
 
de verbinding tussen VNG en gemeenten 

Het is de ambitie van de VNG 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 leert de VNG de dagelijkse praktijk van haar leden nog beter kennen en 

begrijpen. 

 
 

   

Bij de afdeling Beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag is er de volgende 

vacature:   

 

Beleidsmedewerker Samenwerking gemeenten-

zorgverzekeraars (28,8 - 36 uur/week exclusief ADV) 
Vacaturenummer 0.1013 

 

Salarisindicatie  €. 4.569,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek  

Werkzaamheden?  vanaf 1 maart 2017, gedurende 2 jaar 

 

De organisatie 

De Vereniging De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van 

alle gemeenten. Zij behartigt hun belangen bij het kabinet, de Tweede 

Kamer, overheden en maatschappelijke organisaties. De vereniging 

levert diensten en producten voor gemeentebestuurders 

en -medewerkers. 

De afdeling De nieuwe Directie Beleid werkt onder leiding van drie themadirecteuren 

in een aantal teams, projecten en programma’s aan de VNG-agenda. 

Voor het thema Integratie en Participatie  werken ongeveer 24 Fte 

medewerkers aan actuele thema’s rond de Transformatie Sociaal 

Domein. Daarnaast zijn Onderwijs, Publieke Gezondheid, Sport, Cultuur 

en Vluchtelingenbeleid belangrijke speerpunten. De VNG heeft subsidie 

ontvangen om de komende 2 jaar een aantal vernieuwingsactiviteiten op 

het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor 

gemeenten in gang te zetten en te ondersteunen. In dat programma 

werken 8 medewerkers samen aan verschillende thema’s, zoals de 

integrale aanpak sociaal domein, cliëntondersteuning en kwaliteit & 

toezicht. Deze vacature betreft het programma-onderdeel 

‘samenwerkingsagenda gemeenten-zorgverzekeraars’.  

 
Werkzaamheden 

Samenvatting In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgebreid 

met een groot aantal taken, waaronder begeleiding en beschermd 

wonen. De invoering van de Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de 

brede herziening van de langdurige zorg. Toen is ook in de 

Zorgverzekeringswet veel veranderd, waarmee de verbinding tussen de 

domeinen en de samenwerking met Zorgverzekeraars van groter belang 

zijn geworden. Voor de beleidsmedewerker ligt er de uitdagende taak 

om de komende 2 jaar samen met gemeenten en andere partners de 

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


samenwerkingsagenda van VNG met Zorgverzekeraars Nederland uit te 

werken en te implementeren. Daarbij ligt de focus zowel op het 

landelijke perspectief  als op de ondersteuning van de samenwerking op 

regionaal niveau. De beleidsmedewerker werkt onder aansturing van de 

programma-manager en zal als trekker/aanjager samen met 2 directe 

collega’s aan de slag gaan om de samenwerkingsagenda gestalte te 

geven. 

Taakomschrijving De taken van de beleidsmedewerker zijn te onderscheiden in: 

a. Mede uitwerken en vormgeven van de onderdelen uit de 

samenwerkingsagenda: GGZ, samenwerking in de wijk en in het 

bijzonder het onderdeel preventie. 

b. Opbouwen en onderhouden van contacten bij gemeenten, 

zorgverzekeraars en ministeries. 

c. Uitwerken en uitvoeren van ondersteuningsactiviteiten die 

voortvloeien uit de samenwerkingsagenda (cursusaanbod, 

begeleiden van te ontwikkelen handreikingen en organiseren 

van bijeenkomsten) 

d. Afhankelijk van verdere prioriteitstelling pakt de 

beleidsmedewerker eventueel ook andere onderwerpen binnen 

het vernieuwingsprogramma op.  

 

 

 

Wij vragen 

Functietype  Beleid /strategie 

 Uitvoerend 

Gevraagde opleiding  Academisch werk- en denkniveau  of door werkervaring 

voldoende verworven kennis  

Niveau opleiding  WO   

Werkervaring  3-10 jaar   

Functie-eisen  Kennis/ervaring van gemeenten, het sociaal domein en de Wmo 

in het bijzonder. 

 Relevante kennis van de Zorgverzekeringswet, de Wet 

langdurige Zorg en het werkveld van zorgverzekeraars 

 Bij voorkeur ervaring in de samenwerking tussen gemeenten en 

zorgverzekeraars op gemeentelijke/regionaal niveau. 

Competenties  De kwaliteit om in sociaal opzicht een schakelfunctie te vervullen 

en een sleutelpositie in te nemen bij uitvoering van de taken. 

 Strategisch kunnen opereren in een complex en divers veld 

 Initiatiefrijk en gericht op exploratie, expansie en de ontwikkeling 

van nieuwe mogelijkheden en toepassingen. 

 Praktisch en realistisch, gericht op het vinden van oplossingen in 

het hier-en-nu. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerold Badloe, P&O-adviseur, 070 3738050 

 

 



Spreekt deze functie je aan? 

Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 28 februari 2017 je sollicitatie met 

CV onder vermelding van vacaturenummer 0.1013. De gesprekken zijn gepland op dinsdag 7 maart 

2017. Je kunt je sollicitatie mailen aan peno@vng.nl. 

 

Voorwaarden 

Detachering Mocht er een geschikte kandidaat uit de gemeente gevonden worden, 

dan gaat de voorkeur uit naar invulling op basis van detachering. 

Voorwaarde is dan dat de huidige werkgever bereid is aan een 

detachering mee te werken. Wij adviseren de leidinggevende vooraf te 

informeren over deze mogelijkheid. Dit bespoedigt de afhandeling van 

de detachering. 

 

Is detachering niet mogelijk, dan is een tijdelijk contract of detachering 

via Payroll mogelijk. 

Arbeidsvoorwaarden  De aanstelling is voor een periode van maximaal 2 jaar, 

gedurende de looptijd van het programma. 

 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. 

Het Nieuwe Werken  

 

De VNG werkt volgens Het Nieuwe Werken-principe: tijd- en 

plaatsonafhankelijk werken. Dit gebeurt in overleg met de 

leidinggevende. 
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