
 

 

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) is het platform van waaruit de 
universiteiten samenwerken, afstemmen en hun belangen gezamenlijk behartigen in 
de politiek en via de media. Het VSNU-bureau signaleert, agendeert en ondersteunt 
het bestuur met raad en daad. De VSNU is daarnaast werkgeversvereniging. Het 
bureau, op steenworp afstand van het Binnenhof, is een compacte organisatie van 
40 gedreven professionals met een platte structuur en een informele cultuur. 
Ambitie, initiatief en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. De VSNU werkt binnen de 
domeinen onderwijs, onderzoek, HR, financiën, governance & accountability, 
internationalisering en communicatie/public affairs. 
 
Om onze ambities te realiseren zijn wij per direct op zoek naar een gedreven 
 

Senior adviseur strategische communicatie en public affairs  
Fulltime (32-40 uur per week) 

 
Functie 
Als senior adviseur strategische communicatie en public affairs ben je de spin in het web van 
de lobby van de Vereniging. Je schakelt tussen advies, lobby, beleid en communicatie. Samen 
met de woordvoerder en in overleg met de voorzitter werk je op dagelijkse basis de lobby- en 
communicatieactiviteiten van de universiteiten van Nederland uit. Je richt je voornamelijk op 
politiek Den Haag maar legt ook de verbinding naar het grote aantal stakeholders dat ons veld 
rijk is. Je staat in nauw contact met medewerkers van en met de Kamerleden zelf en 
onderhoudt contacten met organisaties in hoger onderwijs en onderzoek. Je doet je werk 
vanuit een strategisch plan voor communicatie en public affairs en weet daar ook onder 
(bestuurlijke) druk aan vast te houden.  
 
Je vindt het leuk om op het moment dat er iets relevants gebeurt in politiek Den Haag of in de 
media snel in actie te komen. Je vertaalt complexe materie in heldere analyses en 
standpunten, je signaleert en escaleert op het moment dat dat nodig is en je doet voorstellen 
voor snelle interventie in de lobby, woordvoering en/of communicatieuitingen. Op de langere 
termijn houd je samen met de andere collega’s op public affairs de beleidsadviseurs op hun 
domein structureel betrokken bij relevante ontwikkelingen in politiek Den Haag. Samen weten 
jullie precies wat er speelt en komen jullie tot de juiste acties. 
 
Je leidt projecten waar communicatie en public affairs samen komen, zowel intern als extern 
in een brede coalitie van organisaties in het onderwijs, onderzoek en innovatie. Het 
ontwikkelen van en vasthouden aan strategische communicatieplannen, vaak gecombineerd 
met een plan van aanpak voor de public affairs, is een belangrijk onderdeel van de 
werkzaamheden. Het ontwikkelen van standpuntbepaling of beïnvloeden van de (politieke 
en/of bestuurlijke) besluitvorming over actuele kwesties vindt altijd plaats in samenspraak met 
beleidsadviseurs van de diverse domeinen. Het organiseren van onderzoek, conferenties, 
protesten en andere activiteiten gaat je makkelijk af, net als het direct maar gedoseerd 
reageren via social media.   
 
Je neemt namens VSNU deel aan netwerken van koepels en andere stakeholders. Je deelt 
informatie, informeert je achterban, toetst op draagvlak en adviseert het bestuur. Je monitort 
nationale en internationale trends en ontwikkelingen in de academia en op het gebied van 
communicatie en public affairs, en je onderhoudt intensief je netwerk.  
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Jouw profiel 

• Academisch werk en denkniveau 
• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van hoger onderwijs 
• Een bestuurlijke antenne en ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving  
• Een politieke antenne en ervaring met het dagelijks reilen en zeilen in politiek Den 

Haag 
• Meerjarige ervaring als communicatieadviseur en/of woordvoerder 
• Goede organisatorische vaardigheden 
• Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden 
• Een teamplayer die in staat is ideeën en personen met elkaar te verbinden 
• Weet zich goed te verstaan met uiteenlopende partijen 
• Weet om te gaan met complexiteit, tegenstrijdigheid en onzekerheid 
• Je bent pro-actief en zorgt (indien nodig) voor goede uitvragen en zakelijke opdrachten 
• Je bent ambitieus, reflecteert en je staat open voor feedback. Je bent gericht op 

persoonlijke ontwikkeling. 
 
 
Wij bieden 
Een dienstverband voor een jaar van 32-40 uur per week. Bij goede prestaties wordt dit 
omgezet naar een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en 
is marktconform ingedeeld in schaal 12 van de CAO Nederlandse Universiteiten. De VSNU kent 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een actief opleidingsbeleid en een werkomgeving waar 
professionaliteit centraal staat. Er wordt gewerkt vanuit een modern en flexibel kantoorconcept 
waar deels thuiswerken onderdeel vanuit maakt. 
 
Bij de VSNU geloven we dat een inclusieve werkgemeenschap een bepalende factor is om 
succesvol te zijn in de doelen die wij nastreven. We willen dat alle collega’s zich bij ons thuis 
voelen. Door inclusief te werken, brengen we verschillende perspectieven, achtergronden en 
inzichten samen. Solliciteer jij bij ons? Het maakt ons niet uit of je een rode, gele, blauwe of 
groene voorkeursstijl hebt, wat je achtergrond is of van wie je houdt. Belangrijk is dat je 
enthousiast bijdraagt aan een de ambitieuze, enthousiaste en inclusieve VSNU-cultuur. 
 
Procedure 
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Femke van Zijst, Interim 
Woordvoerder, te bereiken via telefoonnummer 06 - 33313016 of per email op 
vanzijst@vsnu.nl. Meer informatie over de VSNU vind je op www.vsnu.nl. De gesprekken 
vinden plaats op ons kantoor in Den Haag op 28 oktober en 1 november. Je sollicitatiebrief 
én cv ontvangen wij graag uiterlijk 24 oktober per e-mail via vacature@vsnu.nl gericht aan 
Lotte Ophey, P&O adviseur.  
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