
Verenigingsdemocratie:
• ledenraad
• bestuur

Ledencontact en communicatie:
• 5 ledenraadplegingen (o.a. thuiswerken,     
 corona, cao, bestuursbenoemingen)
• 32 nieuwsbrieven 
• 2 edities ledenmagazine Trema
• 8 bijeenkomsten (fysiek en online)

Belangenbehartiging leden:
• Ledenwerving stabilisering ledenaantal (2.328)
• Cao RM afgesloten 
• CRP: adviezen over arbeidsvoorwaarden en    
 rechtspositie leden RM
• Individuele rechtsbijstand (98 aanvragen) 
• Functiewaardering en positie assistent officieren

Ledencontact en communicatie  
> nieuw ledeninformatie- en relatiesysteem Dienstverlening en ondersteuning:

• slagvaardig en vakkundig bureau

Aandacht voor cultuur, kwaliteit en werkdruk 
> toegangkelijke, werkbare en integere rechtspleging

Netwerkorganisatie: 
• beroepsvereniging én vakbond
• contact met organisaties (RvdR, OM,  
 NOvA, CMHF, HiiL, Coalitie voor Veiligheid)

Afronding heroriëntatie NVvR  
> grotere ledenbetrokkenheid

Ledenparticipatie/
betrokkenheid:
• Commissie Rechtspositie (CRP) 
• Wetenschappelijke Commissie  
 (WeCo)
• Commissie Internationaal
• Ledenraadplegingen

> Bevordering goede, efficiënte,
   uniforme en begrijpelijke rechtspleging

> Bevordering deugdelijke en voldoende     
   voorlichting over rechtspleging

> (Inter)nationale vertegenwoordiging    
    van de Nederlandse rechterlijke macht

> Bevordering goede opleiding
   rechterlijke macht

> Ideële en materiële belangenbehartiging  
   NVvR leden, en aanwas nieuwe leden

> Wetenschappelijke bestudering
   van vraagstukken m.b.t. rechtspleging

> Bevordering onderlinge contacten tussen  
   leden en.met buitenlandse zusterorganistaties
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Corona
> digitalisering > thuiswerken 
> online vergaderen > webinars

Ontwikkeling rechtspleging:
• Koersbepaling herziening procedure bestuursbenoemingen 
• Commissie Internationaal (rule of law en situatie Polen) 
• Onderzoek inschaling en gelijke beloning RM
• WeCo: 50 adviesaanvragen over wetsvoorstellen en    
 ontwerpbesluiten, waarvan 25 inhoudelijke adviezen
• Innovatie rechtspleging (flex -, hybride -, onlinewerken)

2020
Verslag van een bijzonder jaar
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