
 

 

 
de verbinding tussen VNG en gemeenten 

Het is de ambitie van de VNG om alle werkzaamheden samen met haar leden, de gemeenten, uit te 

voeren. Door de eigen VNG-medewerkers tijdelijk bij gemeenten te laten werken en medewerkers van 

gemeenten bij de VNG leert de VNG de dagelijkse praktijk van haar leden nog beter kennen en 

begrijpen. 

 

 

In het team Lokale Democratie en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in  

Den Haag zijn wij tijdelijk op zoek naar een 

 

Coördinerend Beleidsmedewerker  
expertisegebied veiligheid  

(36 uur/week exclusief ADV)  
 
Vacaturenummer: 0.1017 

 

Salarisindicatie  maximaal € 5.788,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek  

  (VNG-schaal 13) 

Periode werkzaamheden  per direct tot en met 31 december 2017 (op basis van detachering)    

Reageren t/m  3 april 2017 

 

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 VNG-bureau in Den Haag ondersteunt de vereniging. Het 
management bestaat uit een algemeen directeur, een 
plaatsvervanger en drie themadirecteuren die elk één van de 
volgende overkoepelende beleidsthema’s aansturen: 
1. Gezonde en veilige leefomgeving 
2. Integratie en participatie, 
3. Vertrouwen in en de kwaliteit van de lokale democratie. 
 
Daarnaast zijn er een aantal programma’s en projecten. 
Met deze keuze stelt de VNG de maatschappelijke opgaven centraal 
en faciliteert het beleidsoverstijgend werken op verschillende 
vraagstukken. 
 
Het team Lokale Democratie en Veiligheid houdt zich onder meer 
bezig met: 

- het verbinden van het veiligheidsdomein in de gemeente(n) 
met de keten van zorg en welzijn en ook onderwijs;  

http://www.vng.nl/vereniging/vng-connect


- een (overheids)brede en integrale aanpak van ondermijnende 
criminaliteit; 

- het vereenvoudigen van informatie-uitwisseling in het 
veiligheidsdomein.  

 

 
 
De functie 

Taakomschrijving De  Beleidsmedewerker is belast met het inhoudelijk coördineren van 
werkzaamheden op het gebied van veiligheid binnen het team Lokale 
Democratie en Veiligheid. Dit gebeurt in afstemming met de 
teamcoördinator Lokale Democratie en Veiligheid en onder 
inhoudelijke aansturing van de themadirecteur.  
 
Je verzorgt het relatiemanagement met landelijke partners zoals het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, het Veiligheidsberaad, 
het Bureau Regioburgemeesters, het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de ministeries van VenJ 
en BZK e.d. 
 
Je zorgt in afstemming met de teamcoördinator en de themadirecteur 
voor de aansluiting met de bestuurlijke structuur rond veiligheid 
binnen en buiten de VNG vorm. Je coördineert/verzorgt de 
inhoudelijke ambtelijke ondersteuning richting commissie Bestuur en 
Veiligheid, het VNG bestuur en diverse (inter)bestuurlijke overleggen 
op het terrein van veiligheid en bent secretaris van het Strategisch 
Beraad Veiligheid. 
 
Tot slot geef je vorm aan een adviestraject voor de doorontwikkeling 
van het thema veiligheid binnen de VNG. Deze doorontwikkeling is 
onderdeel van het brede organisatieontwikkeltraject van de VNG.  
Dit traject moet leiden tot een concreet advies over de ambities, de rol 
van de VNG, de benodigde capaciteit (ook in termen van 
competenties, vaardigheden, kunde en kennis) en de (financierings- 
en organisatie) mogelijkheden om ambities en benodigde capaciteit 
met elkaar in balans te brengen.* 
 
*Er is een mogelijkheid de functie in deeltijd (bv 28 of 32 uur) te vervullen. In 
overleg kan dan eventueel het adviestraject op een andere wijze worden 
vervuld. 

