
 

 
 
 
 

Ben jij een professionele resultaatgerichte beleidsmedewerker met veel kennis van de 
arbowetgeving ? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

”In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf en samen halen we het maximale uit de 
sector.” 
 
Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).  
Onze klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen hen zodat hun 
personeel met plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs gegarandeerd is. Daarbij 
streven we naar zo weinig mogelijk verzuim of uitval. Gebeurt dat toch, dan kunnen schoolbesturen 
de kosten voor vervanging door het Vervangingsfonds vergoed krijgen. Het Participatiefonds betaalt 
de kosten voor werkloos geworden ex-werknemers. Die helpen we met ons re-integratieprogramma 
zo snel mogelijk aan een nieuwe baan.  
 
We zijn als fondsen gezamenlijk bezig met een flinke moderniseringsslag om onze dienstverlening uit 
te breiden en beter op elkaar aan te laten sluiten. Het doel is om verzuim en werkloosheid in het 
primair onderwijs duurzaam te verlagen. Dat doen wij door schoolbesturen met raad en daad te 
ondersteunen bij het professionaliseren van hun organisatie. Meer informatie over de fondsen vind 
je op www.vfpf.nl.   
 
De besturen van de fondsen worden ondersteund door een gemeenschappelijk bestuursbureau waar 
momenteel circa 60 personen werken. We zijn gevestigd op een van de mooiste locaties van 
Rotterdam, Willemswerf, met een fantastisch uitzicht over de Maas!  
 
Voor de afdeling Strategie en Innovatie zijn wij op zoek naar een: 
 
Beleidsmedewerker met het aandachtsgebied ARBO  - 32-36 uren 
 
Als beleidsmedewerker adviseer je het management en het bestuur over het beleid dat erop gericht 
is werkloosheid en verzuim in het primair onderwijs te voorkomen en te bestrijden. Je draagt bij aan 
de ontwikkeling van beleid op tactisch en strategisch niveau en je neemt deel aan verschillende 
(interne en externe) overlegtafels en schrijft heldere beleidsadviezen. Alles met het doel 
schoolbesturen te ondersteunen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Samenwerking staat in 
jouw werk voorop.  
 
In deze rol ligt hierbij de nadruk op het arbo-beleid binnen het primair onderwijs. De Arbocatalogus 
Primair Onderwijs, in combinatie met de Arbomeester (erkend RI&E-instrument) is een belangrijk, 
veelgebruikt en zeer gewaardeerde instrument voor het hele scholenveld in het primair onderwijs.  
Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van deze instrumenten. Je werkt daarbij veel 
samen met de Redactieraad van de Arbocatalogus PO die wordt gevormd door een afvaardiging 
vanuit de sociale partners en schoolbesturen. 
 

http://www.vfpf.nl/


 

Onze adviseurs bij de afdeling Dienstverlening adviseren schoolbesturen over arbobeleid en de inzet 
van bovenstaande instrumenten. Je bent tevens inhoudelijk sparringpartner voor onze adviseurs op 
het gebied van arbeidsomstandigheden en het gebruik van de diverse instrumenten. 
 
Functie-vereisten: 

 Je beschikt minimaal over een relevante HBO-opleiding niveau en hebt minimaal 5 jaar 
aantoonbaar ervaring als beleidsmedewerker.  

 je beschikt over een specifieke opleiding en/of kennis op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten (bv middelbaar veiligheidskundige) of je bent 
bereid je hier verder in te bekwamen.  

 Je hebt zeer goede kennis van de arbo-wetgeving 

 De competenties pro-activiteit, plannen en organiseren, klantgerichtheid, adviseren en 
samenwerken zijn op jou van toepassing. 

 Goede contactuele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.  

 Je hebt veel positieve energie en geduld om verbeteringen tot stand te brengen. 

 Je beschikt over een hands-on-mentaliteit en bent bereid om uitvoerende klussen op te 
pakken indien dit gewenst is. 

 
 
Wij bieden:  
Een uitdagende baan in een interessant werkveld met professionele collega’s. Het salaris is 
afhankelijk van kennis en ervaring (max € 4.863,00 ). Wij volgen de cao APG.  
Uiteraard bieden wij ook een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat een interne 
kandidaat voor. De eerste gesprekken staan gepland voor 16 september as. 
 
Informatie:  
Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Marieke Baran (06 – 15 95 31 53) Voor 
vragen omtrent de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Karin Eding of Linda Lijmbach 
via personeelszaken@vfpf.org of 010-2177640. 
 
 
Solliciteren op de vacature beleidsmedewerker 
Je kunt je brief en CV, vóór 9 september a.s sturen aan P&O via onze sollicitatiepagina. 
Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld! 
 

https://fd10.formdesk.com/vfpf/sollicitatieformulier-vfpf

