
 

 

 

Hoofd VGS Bureau (32 uur) 

 

In het kort 

Als Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) zijn we op zoek naar een hoofd voor het VGS 

bureau die samen met het bestuur de vereniging verder ontwikkelt.  

 

De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen.   

Als vereniging willen we onze leden op een inspirerende wijze ondersteunen bij de uitoefening van 

hun vak. De VGS  richt zich op kennisontwikkeling en kennisdeling over ontwikkelingen die voor 

gemeenten en het vak van gemeentesecretaris belangrijk zijn. Ook zetten we ons in voor de belangen 

van gemeentesecretarissen. We hebben als VGS een breed netwerk en zijn vertegenwoordigd in 

verschillende samenwerkingsstructuren. Ontmoeten en verbinden staat bij ons centraal. We willen 

graag een vereniging voor en door de leden zijn. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de 

vereniging. Daarnaast behoren ook directeuren van regio’s en samenwerkingsverbanden en een groot 

aantal loco-secretarissen tot onze leden.  

 

Het VGS bureau bestaat uit een klein, actief team. Naast het hoofd van het bureau zijn er drie 

zelfstandig functionerende medewerkers, die zich bezighouden met de ledenadministratie, 

communicatie, opleidingen, bijeenkomsten, vertrouwenspersonen, overleggen, etc.  

 

Wat ga je doen: 

Jij denkt mee met het bestuur en adviseert over inhoudelijke vraagstukken, zaken die van belang zijn 

voor de leden en de strategie van de vereniging. De VGS is een netwerkvereniging en jij bent de 

verbindende schakel tussen de leden en het bestuur en je bent gesprekspartner voor externe relaties.  

 

Samen met het bestuur en andere actieve leden, zet je je in voor de doelen van onze vereniging en 

behartig je de belangen van onze leden. Bijvoorbeeld in de samenwerking met het Ministerie van BZK, 

de VNG en andere beroepsverenigingen. Je hebt er plezier in om (lokaal, regionaal en landelijk) een 

effectief relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden. Hierbij onderhoud je contacten met diverse 

personen, organisaties en instellingen, die een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren en de 

ontwikkeling van de VGS.   

 

Binnen het bureau van de vereniging geef je leiding aan drie enthousiaste medewerkers. Dit houdt 

onder andere in dat je de werkzaamheden prioriteert en de voortgang bewaakt. Hierbij zet je voor het 

team een heldere lijn uit waarbij iedereen op zijn kwaliteiten wordt ingezet. Je bent een teamplayer die 

samen met collega’s zorgt voor een goed functionerend bureau. 

 



We ontmoeten je graag, ook als je nog niet helemaal aan het profiel voldoet. Er is ruimte voor 

ontwikkeling, opleiding en begeleiding en we kijken vooral naar je kwaliteiten en ontwikkelpotentieel.   

 

Wat neem jij mee: 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Leidinggevende ervaring of potentie. 

• Kennis over en ervaring binnen gemeenten. 

• Inzicht in grote strategische en beleidsmatige opgaven van gemeenten. 

• Het vermogen om bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen te vertalen 

naar adviezen en praktische activiteiten. 

• Een proactieve en verbindende houding, strategisch inzicht en goede communicatieve 

vaardigheden. 

 

Wat bieden wij? 

• Een salaris van maximaal € 6045,65 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (CAO Rijk-

schaal 12).  

• Een contract voor in beginsel 1 jaar bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) met 

een detachering naar de VGS, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. 

• IKB, bestaand uit 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• Een uitdagende werkomgeving met fijne collega's en een professioneel bestuur. 

• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

Sollicitatieprocedure: 

We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet. We ontvangen graag je motivatiebrief en CV 

uiterlijk 9 februari 2023 onder vermelding van vacaturenummer GI007 via mail: werken@vng.nl. 

 

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 17 februari 2023. Daarna volgt eventueel nog een tweede 

gesprek.  

 

Meer informatie: 

Voor meer informatie over de vacature en de procedure kun je terecht bij Eva van der Bruggen, 

bestuurslid VGS, via tel: 06-24095902 of via mail: evanderbruggen@texel.nl.  
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