren van

bevindingen Dit doen wij ook door het delen van best practices en door departementen met elkaar

in verbinding te brengen De ADR bestaat uit ruim zeshonderd medewerkers met diverse

achtergronden zoals accountancy bestuurskunde psychologic en kunstmatigeintelligentie

Ministerievan Financien

Bij Financien gaan we over het geld NIet als doel maar in dienst van een financieel gezond

Nederland Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede

https odc werkenvoomederland nl vacatures preview 01430 549651010395 20 1 2020
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functioneren van het financiele stelsel Wij richten ons op het belangvan de samenlevingalsgeheel

op korte en lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer desku ndig duidelijk

durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle

burgers en bedrijven Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig Wij zien

erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed

mogelijk aansluiten bij de publieke belangen Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming

efficiente uitvoeringen effectieftoezicht

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature

5 1 2 e

5 1 2 e

Voor meer informatie over de soilicitatieprocedure

5 1 2 e

5 1 2 8t

Vragen en opmerkingen

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren

neem dan contact met ons op

Over deze site

Contact

Privacyverklaring

Copyright

https odc werkenvoomederland nl vacatures preview 01430 549651010395 20 1 2020
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Colofon

API

Cookies

Responsible disclosure

Kernboodschap diversiteit

Toegankelijkheidsverklaring

Volgonsop

in IT f m 0

Werken voorNcdcrlSlld
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

Bijiagen

fADR FA^
5 1 2 e

ADRim

FW Oordeel CRvdM

maandag 23 mei 2022 10 36 41

Onrriasi Cnllgng RvdM in7aks de hsSrOndf

ADR FAVan 5 1 2 e

Verzonden dinsdag 14 September 2021 15 58

Aan ADR OA 1 5 i 2e h@minfin nl ADR IT5 1 2 e 5 1 2 e

| 5 i 2e gminfin nl

Onderwerp FW Oordeel CRvdM

Hi 5 1 2 e

Zie onderstaand en bijgevoegd nav zojuist besproken in MT

Groeten

5 1 2 e

ADR FAVan

Verzonden dinsdag 14 September 2021 15 57

5 1 2 e

BEDR O P ] 5 1 2eAan 5 1 2 e 1@minfin nl 5 1 2 0

ADR B V J 5 i 2e Sminfin ni

AmR FU l 5 l 2e 1@minfin nlCC 5 1 2 e

Onderwerp FW Oordeel CRvdM

Beste 5 1 2 e

Onderstaande mail is ook voor jullie relevant voor de werving vacatureteksten Belangrijk dat

we vanaf nu geen criteria opnemen die strijdig kunnen zijn met bijgevoegd oordeei O P is

bezig met bet opzetten van een nieuwe iijn voor de traineeships die wel de toets der kritiek kan

doorstaan

Groet

5 1 2 e

] ADR FA

Verzonden dinsdag 14 September 2021 15 56

] ADR BZK J V 1 5 l 2e |aminfin nl

Van 5 1 2 e

5 1 2 eAan

ADR VOS] 1 5 l 2e t5 minfin nl [

5 1 2 e

]ADR OA 1 5 1 2e |@minfin nl5 l 2 e

ADR IT ] 5 1 2e lfcDminfin nl

^ [ADR E U [

5 1 2 e

1@minfin nlCC 5 1 2e5 1 2 e

Onderwerp Oordeei CRvdM

Beste Trainee codrdinatoren

Graag wijs ik jullie op de volgende casus

In 2019 heeft iemand gesolliciteerd op FA en IT trainee vacatures Deze kandidaat is op grond
van zijn ieeftijd 40 afgewezen In de huidige voorwaarden van bet traineeship hanteert de

ADR immers een werkervaringseis van max 2 jaar

Ik sla vervoigens een paar stappen over in de casus en kom dan bij bet punt dat betrokkene

1226456 00030



een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens heeft aangespannen omdat hij vindt dat

Fin aan leeftijdsdiscriminatie doet

Het college heeft Inmiddels geoordeeld en stelt betrokkene in het gelijk
Bijgevoegd hetoordeel

Jullie wijzen in jullie rol als eerste CV s af We moeten de uiteindelijke consequenties van dit

oordeel nog bepalen en de toelatingseisen voor het traineeship mogelijk herzien Vanaf nu en

tot die tijd is het in ieder geval belangrijk dat we leeftijd en de eis van 2 jaar werkervaring geen
criteria laten zijn

We zullen HR vragen de vacatureteksten n a v het oordeel na te lopen op strijdigheid

