
              
           

VGS zoekt leden voor het Dagelijks Bestuur  
 
 
Het dagelijks bestuur van de VGS is op zoek naar versterking en vernieuwing. Na de zomer bereikt 
een van de bestuursleden de maximale zittingstermijn en er stond nog een vacature open. 
Ben jij lid van de VGS en wil jij een bijdrage leveren aan het ondersteunen van gemeente-
secretarissen en doorontwikkeling van het vak? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren!  
 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven personen die allemaal een eigen aandachtsgebied hebben. 
De verdeling hiervan wordt in onderling overleg afgestemd. Thema’s zijn onder meer 
digitalisering/samen organiseren, veiligheid, werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling en 
Internationalisering. Een van de nieuwe bestuursleden zal gevraagd worden het thema 
Internationalisering op te pakken. 
 
Het DB wordt ondersteund door het VGS-bureau (ca. 2,2 fte), dat gehuisvest is in Den Haag.  
 
Profiel 

- je hebt de bereidheid om tijd beschikbaar te stellen voor de directe en indirecte bestuurlijke 
taken   

- je functioneert als teamlid  in een bestuur, dat werkt in een dynamische omgeving; 
collegialiteit is jou dan ook niet vreemd  

- als bestuurslid ben je zichtbaar als vertegenwoordiger van de vereniging, onderhoud je 
netwerken en weet je collega’s te enthousiasmeren en te verbinden aan de vereniging 

- je DB-lidmaatschap vraagt ongeveer  een halve dag in de week van je aandacht 
 

Gezien de tijdbelasting adviseren we je je college van B&W om toestemming te vragen om te 
solliciteren naar de functie. 
 
Procedure 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Herke Elbers, voorzitter van de 
VGS (gemeentesescretaris@amersfoort.nl). Voor meer informatie over de procedure kun je contact 
opnemen met Ingrid Vogel, ambtelijk secretaris, 070-3738677 of ingrid@gemeentesecretaris.nl. 
 
Je kunt tot uiterlijk 10 mei 2019 reageren per mail, voorzien van c.v. en motivatie,  naar 
vgs@gemeentesecretaris.nl. Zo spoedig mogelijk na deze datum worden de geselecteerde 
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur. Deze gesprekken vinden plaats op  vrijdag 24 mei in de ochtend in Amersfoort. 
Wij vragen je hier vast rekening mee te houden. 
 
De selectiecommissie zal de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan het Algemeen Bestuur. 
Benoeming vindt plaats voor een periode van 3 jaar en kan  éénmaal  verlengd worden.  
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