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De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissie (NVRR), is het 
platform waarop rekenkamers en rekenkamercommissies in Nederland kennis en ervaring 
uitwisselen. De leden kunnen zo van elkaars kennis en ervaring profiteren. Daarmee kan de 
kwaliteit van het rekenkamerwerk in den lande op het vereiste niveau komen en blijven. Ook 
treedt de NVRR op als spreekbuis namens de leden. Op die manier draagt de NVRR eraan bij 
dat de rekenkamers en rekenkamercommissies in de positie komen en blijven zodat een 
goede uitoefening van hun wettelijke taak mogelijk blijft.  
 
De vereniging gaat zich in de komende jaren verder profileren en professionaliseren en 
heeft daartoe een ambitieus Meerjarenbeleidplan 2018 – 2022 opgesteld, dat in de komende 
jaren gerealiseerd moet worden. 
 
De NVRR wordt geleid door een vrijwilligersbestuur en ondersteund door een professioneel 
verenigingsbureau. In het bestuur zijn vacatures ontstaan, vandaar dat de vereniging op 
zoek is naar een  
 

Voorzitter NVRR (M/V)  
 
Als voorzitter van de NVRR: 

 zet je de beleidslijnen uit houd je toezicht op de ontwikkeling van beleid en strategie; 

 ben je woordvoeder namens de vereniging en in contact met partijen die de NVRR 
omringen; 

 heb je visie en kennis van het vakgebied en/of specifieke aandachtsgebieden; 

 kan je goed samenwerken en communiceren met andere bestuursleden; 
verenigingsleden, bureau en betrokken buitenstaanders; 

 ben je in staat zijn om met in- en externe stakeholders samen te werken, ideeën te 
vormen en concrete plannen uit te voeren; 

 leid je de bestuursvergaderingen en sta je voor resultaatgericht besturen; 

 ben je in staat ideeën te genereren, deze kunnen uitdragen en in de praktijk tot 
uitvoering kunnen (laten) brengen; 

 ben je bereid om actief mee te denken over (de ontwikkeling van) het algemeen 
beleid; 

 ben je een inspirerende persoonlijkheid met tact, kennis van zaken, daadkracht en 
humor; 

 ben je bereid om een eigen rol te vervullen in het bestuur en actief bij te dragen aan de 
teamontwikkeling, het eigen belang weet je daaraan ondergeschikt te maken. 
 

De ideale kandidaat  

 heeft enige jaren bestuurservaring (bij voorkeur ook als voorzitter); 

 is al enige jaren nauw betrokken bij de NVRR; 

 kennis uit griffiewereld is een pré; 

 heeft een relevant netwerk bij de landelijke politiek en collega-verenigingen zoals 
VNG, VvG en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden; 

 
Nadere informatie 

 Aan een bestuursfunctie is geen vergoeding verbonden; 

 Er is een onkostenregeling voor reis- en verblijfskosten; 

 De functie wordt in principe voor minimaal vier jaar vervuld (één bestuurstermijn); 

 Geschatte tijdsinvestering: vier (met pieken van acht) uur per week.  
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 Binnen het bestuur is een taakverdeling. De specifieke portefeuilles, functies, taken of 
projecten worden gezamenlijk verdeeld. 

 Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij alle bestuursvergaderingen (zes per 
jaar) bijwonen evenals twee keer een algemene ledenvergadering en op verzoek aan 
de voorbereiding meewerken. 

 
Procedure voor de vacante functie 
Personen die geïnteresseerd zijn in deze bestuursfunctie worden verzocht zich te kandideren. 
Ook kunnen leden het bestuur attenderen op een mogelijke kandidaat.  
 
Kandidaatstellingen dienen uiterlijk donderdag 15 november a.s. schriftelijk bij het bestuur 
van de NVRR te zijn ingediend. Dat kan per e-mail (info@nvrr.nl).   
 
Informatie over het profiel is in te winnen bij Etienne Lemmens, secretaris, via 
etienne.lemmens@nvrr.nl.  
Informatie over de procedure is in te winnen bij, Raimond Fifis, de verenigingsmanager van 
de NVRR (033-2473435 of info@nvrr.nl). 
 
Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een bestuursdelegatie, gevolgd door 
een kennismakingsgesprek met het volledige bestuur. 
 