Als jullie vragen hebben kunnen jullie| 5 i 2 e |of mij uiteraard benaderen

Met vriendelijke greet

5 1 2 e

M 5 1 2 e

E 5 i 2e ^minfin nl

www ri jksoverheid nl

Management assistent 5 1 2 e

@minfin nlE 5 1 2e

5 1 2 eM 06

Ministerie van Financien

Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

1226456 00030



Van

Aan

Onderwerp

Datum

fADR FA^
5 1 2 e

fADR FAl

FW Cas5s|T2tfetleqqinq afspraken

maandag 23 me 2022 10 38 10

ADR FAVan 5 1 2 6

Verzonden dinsdag 14 September 2021 16 25

ADR DT 1 5 1 2e ^minfin nl

ADR EU 1 5 i 2e ^ Bminfin nl
_

Bminfin nl

Aan 5 1 2 e

CC 5 1 2 e5 1 2 e

ADR DT

Onderu erp FW CasrfeQ^stlegging afspraken

5 1 2e

Beste 5 1 2 e

Hierbij het voorstel vanuit het overleg met DIZ en O P gisteren

Ik heb inmiddels de casus vanmiddaq besproken in MT Sectoren Tevens heb ik de trainee

coordinatoren geinformeerd alsmede

vanaf nu al te voorkomen dat zij in de teruckoDPelina aan kandidaten over de afwijzing van

CV s ieeftijd als criterium gebruiken |
vacatureteksten strijdigheden met het oordeel van het CRvdM staan zoais de werkervaringseis
In MT afgesproken dat de nieuwe vacatureteksten eerst door ons worden geiezen voordat

pubiicatie piaatsvindt

De trainees m n om5 1 2 e

voorai om te voorkomen dat in nieuwe5 1 2 e

Hoor graag of je het eens bent met onderstaande of opmerkingen hebt

Mijn eerste stap zou daarna zijn om een overleg aan te bieden aafiFF2]e

Groeten

5 1 2 e

ADR FA

Verzonden maandag 13 September 2021 12 45

Aan

Van 5 1 2 6

BEDR O P 1 5 l 2e ^@minfin nl | 5 i 2 e

5 1 2 8 BEDR O P ^ 5 l 2e |@minfin nl

]@minfin nl

Onderwerp CasifsQ^stlegging afspraken

5 1 2 8

] DJZ PUBLIEK5 1 2 8

[ 5 1 2e

Beste 5 1 2 8

Bedankt voor het overleg zojuist over de casuSlTle

Hierbij een vastlegging van hetgeen we hebben afgesproken Laat het s v p even weten of dit

klopt met jullie beeld

buiten verzoek

Uitspraak CRvdM

2 5 1 2 8 gaat samen met collega^Been gesprek vanuit de ADR aanbieden Doel open

gesprek waarin we vragen wat hij wil en daarin kunnen we hem evt uitnodigen te

solliciteren Wanneer gepland stemt 5 i 2 enog af met

voorbereiding gesprek

5 1 2 8 ter

1226457 00031



3 In gesprek kondigen wij tevens besiuit op bezwaarschrift aan

bereiden een reactie voor op bet oordeel van CRvdM en stemmen4 5 1 2 e

deze af met ADR voor toets op werkbaarheid ADR Daarin moet worden aangeven hoe

Fin de procedure gaat aanpassen zodat geen sprake meer is van leeftijdsdiscriminatie

Tevens kan daarbij dan afhankelijk van gesprek mafj^ feerugkoppeling worden gegeven

over wat Fin met castafT^ beeft gedaan

Jstemmen voor punt 4 af met5 5 1 2 e5 1 2 e

] Doel is gelijke beleidslijn binnen

Fin voor traineeships mogelijk wel als eis op te nemen max 3 jaar geleden afgestudeerd

zoals dat nu in sommige traineeships al zit

6 We stemming de timing over de reactie op CRvdM en het WOB besiuit op elkaar af

aten weten of deze lijn ook de instemming heeft van

5 1 2 e

5 1 2 e len7 5 1 2 e

5 1 2 e

8 Na overeenstemming over de aanpassingen in de procedure zal ADR de eisen voor het

traineeship aanpassen in de uitingen

Met vriendelijke greet

5 1 2 e

M 06 5 1 2 e

E 5 i 2e @minfin nl

rijksoverheid nlWWW

Management assistent 5 1 2 e

E 5 1 2e l3iminfin nl

M 06 5 1 2 6

Ministerie van Financien

Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

1226457 00031
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