
Bij het team Lokale Democratie en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den 
Haag zijn wij op zoek naar een 
 

Senior beleidsmedewerker lokale democratie  
(36 uur per week)  

 
Vacaturenummer:                     0.1055 

Salarisindicatie:  max. € 5.788,-  bruto per maand bij een 36-urige werkweek (VNG-

schaal 13) 

Periode:             per direct voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband 

 

 

 

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 
topmanagement bestaat uit een algemeen directeur, een 
plaatsvervangend Algemeen Directeur (gericht op de interne 
organisatie) en drie Beleidsdirecteuren 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 inrichting stelt de VNG de maatschappelijke opgaven 
centraal en faciliteert het beleidsoverstijgend werken op verschillende 
vraagstukken. 

 

Team Lokale Democratie 

en Veiligheid 

Het team Lokale Democratie en Veiligheid heeft drie hoofdtaken: 

 Invulling en uitvoering van de strategische agenda lokale 
democratie;  

 Maatschappelijke vraagstukken binnen het openbare orde en 
veiligheidsdomein aanpakken en 

 Ondersteuning van de commissies Bestuur en Veiligheid en 
Raadsleden en Griffiers. 

 
Wat ga je doen? 

Samenvatting Als senior beleidsmedewerker lokale democratie ondersteun je de 
commissie bestuur en veiligheid, stuur je op de integraliteit van de 
verschillende sporen van de strategische agenda lokale democratie en 
ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de dossiers interbestuurlijke 
verhoudingen en regionale samenwerking binnen de strategische 
agenda lokale democratie.  
 



 

Taakomschrijving Als commissiesecretaris ben je verantwoordelijk voor: 

 coördinatie van de organisatie van de commissievergadering, 
bewaken inhoudelijke voortgang, opvolgen besluiten, 
eindverantwoordelijkheid voor de verslaglegging; 

 ondersteuning van de commissievoorzitter voor, tijdens en na 
vergadering; 

 bevordering samenwerking van de commissievoorzitters, 
commissiesecretarissen, portefeuillehouders, themadirecteuren 
en dossiertrekkers op specifieke dossiers; 

 monitoring en evaluatie van het functioneren en werkwijzen van 
de commissie en 

 werving en selectie van leden van de commissieleden samen 
met concernstaf. 

 
Je werkzaamheden op het gebied van lokale democratie bestaan uit:  

 Sturen op integraliteit van de verschillende sporen van de 
strategische agenda lokale democratie; 

 Met collega’s door ontwikkelen van de inhoudelijke dossiers 
interbestuurlijke verhoudingen (visie op horizontale toezicht en 
het ontwikkelen van elektronische tools ter ondersteuning) en 
regionale samenwerking (gemeenten de mogelijkheid bieden om 
van elkaar te leren en aandacht voor de rol van 
gemeenteraadsleden binnen regionale samenwerking). Hierbij 
schakel je tussen projectmatig en procesmatig werken.  

 Strategisch en tactisch adviseren van de directie, commissie en 
bestuur op het gebied van de strategische agenda lokale 
democratie; 

 Actief met je collega’s en externe partners werken aan 
netwerkvorming, belangenbehartiging en dienstverlening; 

 Ondersteuning bieden aan gemeenten met vragen; 

 Organiseren van netwerken en platforms voor 
kennisuitwisseling; 

 Bijdrage leveren aan VNG brede programma’s en projecten.  
 

 

Wat vragen we van jou? 

Opleiding  Bestuurlijk / beleid (bestuurskunde, politicologie)  

 WO 

 

Werkervaring  Tenminste 10 - 15 jaar werkervaring, waarvan deels bij lokaal 

bestuur 

  

Functie-eisen Wij zoeken iemand met:  

 Aantoonbare brede maatschappelijke en politieke belangstelling, 
bestuurlijke sensitiviteit; 

 Brede kennis en ervaring op het gebied van lokale democratie, 
regionale samenwerking en interbestuurlijke verhoudingen; 

 Brede kennis van en ervaring in het leidinggeven aan/ 
coördineren van complexe projecten in een politiek-bestuurlijke 
omgeving;  

 Brede kennis en ervaring in het ondersteunen van politieke 
besluitvorming.   
 

Competenties  Politiek en bestuurlijk sensitief 

 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

 Sterk in organiseren, projectmatig en procesmatig werken 



 Netwerk onderhouden en verschillende partijen kunnen 
verbinden 

 Goede balans tussen een helicopterview en oog voor detail 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Becking, Resourcemanager, 070-373 

8432 of Linda Bouw, wnd. coördinator team lokale democratie, 070-373 8393. Als deze functie je 

aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 31 oktober je motivatie met CV onder vermelding van 

vacaturenummer 0.1055. Je kunt je sollicitatie mailen naar peno@vng.nl.  

 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Contract Je wordt aangesteld door middel van een tijdelijk contract of aanstelling 

via payroll. Eventueel is detachering mogelijk. 

Overig  Contractduur:12 maanden, afhankelijk van de 
bedrijfsomstandigheden en/of je functioneren volgt eventueel 
omzetting naar een vast dienstverband.  

 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

