
 

 
 
Gezocht: voorzitter NVvR als boegbeeld van de rechterlijke macht 
 
De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de beroepsvereniging en vakbond voor de 
leden van de rechterlijke macht. De NVvR zoekt per direct een nieuwe voorzitter. Leden van de NVvR 
worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een van de bestuursleden om een goed 
beeld te krijgen van de functie, om suggesties te doen of om interesse kenbaar te maken.  
 
De voorzitter is het boegbeeld van de NVvR: het herkenbare gezicht van de leden van de rechterlijke 
macht, voor de samenleving in de media en binnen de relevante omgeving van de rechterlijke 
organisatie. De voorzitter geeft, samen met de andere bestuursleden, met lef en visie leiding aan de 
vereniging en aan de realisatie van de doelstellingen van de NVvR. Hij of zij vervult een initiërende rol 
bij het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk met als doel effectieve beïnvloeding als 
vakbond en beroepsvereniging.  De voorzitter staat open voor gewenste en noodzakelijke nieuwe 
ontwikkelingen, zowel binnen de vereniging als bij de rechterlijke organisatie. 
 
De kracht van de NVvR zit in de kennis, de kunde, het gezag en de hoge organisatiegraad van haar 
achterban. De voorzitter is in staat deze kracht te benutten, zodat de vereniging kan komen tot 
gezaghebbende standpunten en relevante en resultaatgerichte activiteiten. Samenbindend 
leiderschap en strategisch inzicht zijn daarbij onontbeerlijk. De voorzitter zorgt ervoor dat de 
standpunten van de NVvR in de media, bij de bestuurlijke overleggen en bij de politiek tot hun recht 
komen en effect hebben. Ervaring in het strafrecht strekt tot de aanbeveling, gezien de bijzondere 
aandacht van de media voor dit rechtsgebied. 
 
De NVvR opereert in een bestuurlijk complex krachtenveld. De vereniging wil niet alleen aan de 
relevante tafels zitten, maar wil daar namens haar leden ook issues agenderen én resultaten boeken. 
De voorzitter is in staat onderwerpen snel te doorgronden en de stem van de achterban in de juiste 
toonsoort en op het goede moment te laten horen.   
De NVvR ontwikkelt zich als een moderne netwerkorganisatie met tal van partners in het bestuurlijke 
en maatschappelijke veld. De voorzitter vervult hierbij een essentiële rol. 
 
De NVvR is naast beroepsvereniging ook vakbond. Dit maakt dat de voorzitter in feite ook de rol 
vervult van een moderne vakbondsleider, die strijdbaar is, opkomt voor collectieve belangen van de 
leden en weet wat de werkvloer nodig heeft. Dit vraagt dikwijls om een andere stijl dan de rol van 
voorzitter binnen de vereniging zelf.  



 

 
 

 
Over de NVvR  
Nederland telt circa 2.400 rechters en 800 officieren van justitie. Ruim 75% van hen is lid van de 
vakbond en beroepsvereniging NVvR. Officieren van justitie en rechters hebben uiteraard elk een 
eigen rol en positie in de rechterlijke macht. Wat hen verbindt, is de onafhankelijke rol die zij beiden 
vervullen als magistraat. Dat is geen privilege, maar een garantie voor de inwoners van Nederland. Zo 
weten zij dat zij, ook bij conflicten met de overheid, terecht kunnen bij een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter. Deze onafhankelijkheid en het werken als professional in de rechtspraak brengt 
magistraten samen binnen de NVvR. De vereniging kan daardoor als geen ander de visie van de 
magistraat voor het voetlicht brengen in het publieke en politieke debat. Dat stelt rechters en 
officieren van justitie in staat om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de wijze waarop zij worden 
bestuurd of op de wetgeving waarmee zij moeten werken.  
 
Contact  
Voor meer informatie over de procedure of nadere invulling van de functie kunt u contact opnemen 
met de NVvR: Roel Dona, waarnemend voorzitter (06-20530855 / r.a.dona@om.nl) of Geert van 
Rhee, directeur (06-27046986 / g.van.rhee@rechtspraak.nl). Voor de verkiezing van de voorzitter  
wordt een aanbeveling opgemaakt door een commissie bestaande uit leden van het bestuur en de 
ledenraad. 
 
Competenties  
De NVvR heeft ten behoeve van het profiel van de voorzitter enkele competenties, kennisgebieden 
en vaardigheden geformuleerd. Deze zijn: 
 

Vaardigheden/bekwaamheden 
- Mediavaardig. Ervaring is een pré. 
- Moed, lef en (inhoudelijk) gezag 
- Samenbindend leiderschap / teamspeler 
- Natuurlijke overtuigingskracht 
- Besluitvaardigheid en strategisch inzicht 
- Goede netwerker, zowel binnen als buiten de vereniging 

 
Stijl 
- Een resultaatgerichte en inspirerende leider 
- Vernieuwingsgericht: katalysator voor gewenste en noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen, 

zowel binnen de vereniging als bij de rechterlijke organisatie. 
 

Kennis 
- Kennis van de cultuur en organisatie van het OM en de ZM 
- Kennis van of affiniteit met het vakbondsaspect en de daarbij horende rechtspositionele 

aangelegenheden van de vereniging 
 

Resultaatgebieden 
- Het publiek en politiek zichtbaar zijn als boegbeeld van de magistratuur in Nederland 
- Het positioneren van de NVvR als toegankelijke netwerkorganisatie voor partijen buiten de 

rechterlijke macht 
- Het handhaven en verder uitbouwen van de sterke positionering van de NVvR binnen het 

veld van de rechterlijke organisatie 
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