FAQ Hervormingen
Algemeen
Waarom deze hervormingen?
In 2018 werd door het zittende Hoofdbestuur geconstateerd dat het steeds moeilijker werd
om een vereniging met een omvang en met een hoeveelheid activiteiten en disciplines als de
NVVK te leiden met enkel de inzet van vrijwilligers. Het beroep dat op onze bestuurders
wordt gedaan, wordt immers als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en
toegenomen professionaliseringsbehoefte binnen de vereniging steeds intenser en valt niet
meer te rijmen met een vaak volledige dagtaak in het veiligheidskundige werkveld. Tegelijk
werd geconstateerd dat de huidige verenigingsstructuur en bestuursmodel van een
Hoofdbestuur met een Algemene Vergadering de slagvaardigheid van de vereniging niet ten
goede kwam, te meer daar de opkomst bij de Algemene Vergadering – die normaal
gesproken twee keer per jaar wordt gehouden – in de regel als laag tot zeer laag werd
gezien. Dit komt de democratische legitimiteit van de besluitvorming binnen de vereniging
niet ten goede. Daarbij werd ook geconcludeerd dat het bestaande regelstelsel van statuten,
huishoudelijke en andere reglementen onduidelijkheden en discrepanties e.d. kent en nodig
gemoderniseerd moest worden.
Welke organen ontstaan er binnen de vereniging en wat is het hoogste orgaan binnen de
vereniging?
Het hoogste orgaan binnen de vereniging wordt de gekozen Ledenraad, het Hoofdbestuur
legt verantwoording af aan de Ledenraad. Daarnaast blijft ook de Algemene Vergadering
bestaan. Daarover hieronder meer.
Wat is de tijdsplanning voor deze hervormingen?

Of bekijk een animatie over het tijdspad via deze link; https://youtu.be/QmrOaQcCz8w

Hoe worden alle leden betrokken bij deze hervormingen?
Op de NVVK-website is een centrale pagina waar alle informatie over de hervormingen
worden gedeeld. Op deze pagina zijn ook alle presentaties te vinden. Net als toewerkend
naar de stemming op 11 november worden alle leden via de website, nieuwsbrieven, sociale
media en app geïnformeerd over de hervormingen. Daarnaast worden er discussie en
informatiebijeenkomsten belegd waarin de leden actief kunnen participeren.
Hoe en op welke momenten wordt er geëvalueerd?
Een jaar na de aanstelling van een nieuw bestuur in de hervormde bestuurlijke constellatie,
zullen de hervormingen worden geëvalueerd.
Meer informatie
• In deze video bespreken Voorzitter Kees Roelofs en Rob van Houten, voorzitter van
de werkgroep de hervormingen.
• Op deze praatplaat zijn de hervormingen in beeld gebracht.
• Download via deze link een toelichting op de voorgestelde hervormingen van de
vereniging.

Ledenraad
Hoe worden de kiesdistricten bepaald?
Het is belangrijk om een evenredige verdeling van de stemmen te hebben. Kiesdistricten
worden zo ingedeeld dat het aantal leden per district altijd zo goed als gelijk is.
Kiesdistricten zijn geografische gebieden waarin Nederland is opgedeeld. Niet ieder gebied is
geografisch even groot maar er is gekeken naar de indeling van leden NVVK over Nederland
heen en zo is getracht een evenredige mogelijke verdeling van leden over het land. Dit is op
basis van woonplaats en postcodegebied. Leden die in het buitenland wonen worden
toebedeeld aan het kiesdistrict waar de vereniging statutair is gevestigd en dat is Utrecht
ofwel Kiesdistrict Noord-Holland.
Hoe verlopen de verkiezingen voor de Ledenraad en wie mag daarvoor stemmen?
Alle leden in een bepaald kiesdistrict mogen stemmen op de kandidaten uit dit specifieke
kiesdistrict. Per kiesdistrict worden er 3 leden gekozen voor de Ledenraad. Klik hier voor
meer informatie over de Ledenraad en de Algemene Vergadering.
De verkiezingen worden centraal door het Hoofdbestuur georganiseerd maar op regionaal
niveau worden de kandidaten via een digitale (elektronische) stemprocedure door de in dat
kiesdistrict woonachtige leden gekozen. De kandidaten worden verkozen en benoemd als lid
van de Ledenraad op basis van een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De overige
niet verkozen kandidaten – de nummers 4,5 en volgende - komen op de reservelijst voor
eventueel tussentijds opengevallen plaatsen
Hoe wordt de Ledenraad samengesteld?
Er zijn 15 zetels in de Ledenraad en die 15 zetels zijn verdeeld over 5 kiesdistricten. Per
kiesdistrict worden er 3 leden gekozen voor de Ledenraad.
De zittingstermijn van een Ledenraadslid is 4 jaar en een lid is aansluitend maximaal 1 x
herbenoembaar.
Hoe houdt de Ledenraad contact met de eigen achterban?
De leden zitten zonder last en ruggenspraak in de Ledenraad maar dat neemt niet weg dat zij
er goed aan contacten met hun kiesdistrict actief te onderhouden. Dat zal ook staan in het
nog op te stellen profiel voor de Ledenraad. Hoe een Ledenraadslid die communicatie gaat
invullen is aan de persoon zelf.

