
Bij het team Integratie en Participatie binnen de Directie beleid  van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten in Den Haag zijn wij op zoek naar een 
 

Beleidsmedewerker met aandachtsgebied sociale zaken en 
arbeidsmarktbeleid (36 uur per week) 
 
Vacaturenummer:               0.1054 

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

Periode:                              z.s.m. 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 keuze stelt de VNG de maatschappelijke opgaven centraal 
en faciliteert het beleidsgebied overstijgend werken op verschillende 
vraagstukken. 

 

Het team Binnen het team Integratie en participatie wordt er gewerkt aan de 
belangenbehartiging voor en dienstverlening aan gemeenten op 
verschillende terreinen binnen het sociaal domein, zoals Jeugd, WMO 
en Werk en Inkomen. Het team houdt  zich o.a. bezig met de 
Participatiewet, arbeidsmarktbeleid, armoedebeleid en 
schuldhulpverlening. Het team is ook verantwoordelijk voor de 
coördinatie en strategische ondersteuning van de VNG-commissie Werk 
en Inkomen en het periodieke Bestuurlijke overleg met het rijk.  

 
Wat ga je doen? 

Samenvatting Je werkt aan de strategie en de uitvoering van beleidsinhoudelijke 
thema’s rondom de participatiewet en arbeidsmarkt beleid. 
De uitdagingen in 2018 liggen op het terrein van werk en participatie 
naar vermogen en op de verbinding tussen werk en de energietransitie. 
 

Taakomschrijving Je bent een sparringpartner en werkt nauw samen met andere collega’s 
binnen de Directie Beleid, gemeenten en andere stakeholders. Vanuit dit 
kader: 

 onderhoud je interne en externe contacten (ministeries, 
belangenorganisaties, sociale partners en UWV)   



 bereid je bestuurlijke overleggen met het rijk en andere 
stakeholders voor. 

 
Verdere taakaccenten zullen worden aangebracht aan de hand van nog 
te maken keuzes in het kader van de agenda 2018. 

 

Wat vragen we van jou? 

Functietype   Beleid, strategie en proces 

Gevraagde opleiding   Verschillende achtergronden zijn mogelijk   

Niveau opleiding   WO werk- en denkniveau 

Werkervaring   Ca 5 jaar op het terrein van sociale zaken, arbeidsmarktbeleid 
en/of economie  

Functie-eisen  Je bent proactief, neemt initiatief en pakt zelfstandig activiteiten 
op; 

 Je bent all-round inzetbaar. 

Competenties   Heeft gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; 

 Kan strategisch denken; 

 Is in staat om in korte tijd veel (nieuwe) informatie tot zich te 
nemen en te analyseren; 

 Is in staat tot flexibel werken in een projectmatige omgeving met 
wisselende deadlines en prioriteiten; 

 Is in staat om vragen en behoeften van gemeenten te vertalen 
naar actie en aanbod; 

 Is een goede netwerker en sterk in communicatie en 
presentatie; 

 Kan goed improviseren en onderhandelen en is pragmatisch.  

 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzanne Konijnendijk, coördinator Team Integratie 

en participatie, 06-12211502. Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 19 oktober 

a.s. je sollicitatie met CV onder vermelding van vacaturenummer 0.1054. Je kunt je sollicitatie 

sturen/mailen aan peno@vng.nl  

De gesprekken vinden plaats op donderdag 26 oktober. 

 

 

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. 

mailto:peno@vng.nl


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

 


