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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. 

 
 
Bij het Team Juridische Zaken binnen het thema Lokale Democratie van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten in Den Haag zijn wij op zoek naar een  
 

Aanbestedingsjurist  
(36 uur per week)  

 
Vacaturenummer:   0.1031 

 

Salarisindicatie: maximaal € 4.569,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek  

  (VNG-schaal 11) 

Periode werkzaamheden:  per direct tot 1 april 2019 

 

De organisatie 

De Vereniging Alle 388 gemeenten vormen samen de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. 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 zijn er verschillende programma’s en projecten. 
 
De VNG stelt de maatschappelijke opgaven centraal en faciliteert het 
thema overstijgend werken op verschillende vraagstukken. 

 

Het Team Juridische 

Zaken 

Het Team Juridische zaken bedient gemeenten vanuit een juridisch 
perspectief. Het team verricht haar taken op de terreinen staats- en 
bestuursrecht, overheidsprivaatrecht en aanbesteden. 
Op deze terreinen houdt het team zich onder meer bezig met: 

- Juridische dienstverlening aan gemeenten; 
- Interne juridische advisering; 
- Juridische beleids- en lobbywerkzaamheden. 

 
 
 
 

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


Werkzaamheden 

Samenvatting Vanuit jouw specifieke deskundigheid, zowel van het 
aanbestedingsrecht als van de gemeentelijke aanbestedingspraktijk, 
lever je zelfstandig je bijdrage aan de dienstverlening en 
belangenbehartiging ten behoeve van de inkoopopgave van gemeenten 
(gemiddeld 55 miljard euro op jaarbasis).  
Als Aanbestedingsjurist heb je daarin een afwisselende rol: vaak neem 
je initiatief, een andere keer werk je adviserend en soms geef je richting 
aan een proces. Op die manier sla je de brug naar gemeenten, andere 
overheden, bedrijfsleven, wetenschap, Binnen de VNG draag je zo bij 
aan de integrale benadering van aanbestedingsvraagstukken.  
Je hebt contacten met vertegenwoordigers van landelijke en lokale 
politieke partijen, bestuurders en ambtenaren, koepel- en 
maatschappelijke organisaties.  

Taakomschrijving Als Aanbestedingsjurist bij de VNG is het Team Juridische Zaken je 
thuisbasis. Van daaruit werk je aan aanbestedingsvraagstukken, zowel 
vanuit het aanbestedingsrecht zelf als vanuit de andere thema’s binnen 
de VNG.  
 
Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:  

 Signaleren en vertalen van wensen en behoeften van 
gemeenten op het gebied van aanbestedingsrecht; 

 Dienstverlening: juridische advisering, opstellen van 
ledenbrieven en berichten voor de website, het verzorgen van 
handreikingen; 

 Belangenbehartiging: bewaken van de gemeentelijke 
autonomie, de inzet van publieke middelen en zorgdragen voor 
uitvoerbaarheid; 

 Interne advisering: actief ondersteunen van collega’s bij 
aanbestedingsvraagstukken; 

 Verbindingen leggen tussen aanbestedingsvraagstukken op 
verschillende domeinen;  

 Vertegenwoordigen van de VNG in overleggen met het Rijk en 
andere stakeholders; 

 Organiseren en onderhouden van relevante netwerken; 

 Bijhouden van relevante wet- en regelgeving. 

 

Wij vragen 

Opleiding  Een afgeronde academische studie Rechtsgeleerdheid, bij 

voorkeur Europees Recht en/of Civiel Recht 

Werkervaring  Minimaal 5 jaar  

Functie-eisen - Academisch werk- en denkniveau; 
- Ruime werkervaring op het gebied van het aanbestedingsrecht, 

bij voorkeur opgedaan bij gemeenten;  
- Brede blik op het functioneren van gemeenten en de 

gemeentelijke aanbestedingspraktijk; 
- Affiniteit met politiek-bestuurlijke processen; 
- Zowel intern als extern met succes kunnen optreden in overleg- 

en onderhandelingssituaties en samenwerkingsverbanden. 
- Het kunnen omzetten van complexe materie in toegankelijke 

adviezen. 

Competenties  Je werkt zelfstandig en bent ook een teamplayer;  

 Je beschikt over een scherp analytisch vermogen; 

 Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Je hebt een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen en de 
daarbij horende kansen en mogelijkheden;  

 Je bent in staat tot het leggen van verbindingen, juridisch en 
beleidsmatig, op jouw vakgebied;  

 Je bent initiatiefrijk en in staat te overtuigen;  



 Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.  

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elly Poldervaart, Team Juridische 
Zaken, 070-3738393. Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marianne 
Schrijver, Resourcemanager, 070-3738393.  
Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 28 mei 2017 je motivatie met CV onder 
vermelding van vacaturenummer 0.1031. Je kunt je sollicitatie mailen naar peno@vng.nl. De 
selectiegesprekken vinden plaats op 8 juni 2017. 

 

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

