
 

 

(Senior) projectmedewerker  
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  
Vacature  
 
 
 
 
Heb jij passie voor belangenbehartiging over de rol en rechtspositie van 
raadsleden? Wil je je inzetten om raadsleden en de raad beter en krachtiger in 
positie te brengen voor een sterke lokale democratie? Dan is er in het 
professionele team van het bureau van de Nederlandse Vereniging voor 
Raadsleden in het hart van politiek Den Haag plek voor jou in de functie als: 
 

(Senior) projectmedewerker en beleidsadviseur 
 
Wat ga je doen? 
Je levert een bijdrage in het voorbereiden, organisatie en het uitvoeren van 
lobby- en belangenbehartigingstrajecten in politiek en bestuurlijk Den Haag 
voor het versterken van de rol- en rechtspositie van raadsleden.  
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van een aantal 
projecten in de Democratieagenda, de Onderzoeksagenda en de Opleidings- 
& Toerustingsagenda van de vereniging, waaronder het houden van 
bijeenkomsten en gesprekken overal in het land over algemene en specifieke 
thema’s om raadsleden krachtiger in positie te brengen.  
 
Wat breng je mee? 
+ Een dienstverlenende attitude  
+ Relevante werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, bijvoorbeeld 
binnen een raadsgriffie 
+ Een afgeronde hbo- of wo-opleiding 
+ Denkkracht in combinatie met een praktische werkhouding  
+ Schrijfvaardigheid is een pre, met name voor het opstellen van adviezen en 
lobbybrieven  
+ Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in combinatie met een luisterend oor 
voor de zorgen en wensen van raadsleden  
+ Inzet om in een dynamische omgeving snel en adequaat te kunnen 
schakelen naar wat het meeste prioriteit heeft voor de achterban 
+ Bereidheid om in de avonduren of op zaterdag te werken  
 
Wat bieden wij? 
+ Je krijgt een contract voor een jaar met uitzicht op verlenging bij goed 
functioneren en gelijkblijvende omstandigheden  
+ Jouw salaris bedraagt maximaal  € 5.021,00 bruto per maand bij een 36-urige 
werkweek (CAO-Gemeenten, schaal 10A). Daarnaast is de inschaling 
afhankelijk van opleiding en werkervaring 
+ Een werkweek van 32/36 uur per week.  



 

+ De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een zelfstandig 
werkgeverschap, volgt de salarisaanpassingen uit de cao-gemeenten en een 
heeft een zelfstandig personeelsbeleid met goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling, vakantiegeld, een dertiende 
maand van 8,3 procent en ict-middelen. 
 
Ons en jouw team  
Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bestaat uit vier 
medewerkers, twee juniormedewerkers en een directeur.  
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft als huurder kantoorruimte 
in het gebouw van de VNG in Den Haag. In de directe werkomgeving werken 
we samen met de collega’s van de bureaus van de Vereniging van Griffiers, 
NGB, Wethoudersvereniging en VGS en het team lokale democratie van de 
VNG.  
 
Wie zijn wij? 
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft als missie: een sterke Raad 
doet er toe! De gemeenteraad is formeel het hoogste bestuursorgaan in de 
gemeente maar raadsleden voelen dat in de praktijk niet zo. De vereniging 
stelt zich ten doel raad en raadsleden te ondersteunen om een krachtige en 
sterke rol in de lokale democratie te vervullen, voor de eigen inwoners. De 
vereniging heeft een negental thema’s (Hoe word ik een sterke raad?  | 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) benoemd die moeten helpen om raad 
en raadsleden sterker en krachtiger in positie te krijgen.  
Wij voeren dat uit door projecten en werkzaamheden in diverse agenda’s: 

- Belangenbehartigingsagenda om te lobbyen bij ministerie, parlement 
en VNG voor de belangen van raad en raadsleden,  

- Democratieagenda voor een aantrekkelijk duurzaam 
raadslidmaatschap en een krachtige en sterke gemeenteraad, 

- Toerustings- & Opleidingsagenda om raadsleden individueel fysiek en 
digitaal te ondersteunen,  

- Onderzoeksagenda voor het agenderen van vraagstukken die relevant 
zijn voor het versterken van de rol en de positie van raadsleden en 
gemeenteraad.  

 
Meer weten? 
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Henk Bouwmans, 
directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, per mail te 
bereiken: henk.bouwmans@raadsleden.nl  
Wanneer je twijfelt of je aan onze wensen voldoet, maar je wel van mening 
bent dat je aan het profiel kunt voldoen, voel jezelf uitgenodigd om ook dan te 
reageren.  
Wanneer je wilt solliciteren? Graag zo spoedig mogelijk reageren, door een 
bericht met cv en motivatie naar: personeelszaken@raadsleden.nl  
 
Den Haag, 15/02/2023  
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