
 
 
 

Vacature: bestuurslid (OM) 
 
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
(NVvR) is de vereniging voor de leden van de 
rechterlijke macht. De NVvR zoekt per direct een 
nieuw bestuurslid (OM).  
 
Waar staat de NVvR voor? 
De NVvR maakt zich sterk voor het behoud van de kwaliteit van 
onze rechtsstaat en benadrukt daarbij de fundamentele 
waarden van een onafhankelijke, kundige en goed toegeruste 
magistratuur. In het belang van een goed functionerende 
rechtspleging komt de NVvR als vakbond op voor officieren en 
rechters. Daarnaast is de NVvR als beroepsvereniging de enige 
spreekbuis van rechters en officieren in het publieke debat. Zo 
spannen we ons als magistratuur collectief in voor 
rechtvaardigheid in Nederland én voor internationale ‘rule of 
law’-ontwikkeling.  
 
Wat wordt van u verwacht?  
Gelet op de samenstelling van het huidige bestuur wordt op dit 
moment nadrukkelijk gezocht naar een OM’er. Het bestuur 
geeft, onder leiding van de voorzitter, met visie vorm aan de 
vereniging en invulling aan de realisatie van de doelstellingen 
van de NVvR. De bestuursleden hebben een initiërende rol bij 
het opbouwen en onderhouden van een goed intern en extern 
netwerk met als doel effectieve beïnvloeding als vakbond en 
beroepsvereniging. De NVvR opereert in een bestuurlijk 
complex krachtenveld. De vereniging wil niet alleen aan de 
relevante tafels zitten, maar wil daar namens haar leden zaken 
agenderen én resultaten bereiken. Bestuursleden vergaderen 
maandelijks in Den Haag en nemen daarnaast deel aan 
periodieke bestuurlijke overleggen met gesprekspartners als 
het College, de Orde en de Raad.  Ook vervullen bestuursleden 
een actieve rol bij het voorzitten van de diverse NVvR-
bijeenkomsten.  
 
Voor meer informatie over de procedure of nadere invulling 
van de functie kunt u contact opnemen met de NVvR.  
 
Rickert Ahling, vice-voorzitter NVvR (r.ahling@om.nl) 
Geert van Rhee, directeur NVvR (g.van.rhee@rechtspraak.nl)  
 
 
Bezoek www.nvvr.org voor meer informatie. 

 
De NVvR verenigt…  
in Nederland circa 70% van 
alle rechters en officieren van 
justitie. De Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak 
(NVvR) is hun vereniging.  
 
De NVvR behartigt…  
de belangen van haar leden, 
sluit cao’s af voor de 
rechterlijke macht en 
beschermt de onafhankelijke 
(rechts-) positie en bewaakt 
de kwaliteit van rechtspraak.  
 
De NVvR organiseert… 
speciale bijeenkomsten over 
actuele of meer fundamentele 
onderwerpen voor leden, 
zoekt naar vernieuwing in de 
rechtspraak en gaat graag 
het gesprek hierover aan.  
 
De NVvR spreekt…  
namens rechters en officieren 
van justitie met de politiek, de 
pers en maatschappelijke 
organisaties over wat er op 
dát moment speelt of 
agendeert onderwerpen 
waarover het móet gaan.  
 
De NVvR adviseert…  
de wetgever over nieuwe 
wetten. Als vereniging van 
ervaren beroepsbeoefenaars 
toetst de NVvR de wetgeving 
op uitvoerbaarheid, legt zij 
verbanden en deelt zij graag 
haar kennis en ervaring om zo 
verbeteringen mogelijk te 
maken. 
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