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15 mei 2020. Altijd al een kijkje willen nemen       in 
het leven van een Rijkstrainee? Wij ook! Daarom 
interviewden wij Laura Dijkstra, trainee van het Rijks-
i-traineeship. In dit interview vertelt zij met plezier 
over haar ervaringen en geeft ze een paar handige tips 
voor bijna afgestudeerden die interesse hebben in een 
traineeship bij het Rijk. 
 

Waar heb je gestudeerd en hoe heb je je 

studententijd beleefd? 

“Ik heb in Groningen gestudeerd. Daar ben ik ooit op 
het HBO aan een sociale studie begonnen. Die 
opleiding heb ik afgemaakt en daarna heb ik een korte 
periode in de zorg gewerkt. Dat werk zag ik mezelf 
alleen niet de rest van mijn leven doen, dus besloot ik 
Rechten te studeren aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Ik ben afgestudeerd in recht en ICT, 
daarbij kun je denken aan privacy recht, 
computercriminaliteit, maar ook auteursrecht. Hier 
heb ik heel veel plezier in gehad!” 
 

“Tijdens mijn rechtenstudie heb ik ook in de politiek 
ervaring opgedaan, namelijk bij de Provinciale Staten. 
Dat was een hele leerzame ervaring, want ik kende het 
recht een beetje en kon daardoor begrijpen hoe wet- 
en regelgeving gemaakt werd, welke uitgangspunten 
er golden. Maar aan de voorkant van dat proces staat 
de politiek, dus ik kon ook vanuit die kant bezig zijn 
met belangrijke maatschappelijke onderwerpen. De 
rechtenstudie was daar heel handig bij.” 
 

Waarom ben je begonnen aan het 

Rijkstraineeship? 

“Ik wilde me eerst oriënteren op de banenmarkt en 
omdat ik maatschappelijk betrokken was geweest leek 
het me heel interessant om voor de overheid te 
werken. Een traineeship bij de Rijksoverheid sprak me 
heel erg aan omdat je in relatief korte tijd kennis kunt 
maken met verschillende plekken binnen de 

Rijksoverheid. Omdat je in een korte periode veel 
diverse opdrachten krijgt en daarbinnen zoveel 
keuzemogelijkheid hebt, kun je ontdekken waar je 
passie ligt en waar je wilt werken. Daarnaast start je 
met een hele groep trainees, dus je krijgt meteen een 
netwerk dat je anders misschien mist als je bij één 
bedrijf werkzaam bent. Die groep bestaat uit allemaal 
mensen van jouw leeftijd met wie je samen het traject 
start, en daar heb je leuke borrels mee! Ik verhuis voor 
mijn werk van Groningen naar Den Haag en dan is 
het heel fijn dat ik met een groep gelijkgestemde 
trainees start.” 
 

Op welke afdelingen ben je werkzaam 

geweest? Waar werk je nu? 
“Ik zit bij het Rijks-i-traineeship, daar zitten studenten 
van bestuurskunde en rechten maar ook andere 
studierichtingen zoals psychologie en bedrijfskunde. 
Binnen dit traineeship zijn 3 stromingen: ICT, Data 
en Cyber. Zelf doe ik de cyber-track. Dan moet je 
denken aan informatiebeveiliging en 
privacyrechtelijke vraagstukken. Ik ben begonnen bij 
de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), het 
gevangeniswezen, op het hoofdkantoor in Den Haag. 
Daar heb ik me vooral bezig gehouden met awareness 
programma’s op gebied van integriteit, veiligheid en 
privacy. Ik ging in een bestaand team aan de slag met 
de vraag hoe we medewerkers het beste konden 
trainen om veilig en verantwoord te werken met 
informatie. Daarvoor heb ik me verdiept in 
privacywetgeving en gaf o.a. workshops.”  
 

“Sinds deze week ben ik 

begonnen bij de politie, dat is 

voor mij echt een droom die 

uitkomt!” 
 

Hoe is het om deel te nemen aan 

het Rijkstraineeship? 
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Bij mijn tweede opdracht ga ik heel wat anders doen. Ik 
ga namelijk meewerken aan een project dat alle innovaties 
die binnen de politie plaatsvinden, zal bundelen in een 
ICT-voorziening. Zo kan de politie in het hele land doen 
aan kennisdeling en manieren vinden om beter samen te 
werken. Dat is ook om een stukje controle te faciliteren 
voor de politie om te kijken of we overal op de goede weg 
zijn. Daar heb ik heel veel zin in.” 
 
Kun je een voorkeur opgeven voor een 

werkplek na het afronden van het traineeship?  

