
Bij de Beleidsdirectie Leefomgeving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag is 

het volgende werk beschikbaar 

 

Medewerker Energie voor 36 uur per week  
(tijdelijk voor 36 uur/week) 

Vacaturenummer 0.1071 
 

Salarisindicatie: max. schaal 11 bij een 36-urige werkweek 

Periode werkzaamheden:  Per direct t/m 31 december 2018 

 

De organisatie 

De Vereniging De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 388 gemeenten 
samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert 
gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. 
 
De VNG is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de  
netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie 
van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke 
vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische 
verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen. De VNG 
speelt daarin een cruciale rol door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk 
naar Den Haag te brengen en te lobbyen voor de juiste 
randvoorwaarden zodat gemeenten, samen met de inwoners, met de 
oplossingen aan de slag kunnen. 
 

Het bureau Het bureau in Den Haag ondersteunt de vereniging. Het bureau stelt 

maatschappelijke opgaven centraal en faciliteert het beleidsoverstijgend 

werken op verschillende vraagstukken. 

Een van de Beleidsthema’s is een gezonde en veilige leefomgeving.  

Binnen het team Leefomgeving werken we met vraagstukken als 
Duurzaamheid, Klimaatadaptatie, Natuur, Grondbeleid, Geluid, 
Circulaire Economie, Mobiliteit, Wonen, Omgevingswet en Energie. De 
laatste twee zijn belegd in respectievelijk het Programma Implementatie 
Omgevingswet en het Programma Energie 
 

Het Programma Energie Het Energieakkoord in 2013 was het startsein voor het Programma 
Energie van de VNG. Met de ministeries van BZK, EZ en I&M zijn 
basisafspraken gemaakt rondom de thema’s energiebesparing 
Koopwoningen, energiebesparing Bedrijven en verduurzaming Scholen, 
en later ook rondom regionale energiestrategieën (RES). Hierin zijn 
innovatieve uitvoeringsprogramma’s (praktijkervaring en experimenten) 
gezet naast beleids- en strategieontwikkeling. Andere belangrijke 
beleidsthema’s die niet direct vallen binnen één van de 
uitvoeringsprogramma’s worden door het programmateam actief 
gevolgd. Dit doet zij door inhoudelijke input te leveren, kennis naar 
gemeenten te verspreiden en op strategisch niveau aan tafel te zitten bij 
de juiste partners (Rijk, EU, decentrale overheden, ngo’s en koepels van 
het bedrijfsleven) om gemeenten te vertegenwoordigen[1]. Met het 
Belastingplan van 2015 is er onder meer extra budget beschikbaar 
gekomen voor ‘Innovatieve Aanpakken’. Het deelprogramma 
Innovatieve Aanpakken, waar we met deze vacature een nieuwe collega 
voor werven, is hieruit voortgekomen.   

 
Werkzaamheden 

Samenvatting Het programma Innovatieve Aanpakken richt zich op het versnellen van 

energiebesparing in de particuliere woningvoorraad. Binnen dit 

programma konden gemeenten samen met aanbiedende partijen een 

aanvraag indienen voor budget. Met dit budget financieren ze een 



aanpak waarmee ze woningeigenaren stimuleren de eigen woning 

(stapsgewijs) naar energieneutraal te renoveren.   

Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft de aanvragen 

beoordeeld en bepaald welke aanpakken gehonoreerd zijn. In totaal zijn 

er nu 46 aanpakken, verspreid over het land, actief aan de slag.  

 Om gemeenten en hun partners te ondersteunen bij hun Innovatieve 

Aanpakken, heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. 

Voor dit programma zijn we op zoek naar een nieuwe collega. Ben jij 

flexibel, pragmatisch ingesteld, sociaal en heb jij hart voor de 

energietransitie? Solliciteer dan op deze functie. 

Taakomschrijving De taakomschrijving is op hoofdlijnen:  

 Uitvoeren van activiteiten die gemeenten ondersteunen om hun 
Innovatieve Aanpakken tot een succes te maken; 

  Samen met collega’s onderhouden van contacten met 
kennispartners en netwerk, zoals het ministerie van BZK, 
Bouwend Nederland en Stroomversnelling; 

 Uit de vele netwerken en contacten destilleren van kennisvragen 
bij gemeenten en deze omzetten in verdiepende kennis- en 
expertisebijeenkomsten; 

 Aanspreekpunt voor gemeenten en allianties van een aantal 
Innovatieve Aanpakken;  

 Organiseren van (kleinschalige) bijeenkomsten voor het lerend 

netwerk en inhoudelijke bijeenkomsten voor gemeenten;  

 Actief deelnemen en samenwerken in het team Innovatieve 

Aanpakken met vier andere collega’s en pro-actief oppakken 

van werkzaamheden; 

 Breed inzetbaar op verschillende onderdelen van het VNG 

ondersteuningsprogramma. 

 

 

 

 

Wij vragen 

Functietype  Beleidsadviseur 

Gevraagde opleiding  Bestuurskunde / politicologie / milieuwetenschappen / geografie 

/ ruimtelijke ordening / sociale wetenschappen 

Niveau opleiding Minimaal HBO/WO   

Werkervaring  Bij voorkeur 3-5 jaar werkervaring   

Functie-eisen Kennis van energie- en duurzaamheidsbeleid en de rol van gemeenten 

daarbij strekt tot aanbeveling.   

Competenties  Heeft aantoonbare affiniteit met het thema Energie en 
Duurzaamheid; 

 Heeft aantoonbare kennis van het gemeentelijk speelveld;  

 Is procesmatig, flexibel en resultaatgericht; 

 Vindt het prettig om zowel zelfstandig als in teamverband te 
werken; 

 Praktisch en realistisch, gericht op het vinden van oplossingen in 
het hier-en-nu; 

 Organisatietalent, kan ondernemen in een voortdurend  
 veranderende omgeving  

 Kan netwerken en is goed in het leggen en onderhouden van 
contacten; 

 Is zorgvuldig en betrouwbaar in de uitvoering van de 



werkzaamheden; 

 Kan hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en is in staat om 
afhankelijk van situatie op dat vlak te schakelen; 

 Is collegiaal en dienstverlenend en draagt bij aan een 
goede onderlinge teamgeest. 

  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fred Jonker via fred.jonker@vng.nl.  

06 - 575 92 999 of via Aline Fissette, aline.fissette@vng.nl 06 - 519 47 903. 

 

Spreekt deze functie je aan? 

Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 17 december  2017 je sollicitatie met CV 
onder vermelding van vacaturenummer  0.1071. Je kan je sollicitatie mailen aan peno@vng.nl . De 
selectiegesprekken vinden plaats in week 51. 

 

Voorwaarden 

Arbeidsvoorwaarden  Contractduur:  t/m 31 dec 2018 

 De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en 

werkervaring  

 8 % vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.  

 De overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op 

die van de Rijksoverheid. 

Detachering Mocht er een geschikte kandidaat uit de gemeente gevonden worden 

dan gaat de voorkeur uit naar invulling op basis van detachering. 

Voorwaarde is dan dat de huidige werkgever bereid is aan een 

detachering mee te werken. Wij adviseren de leidinggevende vooraf te 

informeren over deze mogelijkheid. Dit bespoedigt de afhandeling van 

de detachering. 

Het Nieuwe Werken  

 

De VNG werkt volgens Het Nieuwe Werken-principe: tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken. Dit gebeurt in overleg met de 

leidinggevende. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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