 

Werkzaamheden Op basis van de praktijk in gemeenten en de daaruit voortvloeiende 
behoefte werk je met collega’s en externe partners samen aan 
belangenbehartiging, dienstverlening en netwerkvorming in het 
veiligheidsdomein. Jouw bijdrage aan VNG brede programma’s en 
projecten is hierbij vanzelfsprekend. 
 
Jouw werkzaamhedenbestaan uit: 

- Overleg, onderhandelen, draagvlak creëren, expertise ophalen 
en informeren; 

- Organiseren op een uniforme wijze van kennis van de behoefte 
van de leden. Overdracht expertise naar gemeenten zodanig dat  
zij dit kunnen vertalen naar de lokale praktijk. 

- Contacten met vertegenwoordigers van koepelorganisaties, 
lokale en landelijke politici, bestuurders en ambtenaren; zo zorg 
je ervoor dat de VNG op het expertisegebied veiligheid kan 
functioneren als de spil in het expertisenetwerk en er wordt 
samengewerkt met grote kenniscentra op dit gebied zoals het 
Instituut voor Fysieke Veiligheid en het CCV; 

- Krachtig inhoudelijk opereren van de VNG op het gebied van 
veiligheid;   

- Bijdrage aan de ontwikkeling van het team Lokale Democratie 
en Veiligheid. 



 

Wij vragen 

Functietype  Beleid 

Gevraagde opleiding  Bestuurlijk / juridisch (bestuurskunde, rechten, politicologie, 

veiligheidskunde, criminologie) 

Niveau opleiding  WO  

Werkervaring  10-15 jaar  

Functie-eisen - Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur bestuurskunde 
met affiniteit met het recht;  

- Aantoonbare brede maatschappelijke en politieke belangstelling,  
bestuurlijke sensitiviteit; 

- Brede kennis over en ervaring in netwerk binnen het 
veiligheidsdomein; 

- Brede kennis van en ervaring in leiding geven aan complexe 
projecten in politiek-bestuurlijke omgeving; 

- Bij voorkeur een aantoonbare ervaring binnen het 
veiligheidsdomein in de gemeenten. 

Competenties - Je neemt een leidende en samenbundelende rol bij het 
formuleren van gezamenlijke doelen en bij het initiëren van 
acties daar naar toe;  

- Communicatie en representatie, je legt en onderhoudt contacten 
met alle relevante externe personen en partijen;  

- Helicopterview: je hebt overzicht over alle taken en 
verantwoordelijkheden van de collega’s die werkzaam zijn op 
het gebied van veiligheid en je coördineert deze;  

- Je bent voortdurend op zoek naar draagvlak, consensus en 
realistische compromissen, naar oplossingen in ieders belang;  

- Je bent gericht op exploratie, expansie en de ontwikkeling van 
nieuwe mogelijkheden en toepassingen. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Becking, Resourcemanager, 070-
3738432 of  Martine Meijers, Coördinerend Beleidsmedewerker/Teamcoördinator, 070-3738521. 

 

Spreekt deze functie je aan? 

Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 3 april 2017 je motivatie met CV onder 

vermelding van vacaturenummer 0.1017 Je kunt je sollicitatie mailen aan peno@vng.nl.  

 

Voorwaarden 

VNG Connect In het kader van VNG Connect wordt deze vacature twee weken 

tegelijkertijd zowel bij de VNG zelf uitgezet als onder gemeenten. 

Detachering Mocht er een geschikte kandidaat uit de gemeente gevonden worden 

dan wordt de functie ingevuld op basis van detachering. Voorwaarde is 

dat je huidige werkgever bereid is aan een detachering mee te werken. 

Is dat niet het geval, dan wordt jouw kandidatuur buiten beschouwing 

gelaten.  

 

Wij adviseren je jouw leidinggevende vooraf te informeren over je 

interesse in de functie. Dit bespoedigt de afhandeling van de 

detachering. 

 

 

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

mailto:peno@vng.nl

