
 

 

Projectsecretaris – College voor Arbeidszaken VNG 
(locatie: VNG kantoor te Den Haag)  
  
College voor Arbeidszaken 
De VNG heeft het College voor Arbeidszaken (CvA) ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging 
op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het 
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector. 
Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in 
het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat 
om wet- en regelgeving. 
  
De opdracht 
Met de oprichting van de 2e werkgeversvereniging gaan we ervoor zorgen dat ook de 40.000 
gemeenteambtenaren bij 170 andere gemeentelijke organisaties onder dezelfde voorwaarden werken 
dan hun 125.000 collega’s. Het oude systeem van aansluitingen is niet houdbaar onder de uitleg van 
de wet op de cao en de statuten van de VNG. Denk bij de andere gemeentelijke organisaties o.a. aan 
gemeenschappelijke regelingen, GGD en omgevingsdiensten. Zij moeten op een andere manier 
gebonden worden aan de CAO en gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de VNG. 
Hier komt veel werk bij kijken. Beleidsmatig zijn de kaders gezet, maar de statuten moeten nog worden 
neergelegd bij de notaris, de oprichtende bestuurders in stelling gebracht, een bestuur ingericht, 
dienstverlening geformuleerd, bedrijfsvoering ingericht en daarbovenop moeten 150 tot 170 
organisaties zich gaan aansluiten met allemaal hun eigen besluitvorming. Samen met een senior 
medewerker ga je hiermee aan de slag. Het is een opdracht van proberen, ontdekken, fouten maken en 
daarvan leren.  
  
Gevraagde profiel 
Een beleidsmatige duizendpoot die er samen met een senior beleidsmedewerker voor gaat zorgen dat 
de oprichting van de tweede werkgeversvereniging voor de VNG op rolletjes verloopt. Je laat je niet 
snel uit het veld slaan en houd van doorpakken. Tegelijkertijd ben je accuraat en heb je gevoel voor 
verhoudingen. In een complexe omgeving begrijp je goed dat plannen dagelijks kunnen wijzigen en dat 
er weinig processen voorspelbaar verlopen. In die dynamiek kan jij je staande houden door je 
nieuwsgierige en leergierige houding. 
  
•         HBO/WO werk- en denkniveau. 

•         Bestuurlijk-juridisch is zeker een pré. 

•         Handig met Excel, SharePoint en/of Microsoft teams. 

•         Creatief, zelfstandig, planmatig en resultaatgericht. 
  
Na deze opdracht 
•         Weet je precies hoe de VNG bestuurlijk werkt (VNG bestuur, College van arbeidszaken). 

•         Hoe de VNG intern werkt (algemene directie, bedrijfsvoering verbinden aan beleid). 

•         Weet je wat er komt kijken bij de oprichting van een vereniging (bestuurders zoeken, reglementen). 
  
Gewenste startdatum: +/- 15 augustus 2019 
  
Spreekt deze functie je aan?  
Ben jij die professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent in het gevraagde 
profiel? Stuur dan uiterlijk woensdag 31 juli a.s. je motivatie voor deze opdracht en je actuele CV naar 
ons op via onderstaande link.  
Klik hier om te solliciteren! 
  
Mocht je zelf niet voldoen aan het profiel, maar wel iemand kennen die geschikt is, stuur dit bericht dan 
door. Wij komen graag in contact met geschikte kandidaten. Deze opdracht zal o.a. ook via LinkedIn en 
Facebook worden gedeeld.  
  

https://www.tangram-tis.nl/10629/kandidaten/inschrijven/10629-02S00009BP


 

 

Voorwaarden 
Het traineeprogramma duurt twee jaar. Deze opdracht is in eerste instantie voor 6 maanden. De 
arbeidsovereenkomst omvat 40 uur, waarvan er gemiddeld 32 uur (maandag t/m donderdag) op locatie 
c.q. voor de opdrachtgever wordt gewerkt. De overige acht uur wordt benut voor het opleidingsdeel. 
  
Procedure 
De selectieprocedure bestaat uit minimaal 2 gesprekken. Het geven van een pitch maakt onderdeel uit 
van de eerste gespreksronde.  
 


