
 

 
 
NVvR zoekt een energieke beleidsadviseur  
 
Krijg jij energie van het samenbrengen en verbinden van mensen? Wil je écht 
maatschappelijke waarde toevoegen en staan voor de kwaliteit van de 
Nederlandse rechtspraak? Durf je het aan om op het hoogste niveau van de 
Nederlandse rechtspraak te (net)werken en samen met de leden van de 
rechterlijke macht inhoudelijk te adviseren? Dan is dit dé baan voor jou:  
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is op zoek naar een 
energieke beleidsadviseur met uitstekende contactuele vaardigheden (1,0 fte). 
 
 
Jouw werk doet er écht toe 
De stem van de rechter en officier van justitie moet luid en duidelijk worden gehoord. 
Bijvoorbeeld bij belangrijke discussies over de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak of bij 
nieuwe wetgeving, zeker als die impact heeft op de wijze waarop in Nederland 
rechtgesproken wordt of hoe de rechter bereikt kan worden. Hiervoor ben jij als 
beleidsadviseur (en secretaris van de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR) een 
onmisbare schakel.  
 
Je bent dagelijks samen met leden van de rechterlijke macht bezig om de kwaliteit van de 
rechtspraak in Nederland op peil te houden of te verbeteren. Door ons wetgevingsadvies te 
coördineren, door inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren of door standpunten voor te 
bereiden voor het bestuur van de NVvR. Je werkt zelfstandig, schrijft graag en schakelt veel 
met je collega’s op het bureau over strategische vraagstukken. Je weet natuurlijk niet alles 
zelf, daarom benut je de kennis en kunde van de achterban van de NVvR voor tal van actuele 
of meer fundamentele kwesties.  
 
We vragen nogal wat van je… 
We hebben een klein en krachtig team. Elke collega doet  volop mee om de NVvR op de kaart 
te zetten en van waarde te laten zijn. Jouw inzet is dus cruciaal. Je bent van nature in staat om 
mensen in beweging te krijgen en bijeen te brengen. Onze leden zijn zeer druk, maar begaan 
met de samenleving en de doelen van de NVvR. Je bent enthousiast, proactief en weet dit op 
een prettige manier in te zetten. Je hebt misschien zelfs al inzicht in het functioneren van 
(beroeps-)verenigingen en affiniteit met de rechterlijke organisatie en met de rechtspraak. Je 
bent daarnaast analytisch en bestuurlijk sensitief en hebt een initiatiefrijke en 
communicatieve instelling.  
 
Je hebt tenminste een academisch en juridisch werk- en denkniveau en bij voorkeur ervaring 
met wetgevingsvraagstukken. Je bent in staat om te adviseren over rechtsstatelijke kwesties 
of vakinhoudelijke dilemma’s. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheden.  
  



 
 
 
 
 
 
… maar daar krijg je ook veel voor terug! 
Wij bieden een prachtbaan binnen een dynamisch team met een informele werksfeer. Je zit 
meteen aan de tafels die ertoe doen. De functie combineert inhoudelijke bestudering met 
praktische uitvoering, en een juridische duizendpoot met de verenigingsprofessional. De 
NVvR daagt je graag uit om te blijven leren, daar zijn goede voorzieningen voor. De functie 
gaat uit van een fulltime dienstverband (36 uur), hiervan kan in overleg worden afgeweken. 
Wij bieden een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling, waarbij de 
arbeidsvoorwaarden van de sector Rijk zoveel als mogelijk worden gevolgd. Het brutosalaris 
ligt tussen de €3.500 - €4.800 bij een 36-urige werkweek (schaal 11 BBRA) en is afhankelijk 
van kennis en ervaring.  
 
Nog één ding… 
Dit is een kans om écht bij te dragen aan goede rechtspraak in Nederland. We nodigen je van 
harte uit om die kans te grijpen. Stuur een mailtje naar Geert van Rhee (directeur NVvR) voor 
meer informatie of om meteen aan de slag te gaan: g.van.rhee@rechtspraak.nl.  
 
Waar ga je straks werken? 
Ieder jaar worden ongeveer 1,7 miljoen zaken voor de rechter gebracht. Nederland telt zo’n 
2.400 rechters en 800 officieren van justitie. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is 
hun beroepsvereniging en vakbond. Circa 75% van alle magistraten is lid van de vereniging. 
De NVvR wil dat rechters en officieren van justitie in Nederland goed hun werk kunnen doen, 
onder goede omstandigheden, en dat hun werk maatschappelijk betekenis heeft én behoudt. 
 
De NVvR organiseert daarom bijeenkomsten over actuele of structurele zaken voor haar 
leden, zoekt actief naar vernieuwingen en gaat graag het gesprek aan met de samenleving. 
Via de NVvR spreken rechters en officieren van justitie met de politiek, de pers en de andere 
maatschappelijke organisaties over wat er op dát moment speelt. Een andere en inhoudelijk 
zeer interessante rol van de NVvR is het adviseren aan de wetgever over nieuwe wetten. Als 
collectief van ervaren beroepsbeoefenaars deelt de NVvR graag haar kennis en ervaring om 
zo verbeteringen voor te stellen. 
 
De NVvR huist in Den Haag, vlakbij station Den Haag Centraal in New Babylon.  
 
Kijk op www.nvvr.org voor meer informatie over de NVvR. 


