
 

 

Vacature senior beleidsmedewerker/secretaris bij de branchevereniging Vergunde 
Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) 

Gaat je hart sneller kloppen van het behartigen van belangen op het hoogste niveau? Heb 
je affiniteit met het politieke en ambtelijke domein en met de online kansspelsector? En ben 
je een ondernemend type die een verenigingsbureau kan managen? Stap dan als senior 
beleidsmedewerker/secretaris in de online kansspelwereld waar VNLOK de belangen van 
haar leden behartigt.   

Per 1 maart 2022 zoekt de branchevereniging VNLOK een allround senior 
beleidsmedewerker/secretaris om het bureau fulltime te versterken.  

Over VNLOK 

VNLOK is de belangenbehartiger van online kansspelaanbieders en vertegenwoordigt 
aanbieders van online kansspelen met een vergunning van de Kansspelautoriteit 
Nederland (Ksa). VNLOK streeft ernaar om een centraal aanspreekpunt en 
kennisleverancier over kansspelen te zijn en zet in op onder meer het tegengaan van 
illegaliteit, op preventie en zelfregulering. Met het opengaan van de online kansspelmarkt 
sinds 1 oktober jl. verwelkomt VNLOK graag nieuwe aanbieders met een vergunning: zowel 
nationale aanbieders als internationaal aanbieders.  

Functieomschrijving  

Als senior beleidsmedewerker/secretaris bij VNLOK ben je de motor van de 
branchevereniging. Als spin in het web van VNLOK houd je je bezig met onder andere:  

• Het op de (ambtelijke en politieke) kaart zetten van VNLOK en het behartigen van 
de belangen van de leden van VNLOK; 

• Het managen van het bureau (van onder andere agendabeheer, tot financiën, tot 
voorbereiden van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen); 

• Het volgen van beleidsontwikkelingen en namens VNLOK de inhoudelijke input 
daarvoor voorbereiden. 

• Het opbouwen van relaties met relevante stakeholders;  
• Het monitoren van het ecosysteem van de kansspelbranche;  
• De inhoudelijke ondersteuning van de voorzitter en het bestuur op diverse aan de 

online kansspelmarkt gerelateerde onderwerpen; en 
• Het vormgeven en uitvoeren van beleids- en lobbytrajecten.  

In je rol als senior beleidsmedewerker/secretaris ben je de rechterhand van de voorzitter 
van VNLOK.  

Wat vraagt VNLOK? 

• Je bent in het bezit van een afgeronde WO-studie in een relevante richting zoals 
bestuurskunde, politicologie, rechten of economie.  



 

• Je hebt affiniteit met de kansspelbranche.  
• Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als beleidsmedewerker/secretaris (met de 

voorkeur voor ervaring met projectmanagement bij een branchevereniging). 
• Je bent ondernemend. 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.  
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.  
• Je hebt kennis van het Nederlandse en Europese besluitvormings- en 

wetgevingsproces. 
• Je weet hoe het Nederlandse en Brusselse politieke ecosysteem werkt.  
• Je bent een netwerker en hebt politieke sensitiviteit en gevoel voor 

maatschappelijke verhoudingen.  
• Je bent proactief, creatief en initiatiefrijk en werkt volledig zelfstandig.   
• Je bent een organisatietalent en bent zeer nauwkeurig. 
• Ervaringen met het omgaan met de pers is een pré.  

Wat biedt VNLOK? 

VNLOK biedt een jaarcontract voor 40 uur per week met de intentie tot verlenging voor 
onbepaalde tijd, een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden. Een zelfstandige 
samenwerkingsovereenkomst is ook bespreekbaar. VNLOK is recent gestart waardoor de 
mogelijkheid er is om op termijn door te groeien in de branchevereniging.  

Interesse? 

Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Mail dan je CV met korte motivatie 
uiterlijk maandag 13 december 2021 naar info@vnlok.nl. Of als je vragen hebt, neem dan 
contact op via bovenstaand mailadres of via het telefoonnummer +31622025161. 

Voor meer informatie over VNLOK zie: www.vnlok.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