“Het idee is dat je na het traineeship blijft werken voor 
de Rijksoverheid, maar je wordt er niet op vastgepind als 
je dat niet wilt. Het traineeship is echt de voorbereiding 
op een baan bij de Rijksoverheid, waar binnen de 
overheid mag je in principe zelf bepalen.”  
 

“Je bouwt een gigantisch 
netwerk op in die 2 jaar, zowel 

binnen je opdrachten als 

binnen het algemene 

opleidingstraject.” 
 
“Dat geeft je veel kansen en mogelijkheden je passie te 
vinden voor een werkplek en daarvoor te solliciteren als 
je klaar bent.” 

 

Wat is de toegevoegde waarde van het Rijks-

traineeship als je ook op een andere manier bij 

het Rijk in dienst kunt treden? 

“Je hebt al twee jaar ervaring binnen de Rijksoverheid als 
je het traineeship hebt afgerond en die ervaring houd je 
altijd. Het geeft je dan ook de mogelijkheid om ooit als 
zzp’er aan de slag te gaan op een specifiek vakgebied, 
bijvoorbeeld een niche binnen rechten. Je kunt je als 
zzp’er die het traineeship heeft afgerond aanbieden aan 
rijksorganisaties op dat gebied. Dan zou je op basis van 
projecten kunnen werken. Maar je kunt ook solliciteren 
op verschillende functies binnen de Rijksoverheid. Die 
twee jaar ervaring kun je op verschillende manieren 
meenemen na je traineeship. Je wordt opgeleid en je krijgt 
specifieke training, je krijgt er een groot netwerk bij en 
het wordt goed betaald. Ik vind het alleen maar een win-
win situatie.”  
 

“De andere kant is misschien dat het kan voorkomen 
dat je een opdracht krijgt waar je niet meteen 
enthousiast van wordt. Je zou die opdracht dan in het 
kader van het traineeship wel moeten afronden voor 
je naar de volgende kunt gaan.’ 
 
Kun je een voorbeeld geven van wanneer je 

een beroep hebt gedaan op dit netwerk? 

“Het traineeship biedt je ook een persoonlijke coach 
aan. Met deze coach heb ik gedurende de eerste 
opdracht gezocht naar waar mijn passie en ambities 
lagen, voor een volgende opdracht. Hij heeft mij heel 
goed geholpen om van een beleidsmatige naar een 
meer projectmatige opdracht te komen. Over het 
algemeen kun je in jouw groep van trainees vragen 
naar contactgegevens of tips om jou te helpen een 
project op te zetten etc.” 
 
Hoe ziet een typische werkdag er voor jou 

uit?  

“Normaal gesproken kom ik maandag om 9 uur 
binnen, lees ik eerst wat mails en begin ik met de 
voorbereidingen voor het project waarmee ik aan de 
slag ben. Ik ga bijvoorbeeld een inkooptraject starten 
omdat ik communicatiemiddelen nodig heb om mijn 
project vorm te geven. Daarna plan ik een vergadering 
met de directie communicatie om advies te vragen 
daarover. Dan stem ik alles nog af met mijn directe 
collega’s en ga aan de slag. Soms ga je ook het 
werkveld in, zeker in het begin heb ik vaak 
meegelopen met bijvoorbeeld gevangenismede-
werkers of mijn begeleider op werk” 
 

“Het is vooral variatie tussen een aantal uur op de dag 
dat je zelf aan de slag bent met onderzoek, en een paar 
uur die je nodig hebt om met mensen te bellen of 
mailen om zaken te regelen. Ook heb je vaak nog een 
afspraak op locatie, om iets af te ronden of te 
presenteren. Hoe je werkdag eruitziet, verschilt ook 
heel erg per opdracht.”   
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Hoe verloopt de selectie, waar wordt op 

gelet en hoe kun je jezelf bijvoorbeeld 

onderscheiden van andere sollicitanten?  
“Het traject is best intensief, maar het is goed te doen. 
De selectieprocedure begint bij je motivatiebrief 
waaruit moet blijken waarom jij je wilt inzetten voor 
het publieke belang. Je moet dus ook een beetje op de 
hoogte zijn van wat er speelt in de politiek in 
Nederland, maar ook ingelezen zijn op je vakgebied. 
Wat zijn de knelpunten en waar liggen de kansen. Ik 
heb zelf kamerbrieven gelezen en rapporten die te 
maken hadden met de ontwikkelingen op het cyber-
gebied. Van belang is dat je goed kunt onderbouwen 
waarom je je wilt inzetten voor het publieke belang, 
en dat je kennis hebt van het vakgebied. 

