
VACATURE STAGEPLAATS BELEIDSWERK VNG INTERNATIONAL  
 

 

Ben jij een Master student (bestuurskunde, politicologie, Europese studies, internationale betrekkingen, etc.) 

met interesse in en/of ervaring met het internationale werk van gemeenten en affiniteit met lokaal 

democratisch bestuur? Wil je weten hoe het is om te werken in een internationale projectmatige 

werkomgeving, mét en vóór lokale overheden en zou je graag je talen willen gebruiken (in elk geval Engels en 

het liefst aanvullend met Frans of Spaans?) Dan nodigen we je van harte uit te reageren op deze 

stagevacature bij VNG International. Per oktober 2017 zoeken wij een stagiair met name ter ondersteuning 

van ons werk in de internationale netwerken waarin Nederlandse gemeenten en de VNG opereren.  

 

Wie zijn wij? 

VNG International is een dochterorganisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ons doel 

is het ontwikkelen van krachtig en democratisch lokaal bestuur wereldwijd. Meewerken aan Europese en 

internationale samenwerking tussen lokale overheden behoort nadrukkelijk tot ons werkterrein. VNG 

International is een bedrijf dat internationaal diensten aanbiedt aan de publieke sector veelal in opdracht van 

de EU, Nederlandse Ministeries, Wereldbank, en andere nationale en multilaterale instellingen. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag waar ongeveer 50 mensen werkzaam zijn (jaaromzet gemiddeld € 20 

miljoen), met dochterbedrijven in Tsjechië, Tunesië en Zuid Afrika. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden 

binnen de projecten (op locatie) maken we gebruik van een groot netwerk van experts op relevante 

vakgebieden. Namens onze moederorganisatie, de VNG, adviseren we Nederlandse gemeenten over 

aspecten van internationale samenwerking en ondersteunen we de bestuurlijke vertegenwoordiging van de 

VNG in de internationale organisaties van gemeenten zoals United Cities and Local Governments (UCLG).  

 

Kort samengevat valt ons werk te verdelen in de volgende activiteiten:  

1. Ondersteuning van Nederlandse gemeenten bij de ontwikkeling van hun Europese en internationale beleid 

waaronder het bevorderen van aandacht voor de mogelijkheden van gemeenten om bij te dragen aan de 

implementatie van de nieuwe Sustainable Development Goals. 

2. Acquisitie en management van internationale projecten ter versterking van de gemeentelijke sector in 

andere landen in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU en de 

Wereldbank inclusief programma’s waarbij gemeenten in Nederland gecoördineerd hun expertise 

aanbieden ter versterking van de capaciteit van lokaal bestuur in ontwikkelings- en transitielanden. 

3. Vertegenwoordiging van de VNG in internationale netwerken van gemeenten zoals UCLG en Platforma, 

het Europese netwerk van verenigingen van lokaal bestuur die zich inzetten voor 

ontwikkelingssamenwerking.  

  

Ons werk is onderverdeeld in 2 bedrijfsgroepen en 2 stafafdelingen:  

 Bedrijfsgroep Europe, Middle East & North Africa (EMENA) 

 Bedrijfsgroep Asia, Sub Sahara Africa & Latin America (ASSALA).  

 Logistics & Operations (secretariaat, acquisitie- en projectondersteuning) 

 Finance & Control 

 

Inhoud van de stage 

We zijn momenteel op zoek naar een stagiair die bij wil dragen aan doelen die we in internationaal verband 

met andere verenigingen van gemeenten en onze netwerkorganisaties op Europees niveau en internationaal 

niveau proberen te behalen. Het betreft o.a.:  

 het verder ontwikkelen van activiteiten rond de vredesprijs voor gemeenten die binnen UCLG door 

ons tot stand is gekomen en vorig jaar voor het eerst is uitgereikt;  

 het verzorgen van de communicatie naar en het bijdragen aan productontwikkeling voor de UCLG 

leden (vooral de verenigingen van gemeenten) die deelnemen aan de werkgroep “Capacity and 

Institution Building” waarvoor VNG International het secretariaat voert; 

 het ondersteunen van activiteiten die VNG International verricht als participant in het Europees 

gefinancierde programma van Platforma ter versterking van decentrale ontwikkelingssamenwerking. 

Klik hier voor een video voor een impressie van dit werk; 

 het ondersteunen van andere activiteiten binnen de beleidsopdracht die we voor de VNG uitvoeren.  

  

http://www.uclg.org/
http://www.peaceprize.uclg.org/en
http://www.cib-uclg.org/
http://www.cib-uclg.org/
https://www.youtube.com/watch?v=32eV1ZSFii4
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Op deze stageplek zul je veel contact hebben met de partners van de VNG in andere landen; goede 

communicatieve en representatieve vaardigheden en plezier in het leggen van externe contacten is dan ook 

een belangrijke vereiste.  

 

De ideale stagiair is iemand die in het bezit van de volgende vaardigheden:  

 goede communicatieve vaardigheden; 

 flexibele instelling; 

 grote mate van zelfstandigheid en organisatietalent; 

 pro-actieve  en enthousiaste werkhouding; 

 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; beheersing van Spaans en/of Frans is een pré. 

 

Belangrijke informatie: 

 Duur en invulling:   Voor 5 maanden, 4 tot 5 dagen per week alles in overleg. 

 Ingangsdatum:   Per oktober 2017 

 Reageren via:  CV met motivatiebrief o.v.v. VNGI in het onderwerp van de e-mail naar  

recruitment.vngi@vng.nl  

 Stagevergoeding:   € 370,- bruto per maand op basis van een 5 daagse stageweek 

 Contact persoon:   Anouk de Boer, HR Business Partner 070 373 8603 

 Homepage:   www.vng-international.nl 

mailto:recruitment.vngi@vng.nl
http://www.vng-international.nl/

