
 

 

 
de verbinding tussen VNG en gemeenten 

De VNG streeft ernaar 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, leren we elkaars dagelijkse praktijk nog beter kennen en begrijpen. 

 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gevestigd in Den Haag, zoekt een doortastende 

en resultaatgerichte: 
 

Beleidsmedewerker Concernstaf (Strateeg)  
(36 uur per week) 

 

Vacaturenummer 0.1033 

Salarisindicatie maximaal € 4.569,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek 
(VNG schaal 11) 

Periode werkzaamheden per direct voor de duur van een jaar 
 

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 VNG bureau Het 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 is 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. 

 

De afdeling De Concernstaf voert de regie over de strategische beleidskaders en over de 
planning- en controlcyclus. De medewerkers van de Concernstaf bereiden de 
vergaderingen van het Bestuur, de Algemene directie en het Strategisch 
beleidsoverleg voor. Daarbij is het van belang om goed te anticiperen en er 
samen met de beleidsdirectie voor te zorgen dat op tijd de strategische 
discussies worden gevoerd. 
De veelomvattende taken bij de Concernstaf leveren een belangrijke bijdrage 

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


aan het strategisch beleid van de organisatie: 
 

 Ondersteuning van bestuur en directie; 

 Prioritering, verantwoording, planning- en controlcyclus en verbinding                   
naar de beleidsdirectie; 

 Lobby bij de Tweede Kamer; 

 Lobby in Brussel en ondersteuning van de overlegorganen; 

 Het betrekken van de wetenschap bij het VNG-werk. 
 

 
 
Werkzaamheden 

Taakomschrijving Jouw belangrijkste taak is het ondersteunen van de Algemene directie bij 
de totstandkoming van strategisch beleid en het bepalen van 
standpunten. Dat doe je samen met de enthousiaste collega’s van de 
Concernstaf en van de Beleidsdirectie, in het bijzonder met de 
beleidsdirecteuren en commissiesecretarissen.  

 

Taken en werkzaamheden:  

     Ondersteunen van het periodieke overleg tussen de Algemeen 
directeur en de beleidsdirecteuren. 

     Adviseren van het bestuur en de Algemene directie op 
strategisch niveau. 

     Bijdragen leveren aan het tijdig signaleren en interpreteren van in- 
en externe ontwikkelingen. 

     Advies geven aan beleidsmedewerkers over voorstellen die zij 
agenderen voor het bestuur, de Algemene directie en Strategisch 
beleidsoverleg. 

     Je werkt op een integrale en verbindende manier en werkt nauw 
samen met je collega’s van communicatie, de lobbyisten in Den 
Haag en Brussel. 

     Bijdrage leveren aan kwaliteitsbewaking en (beleids)control en 
neemt in voorkomende gevallen deel aan (beleids)evaluaties. 

 Coördineren en deelnemen aan projecten die door de Algemene 
directie aan de Concernstaf worden opgedragen. 
 

 

Wij vragen 

Functietype Bestuurlijk 

Opleiding  WO werk- en denkniveau 

 Bijvoorbeeld Politicologie, Bestuurskunde of Rechten 

Werkervaring 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke bestuurlijke functie. 

Functie-eisen  Aantoonbare brede maatschappelijke en politieke belangstelling. 

 Kennis van de beleidsterreinen van de VNG, interbestuurlijke 
verhoudingen en ambtelijke overheidsorganisaties. 

 Ervaring met het werken voor bestuurders. 

Competenties  Je weet wat belangrijk is voor het bestuur en de algemene directie, 
hebt een hoge politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een 
dienstverlenende instelling. 

 Je kunt omgaan met conflicterende belangen. 

 Je denkt vooruit en hebt een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen, 
en de daarbij komende kansen en mogelijkheden. 

 Je bent een stevig gesprekspartner voor bestuurders, directie en 
beleidsmedewerkers. 

 Je bent proactief en gedisciplineerd, kan goed plannen en zorgt voor 
de tijdige opvolging van afspraken. 

 Je bent flexibel, kunt je snel een onderwerp eigen maken en 



gemakkelijk switchen tussen diverse bezigheden. 

 

Geïnteresseerd? 

Ben jij die gedreven collega waar de VNG naar op zoek is en spreekt het profiel je aan? Reageer dan  
uiterlijk 20 augustus 2017 door een CV en begeleidend schrijven te mailen naar peno@vng.nl onder 
vermelding van vacaturenummer 0.1033. De gesprekken zullen eind augustus plaatsvinden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan van der Voet, Hoofd Concernstaf,                          
tel. 06 52403673.  
 

 

Voorwaarden 

Contract Mocht er een geschikte kandidaat uit een 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 je leidinggevende vooraf te informeren over je interesse in de 

functie. Dit bespoedigt de afhandeling van de detachering. 

 

Is detachering geen optie dan is een tijdelijk contract of aanstelling via payroll 

mogelijk. 

Overig  De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en 
werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal. 

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

 De overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van 
de Rijksoverheid. 

 Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen 
cao/rechtspositie. 

 Op fulltime basis is het mogelijk om 200 uur ADV per jaar op te 
bouwen; deze uren zijn flexibel op te nemen. 

 De VNG werkt volgens Het Nieuwe Werken-principe: tijd- en plaats 
onafhankelijk werken. Dit gebeurt in overleg met de leidinggevende. 

 

 

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

mailto:peno@vng.nl