 

“Op basis van je brief kun je worden doorgelaten voor 
een capaciteitentest. Die is best pittig. Je moet goed 
kunnen rekenen en logisch redeneren, en er zit ook 
een stukje taal en talent analyse in de test. In dat laatste 
onderdeel zit niet echt een goed of fout, maar je moet 
wel geschikt zijn om te werken voor de overheid. Je 
moet bijvoorbeeld goed zelfstandig kunnen werken, 
maar het is ook heel belangrijk dat je een teamspeler 
bent..” 
 

“Als je die test hebt doorstaan krijg je een uitnodiging 
om op gesprek te komen. Bij het eerste gesprek met 
de recruiter moet je weer goed kunnen onderbouwen 
waarom je wilt werken voor de overheid. Daarna ga je 
nog op gesprek bij werknemers en mogelijke 
opdrachtgevers en daar wil je je kennis laat zien van 
het vakgebied waarvoor je solliciteert. Als je zo ver 
bent in de procedure zit je op een goede positie, maar 
het is nog geen garantie op een plek. Je moet jezelf 
dus echt op die sollicitatiedag laten zien.” 
 
Worden er vaak mensen aangenomen met 

een juridische studie? 

“De basis om toegelaten te worden is een WO-
opleiding. Ik merk zelf wel dat een rechtenstudie vaak 
een grote pré is! Je werkt namelijk vaak aan beleid of 
je voert beleid uit en je hebt dus altijd te maken met 
wet- en regelgeving. Als je al weet hoe je die 
regelgeving moet interpreteren en hoe je daarmee om 
moet gaan in specifieke situaties, heb je in mijn optiek 
echt streepje voor. Ik weet niet hoeveel rechten-
studenten worden aangenomen, maar ik weet wel dat 

van de honderden sollicitanten er ongeveer 70 
mensen worden aangenomen.” 
 
Over welke eigenschappen/kwaliteiten zou 

je moeten beschikken als Rijkstrainee? 

“Mij is heel erg opgevallen dat je goed moet kunnen 
netwerken als je goed wilt zijn in dit werk. Contacten 
onderhouden, samen kunnen werken en mensen van 
verschillende afdelingen kunnen verbinden. Je komt 
elkaar veel tegen ook al is de Rijksoverheid erg groot, 
dus het is belangrijk je netwerk te onderhouden. Wat 
ook belangrijk is, is dat je kansen moet kunnen zien. 
Soms zie je door de bomen het bos niet meer, en dan 
is het goed om in creatieve oplossingen te denken en 
kansen te zien. Je moet goed hoofdzaken van bijzaken 
kunnen onderscheiden, anders kun je verdrinken in de 
hoeveelheid mogelijkheden en organisatiestructuren.  

 

“Je komt niet terecht is een strakke hiërarchie. Je krijgt 
bij het traineeship juist veel vrijheid en die kun je heel 
goed benutten, maar daarvoor moet je wel initiatief 
nemen. Zelf vind ik die vrijheid heel fijn.” 
 

Hoe heb je de overstap van een rechten-

studie naar het Rijkstraineeship ervaren? 

“Ten eerste vond ik het heel fijn om verlost te zijn van 
de continue druk van je master. Kan ik nog meer doen 
om mijn cijfer te verbeteren? Studeren stopt niet. Als 
je eenmaal gaat werken, ben je na werk gewoon vrij 
voor de rest van de avond. Aan de andere kant is het 
ook wel weer wennen. Ik heb de eerste weekenden 
ben ik nog vaak op stap gegaan en dat werd wel een 
beetje veel in combinatie met een fulltime baan. In het 
begin is alles nieuw en al dat nieuwe kost ontzettend 
veel energie. De switch van studeren naar het 
werkende leven vraagt om keuzes maken.”  
 

“Tijdens het traineeship heb je om de week een 
trainingsdag. Dat is een opleidingsdag in het teken van 
de overheid leren kennen, en trainingen op het gebied 
van communicatie, politiek, juridische aspecten maar 
ook persoonlijke ontwikkeling of echt vak-
inhoudelijke kennis. En daarna ga je vaak borrelen 
met je trainees, en dat is echt gezellig! Je leert elkaar 
daar goed kennen en je kunt het altijd wel goed vinden 
met een paar trainees.” 
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Heb je nog tips voor bijna afgestudeerden die 

geïnteresseerd zijn in een Rijkstraineeship? 

“Neem deel aan de open dagen. Je zou ook een keer met 
een huidige trainee een kopje koffie kunnen doen om een 
betere indruk te krijgen van de opleiding en het werk.  Je 
kunt ook op de Instagram van WerkvoorNederland of 
het Rijks-i-traineeship goed volgen wat er zoal in de 
aanbieding is.”  
 

“Ik had me geen fijnere startersbaan kunnen wensen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


