
Stagiair(e) gezocht als projectondersteuning voor de pilot “mengvormen horeca/winkel”.  

Functiebeschrijving 

Zit jij in het 3e of 4e jaar van jouw HBO dan wel WO studie? Lijkt het jou leuk om stage te lopen 

binnen een politiek/bestuurlijke organisatie? Zoek je een uitdaging waarbij je in  korte tijd veel kunt 

leren? Dan is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)op zoek naar jou! In de periode van 

januari 2017 tot 1 juli 2017 is er voor 3 dagen in de week een stageplaats beschikbaar.  

De pilot  

 

Het komt steeds vaker voor dat een bruidsmodezaak haar klanten een glaasje prosecco  

schenkt, of  een restaurant kunst aan de muur verkoopt, maar dan gaat de schoen wringen. 

Deze vorm van branchevervaging noemen we ‘mengvormen in de horeca’ en is volgens de 

huidige Drank- en Horecawet (hierna: DHW) niet toegestaan. Handhaving is echter lastig, 

omdat het niet op grote schaal op één moment gebeurt. Daarnaast is het een maatschappelijke 

ontwikkeling die al veelvuldig plaatsvindt en die onomkeerbaar lijkt. De VNG  is op verzoek 

van een aantal gemeenten de  pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ gestart.  Voor 

ondersteuning bij deze pilot zoekt de VNG een stagiair(e). 
 

De Stageplaats 

Als stagiair(e) ben je ondersteunend en operationeel bezig met voorbereidende en beleidsmatige 

activiteiten voor bovengenoemd project. Voor dit project zijn er regelmatig contacten met o.a. 

ministeries, ambtenaren, bestuurders en brancheorganisaties zoals Koninklijk Horeca Nederland 

(KHN), MKB-Nederland etc. Verder ben jij samen met de project leider het eerste aanspreekpunt voor 

vragen over  de voortgang van het project, zowel binnen als buiten de VNG. Je gaat stage lopen bij het  

team Recht en aan de slag bij het cluster Staats- en Bestuursrecht.  

Waaruit bestaan jouw werkzaamheden zoal ?  

 Uitvoering en beheer van diverse taken zoals  het organiseren van bijeenkomsten met 

bestuurders, ministeries, ambtenaren, etc. 

 Bijhouden van outlook-agenda van projectwerkgroep voor bijeenkomsten en het bijhouden en 

van informatie voorzien van het forum voor deelnemers aan de pilot; 

 Ondersteunen bij het maken van verslagen tijdens bijeenkomsten, ondersteunen  bij het zoeken  

naar gerichte informatie op internet aangaande horeca.  

 Ontsluiten van jurisprudentie op het gebied van horeca-wetgeving;  

 Ondersteunen bij het opstellen van factsheets; 

 Maken van tijdspad/overzichten/rapportages én het signaleren van diverse deadlines 

aangaande het project. 

Functie-eisen 

 Je bent  3e of 4e jaars rechten of bestuurskunde HBO/ WO-student; 

 Je bent integer en weet om te gaan met privacygevoelige gegevens; 

 Je bent innovatief en doet voorstellen; 

 Je kunt secuur  werken; 

 Je hebt een goed analytisch vermogen; 

 Je bent flexibel en proactief. 

 Je hebt actuele kennis van Excel, Powerpoint en Prezi  

Wat mag jij van ons verwachten? 



 Een goede begeleiding tijdens de stage; 

 De mogelijkheid om je te ontwikkelen en alle projectprocessen (in-, door- en uitstroom) te 

ontdekken; 

 Je wordt onderdeel van een enthousiast team; 

 Je krijgt een stagevergoeding  

Heb je vragen? Neem dan  telefonisch contact op met Josette Evers, tel: 06-57538436  of  mail je cv 

naar  josette.evers@vng.nl 
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