
Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag zijn wij op zoek naar een 
daadkrachtige en resultaatgerichte  
 

Resource Manager 
(36 uur per week)  

 
Vacaturenummer:                     0.1047 

Salarisindicatie:  max. € 6.404,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek 

 (VNG-schaal 14) 

Periode:             per direct voor de duur van een jaar met uitzicht op 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 VNG bureau Het bureau in Den Haag ondersteunt de vereniging. Het management 
bestaat uit een Algemeen directeur, een Plaatsvervangend algemeen 
directeur en drie Directeuren beleid 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 beleidsoverstijgend werken op verschillende 
vraagstukken. 
 
De Directie Beleid van de VNG bestaat uit één pool van medewerkers 
die ondergebracht in verschillende teams. Medewerkers voeren 
werkzaamheden uit binnen teams of in projecten en programma’s.  

 

 
Wat ga je doen? 

Samenvatting 
 

De VNG hecht grote waarde aan de doorontwikkeling van de organisatie.  
De ontwikkeling en professionalisering van medewerkers is daarmee een 
belangrijke prioriteit. Als Resource Manager ben je samen met je twee 
collega’s verantwoordelijk voor het ‘beschikbaar hebben en houden’ van de 
belangrijkste resources van de Directie Beleid: medewerkers en financiën.  
Je stemt hiervoor af met de Directie Beleid, de Plaatsvervangend Algemeen 
Directeur, (staf)medewerkers, Teamcoördinatoren en Project- en 
Programmamanagers. De Resource Manager valt onder de rechtstreekse 
aansturing van de Directeuren Beleid. 
 
Jouw kerntaken: 

 Sturing op capaciteit en de ontwikkeling van medewerkers; 

 Sturing op bedrijfsvoering; 

 Organiseren van samenwerking van medewerkers binnen de Directie 

Beleid; 

 Vormgeven van strategisch beleid en kaders 



Taakomschrijving Je bent verantwoordelijk voor de inrichting, sturing en beheersing van alle 
ondersteunende processen van VNG Beleid. Dat betekent enerzijds 
optimalisatie van het menselijk kapitaal en de ontwikkeling daarvan.  
Anderzijds ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een gezonde 
bedrijfsvoering in termen van financieel beheer en kwaliteitsmanagement. 
 
Je treedt op als manager van de medewerkerspool en zorgt voor de inzet en 
beschikbaarheid van de kwalitatief juiste personele capaciteit op het juiste 
moment, gericht op zowel de huidige als toekomstige behoefte van de 
organisatie. Daarnaast regisseer je de inzet van medewerkers 
(capaciteitsplanning voor de korte termijn en strategische personeelsplanning 
voor de lange termijn), draagt zorg voor de ontwikkeling, professionalisering, 
doorstroming, functionering en beoordeling van medewerkers. ook voer je 
regie op instroom, doorstroom en uitstroom, waaronder externe inhuur. 

 

Wat vragen we van jou? 

Opleiding WO / HBO+ 

Werkervaring Minimaal 8 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en 

managementervaring.  

Functie-eisen  Academisch werk- en denkniveau 

 Ervaring in een leidinggevende functie, coachen en begeleiden van 

medewerkers; 

 Affiniteit met project- en programmamanagement (kennis van het 

speelveld van de VNG-organisatie en de beleidsprocessen / brede 

maatschappelijk belangstelling); 

 Kennis van bedrijfsvoering (personeel- en financieel management en 

planning & control); 

 Ervaring met organisatie- en veranderprocessen. 

Competenties  Leiderschap 

 Vernieuwingsgericht 

 Gericht op samenwerking en verbinding 

 Communicatief sterk 

 Stressbestendig 

 Flexibiliteit 

 Besluitvaardigheid 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kitty de Bruin, Resource Manager, 0703738604 of 

Marjolein Becking, Resource Manager a.i., 070-3738432. Als deze functie je aanspreekt, ontvangen 

wij graag uiterlijk 26 september 2017 je motivatie met CV onder vermelding van vacaturenummer 

0.1047. Je kunt je sollicitatie mailen naar peno@vng.nl.  

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Contract  Contractduur: 12 maanden, afhankelijk van de 
bedrijfsomstandigheden en/of je functioneren volgt eventueel 
omzetting naar een vast dienstverband.  

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. 

mailto:peno@vng.nl


 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. 
 


