
 

 

Trainee – Team Lokale Democratie en Veiligheid  - nadruk onderdeel Openbare orde en Veiligheid 
(locatie: VNG, Den Haag) 
  
Organisatie 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met 
alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG behartigt de 
belangen van de gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten voor gemeenten uit en biedt haar 
leden een platform. De gemeenten moeten worden gesteund in hun ambities om zich verder te 
ontwikkelen als eerste overheid én worden ondersteund in het aangaan van alle uitdagingen die zij 
ondervinden. 
  
Over het 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 aanpakken binnen het openbare orde en veiligheidsdomein. 

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

  

Opdracht: bijdrage project cyberagenda, implementatie aanpak straatintimidatie en uitwerking 
burgerparticipatie op Veiligheid 
De VNG commissies Informatiesamenleving en Bestuur & Veiligheid (B&V) hebben gevraagd om een 
VNG cyberagenda 2020. Informatiebeveiliging, aanpak cybercrime en aanpak cyberverstoringen 
komen er inhoudelijk samen en vragen om een handelingsperspectief. 
Daarnaast zijn de implementatie van de aanpak seksuele- en straatintimidatie en uitwerking toekomst 
burgerparticipatie op Veiligheid de opdrachten waaraan gewerkt wordt. 
  
Functie 
De trainee maakt onderdeel uit van het projectteam cyberagenda 2020 en levert zelfstandig 
tussenrapportages aan de commissie Bestuur en Veiligheid (B&V). Daarnaast zorgt de trainee voor de 
implementatie bij gemeenten m.b.t. het vastgestelde handboek aanpak straatintimidatie en inventariseert 
de behoefte aan verdere ondersteuning. 
Tenslotte is -volgend uit het ambitieplan van de VNG commissie B&V- het verzoek om met andere 
betrokkenen op grond van een aantal recent verschenen wetenschappelijke rapporten een 
toekomstbeeld te schetsen op buurtpreventie en burgerparticipatie binnen het domein van Veiligheid. 
  
Tevens zal de trainee op allerlei manieren ondersteunen (zowel inhoudelijk en organisatorisch) in het 
uitvoeren van acties uit het ambitieplan van de VNG commissie B&V en het werkplan 2019 van het team. 
Qua ondersteuning valt te denken aan het organiseren van bijeenkomsten, ondersteunen bij het opstellen 
van consultaties op wetgevingstrajecten vanuit het Rijk en het ondersteunen in de voorbereiding van 
stuurgroepen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. De trainee valt onder begeleiding van de 
coördinerend senior adviseur. 
  
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden 

• Het uitvoeren van opdrachten mb.t. bijdrage leveren aan de cyberagenda, de implementatie bij 
gemeenten van het handboek seksuele en straatintimidatie en toekomstbeeld over 
buurtparticipatie en buurpreventie o.g.v. Openbare Orde en Veiligheid. 

• Het aangaan van de nodige relaties daartoe binnen de organisatie van VNG en daarbuiten, 
waaronder contact met een of meerdere ministeries. 

• Het ondersteunen van het werk op het gebied van openbare orde en veiligheid in brede zin.  
• Het ondersteunen van de secretaris van de Commissie B&V in de voorbereiding van 

commissievergaderingen. 
• Het meewerken en mee-overleggen in relevante interne en externe besprekingen. Dit laatste 

(mede) namens de VNG. 
  
 



 

 

Kennis- en ervaringsvereisten 
•         HBO/WO werk- en denkniveau. 
•         Bij voorkeur affiniteit op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. 
•         Goede communicatieve vaardigheden. 
•         In staat om zelfstandig te werken. 
•         In staat om snel te kunnen schakelen en te kunnen prioriteren. 
•         Enige ervaring en kennis van Openbare Orde en Data gestuurd werken is een pré. 

  
Gevraagde competenties 

-          Hands-on 
-          Resultaatgericht 
-          Georganiseerd  
-          Samenwerkingsgericht en verbindend 
-          Proactief 
-          Nauwkeurig 
-          Klantgericht  

  
Gewenste startdatum:  augustus/september 2019 
  
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.  
  

Spreekt deze functie je aan?  
Ben jij die resultaatgerichte professional die zich thuis voelt bij de geschetste opdracht en zich herkent 
in het gevraagde profiel? Stuur dan uiterlijk zondag 11 augustus 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 die nog niet in ons bestand zijn 
opgenomen. Deze opdracht zal ook via LinkedIn en Facebook worden gedeeld.  
  
Procedure 
Na de eerste gespreksronde (met VNG Trainees) wordt bepaald wie er worden voorgesteld aan de 
opdrachtgever. Het houden van een korte pitch maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure. 
Gesprekken vinden plaats in week 34 en 35. 

https://www.tangram-tis.nl/10629/kandidaten/inschrijven/10629-02S00009DP