Algemene Vergadering
Blijft de Algemene Vergadering bestaan?
Ja, de Algemene Vergadering blijft bestaan, maar de juridische status van de Algemene
Vergadering verandert wel. Toch zal ze jaarlijks minimaal 1 keer bij elkaar komen zodat
Ledenraad, Hoofdbestuur en leden elkaar kunnen ontmoeten.
Wat wordt de nieuwe rol van de Algemene Vergadering?
De rol van de Algemene Vergadering zal in de nieuwe constellatie vooral een sociale zijn,
waarbij kennisoverdracht centraal staat.
Hoe worden leden gestimuleerd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering?
Doel is om meer leden actief te betrekken bij de vereniging en de Algemene Vergadering.
Dat gaan we doen met boeiende sprekers, relevante kennisonderwerpen, een aantrekkelijke
locatie etc. De leden van de Ledenraad worden hier actief bij ingezet, net als de nieuwe app
van de vereniging. Verdere uitwerking van de bijeenkomsten zal ook bijdragen aan de
deelname van leden aan de Algemene Vergadering en daarmee een verhoging van het
netwerkgehalte.
Hoe staat de Algemene Vergadering in verhouding tot de Ledenraad?
Beiden staan los van elkaar en functioneren zelfstandig. Klik hier voor meer informatie over
de Ledenraad en de Algemene Vergadering.
Iedere plek waar leden bij elkaar komen is in principe relevant voor Ledenraadsleden om te
bezoeken en om aan deel te nemen. Zo houd je contact met de achterban en het geeft de
mogelijkheid van 1 op1 contact tussen een lid van de Ledenraad en zijn/haar kiezers.
Welke bevoegdheden behoudt de Algemene Vergadering?
De Algemene Vergadering heeft geen formele bevoegdheden meer, maar wordt een
jaarlijkse sociale en vakinhoudelijke bijeenkomst met als doel informatie uit te wisselen
tussen de leden, Ledenraad en Hoofdbestuur.

Verenigingsmanager
Is de Verenigingsmanager in dienst?
Het is niet de bedoeling dat de vereniging personen in dienst gaat nemen. De
Verenigingsmanager werkt op basis van een freelance-contract en dat kan altijd worden
opgezegd.
Aan wie legt de Verenigingsmanager verantwoording af?
De Verenigingsmanager rapporteert aan het Hoofdbestuur, het Hoofdbestuur legt
vervolgens weer verantwoording af aan de Ledenraad. Klik hier voor meer informatie over
het Hoofdbestuur en de Verenigingsmanager.
Wat is de precieze rol van de Verenigingsmanager?
Heeft de dagelijkse leiding over de vereniging NVVK. Denk daarbij o.a. aan:
• Opstellen van de jaarplanning (o.a. P&C-cyclus, vergaderingen, congres,
vergaderingen vakgroepen e.d.).
• Opstellen van het conceptbeleidsplan -strategisch beleidsplan, jaarplan, jaarverslag
e.d. – ten behoeve van het Hoofdbestuur alsmede de uitvoering daarvan.
• Voorbereiden van vergaderingen van het Hoofdbestuur en ledenraad.
• Komt gevraagd en ongevraagd met beleidsvoorstellen t.b.v. het Hoofdbestuur en
voert deze ook uit na behandeling en goedkeuring in het Hoofdbestuur.
• Aansturen/ coördineren van diverse bestuurscommissies waaronder de
congrescommissie.
• Overzicht houden op interne organisatie en hierop sturen.
• Interne communicatie (met leden, groepen) en externe communicatie (media).
• Externe vertegenwoordigen van de vereniging.
• Coördineren van projecten/ faciliteren als manager projecten.
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de matrixorganisatie en
kennismanagement.

Hoofdbestuur
Wie benoemt leden van het Hoofdbestuur?
Bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad op voordracht van het Hoofdbestuur.
Klik hier voor meer informatie.

Wie bepaalt wie welke functie heeft binnen het Hoofdbestuur?
Het Hoofdbestuur kiest zelf uit haar midden een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester.
Kunnen leden van het Hoofdbestuur worden ontslagen?
De Ledenraad kan te allen tijde met een minimum van 2/3 van het aantal uitgebrachte
stemmen een lid van het Hoofdbestuur ontslaan.
Aan wie legt het Hoofdbestuur verantwoording af?
Het Hoofdbestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

Groene laag
Wat is de groene laag?
De groene laag is waar het in onze vereniging om draait, namelijk kennisoverdracht en
kennisuitwisseling. In de groene laag zijn alle regio’s, vakgroepen, commissies en
werkgroepen verenigd en georganiseerd in een matrixorganisatie. Onder leiding en
coördinatie van de Verenigingsmanager worden door de groene laag projecten opgepakt
waarbij kennis en competenties uit alle groepen wordt ingebracht. Denk hierbij aan
consultaties over wetgeving van de Rijksoverheid en analyses en adviezen over een keur aan
veiligheidskundige thema’s. Zo dragen we optimaal bij aan de kennisuitwisseling binnen de
vereniging en kunnen we ons ook naar buiten toe als dé autoriteit op veiligheidskundig
gebied profileren.

