Bestuurlijk adviseur veiligheid en crisis (32-36 uur)
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is de beroepsvereniging van de
burgemeesters in Nederland. Het NGB richt zich op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie en
vertegenwoordigt de beroepsgroep in tal van overleggen en externe contacten. Voor de individuele
ontwikkeling van de burgemeesters verzorgt het NGB een uitgebreid opleidingsprogramma en
ondersteunt het burgemeesters bij rampen en crises.
In het kort
Het NGB is op zoek naar een bestuurlijk adviseur veiligheid en crisis. Een ervaren gesprekspartner,
die individuele burgemeesters adviseert over de bestuurlijke dilemma’s bij crises en OOVvraagstukken en die de kennis en ervaringen op het veiligheidsterrein verzamelt en verspreidt met als
doel de vakbekwaamheid van burgemeesters te bevorderen.
Wat ga je doen?


Integrale beleidsontwikkeling op het terrein van openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
en crisiscommunicatie;



Persoonlijke en vertrouwelijke advisering tijdens crises aan burgemeesters en
locoburgemeesters, met een focus op hun bestuurlijke dilemma’s, juridische interventies en
crisiscommunicatie, om hen daarmee in politiek-bestuurlijk of maatschappelijk gevoelige
situaties bij te staan;



Ontsluiten van kennis en ervaringen op het veiligheidsterrein door burgemeesters met elkaar
in contact te brengen, door trainingen en bijeenkomsten te (laten) organiseren, door het
(laten) opstellen van o.a. publicaties en podcasts (kennismakelaar);



Behartiging van de belangen van de burgemeesters door het onderhouden van het netwerk
op hoog ambtelijk niveau bij ministeries (JenV, I&W, BZK, EZK, SoZaWe) en organisaties
(Veiligheidsregio’s, NCTV, NCC, IFV, AIVD, Nationale Politie, VNG, Bureau
regioburgemeesters etc) en dat netwerk te ontsluiten voor de eigen leden;



Ad hoc en zelfstandig opstarten van projecten rond opkomende thema´s;



Meedenken en -doen aan de overige activiteiten van het verenigingsbureau, waar nodig.

Wat neem je mee?


Academisch werk- en denkniveau op het terrein van Openbare orde en veiligheid,
crisisbeheersing en/of crisiscommunicatie; minimaal 7 jaar relevante werkervaring;



Sterk ontwikkelende bestuurlijke antenne en het vermogen om je te kunnen inleven in de
bestuurlijke dilemma’s waar burgemeesters voor staan;



Inzicht in het functioneren van het lokaal bestuur en de rol en positie van de burgemeester;



Het vermogen om bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen te vertalen
naar praktische activiteiten en producten;



Aantoonbare ervaring in bestuurlijk adviseren en uitstekende communicatieve vaardigheden

Je bent


Dienstverlenend, integer en betrouwbaar;



Een netwerker en teamspeler met een hands-on mentaliteit



Ook buiten kantooruren bereikbaar voor burgemeesters in geval van crisis



Flexibel, ondernemend en pro-actief;



De enige expert op het veiligheidsterrein binnen het compacte verenigingsbureau van het
NGB. Je hebt ‘een eigen winkel, maar bent geen eigen baas’. Je opereert in samenspraak
met de directeur en het bestuur van het NGB.

Wij bieden je


Een bijzonder interessante werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;



Een dienstverband van een jaar bij de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) met een
detachering bij het NGB; Bij goed functioneren is een vast dienstverband na het eerste jaar
mogelijk;



Het salaris van maximaal € 5.626,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (functieprofiel
Expertise en advies C, schaal 12); plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;



Een consignatievergoeding van € 343,-- bruto per maand;



Standplaats Den Haag, met diverse dienstreizen door het land.

Procedure
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Hilde Westera, directeur van het NGB, via
H.westera@burgemeesters.nl . Wil je solliciteren, mail dan je persoonlijke motivatie en cv uiterlijk 16
februari 2020 onder vermelding van vacaturenummer 0.1268 naar werken@vng.nl.
De eerste ronde gesprekken zijn op maandagmiddag 2 maart 2020 en/of vrijdagochtend 6 maart in
Lochem. De tweede ronde gesprekken zijn op vrijdagochtend 13 maart 2020 in Lelystad.
Voor meer informatie over het sollicitatieproces, kun je terecht bij Team HR van de VNG. Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 070 – 373 8500, optie 3.

