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Voorstel aan ALV inzake directeur NVRR 

 

 

Op 26 juni 2020 heeft de ALV ingestemd met de koers om de NVRR te professionaliseren. Onderdeel 

hiervan is de werving en selectie van een directeur voor de vereniging. Het bestuur stelt de ALV voor: 

1. het proces van werving en selectie na de ALV van 27 november te starten met het ophalen van 

input en suggesties bij de leden in de eerste helft van december en te streven naar benoeming 

begin februari zodat betrokkene medio april kan starten; 

2. de NVRR bij de VNG te huisvesten; 

3. de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021 en voor de financiële dekking 

ernaar te streven dat de vaste kosten van de vereniging vanaf 2025 voor ten minste 80% worden 

gedekt uit de eigen inkomsten. 

 

 

Toelichting op het voorstel 

De voorstellen worden hieronder uitgewerkt en toegelicht. 

 

1. Inrichting proces van werving en selectie 

Uitgangspunt voor de werving en selectie is een proces dat zorgt voor breed draagvlak voor de 

nieuwe man of vrouw en dat zo snel mogelijk als resultaat heeft dat de directeur echt start. In de ALV 

van 26 juni is afgesproken dat de leden bij dit proces zullen worden betrokken en meegenomen zal 

worden waaraan de leden behoefte hebben. Het spreekt vanzelf dat de leden hierin betrokken 

worden: het is een belangrijke ontwikkelingsfase voor de vereniging en biedt een kans suggesties te 

horen, input op te halen, leden direct te spreken. Tegelijkertijd willen we ook vaart maken: eigenlijk 

zou je gisteren die directeur al willen hebben. Een proces waarin een evenwicht tussen deze 

vereisten bestaat, ziet er als volgt uit: 

a) 27 november: ALV 

Dit is het echte startpunt voor de werving en selectie. Na instemming van de ALV met het 

proces kunnen we aan de slag. 

b) Eerste helft december: digitale bijeenkomsten met leden om input op te halen 

Uitgaande van instemming van de ALV met dit proces, vinden op ma 7, di 8, wo 9 en do 10 

december digitale bijeenkomsten plaats. Voorlopige opzet: op elke datum twee 

bijeenkomsten van elk maximaal anderhalf uur (bijv 15.30 – 17u en 19.30 -21u, precieze 

tijden volgen) waar leden zich vooraf voor kunnen aanmelden, met steeds maximaal 30 
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deelnemers. Centrale vraag: wat wil je dat de vereniging voor jou gaat doen i.h.k.v. verdere 

professionalisering. 

c) Week 14 december: verwerken input in profiel 

De opbrengst van de digitale bijeenkomsten wordt verwerkt in het definitieve functieprofiel. 

Verder wordt gezorgd voor een terugkoppeling van de opbrengst op hoofdlijnen naar de 

leden via de website. 

d) Zaterdag 19 december: openstellen vacature 

e) Eerste helft januari: briefselectie 

f) Tweede helft januari: gesprekken 

g) Eerste helft februari: besluit over benoeming 

Uiterlijk in de week van 8 februari neemt het bestuur een besluit nemen over de benoeming. 

Nadat het besluit definitief is genomen en er een tweezijdig getekende arbeidsovereenkomst 

is, maakt het bestuur dit bekend. Eerst aan de leden, dan aan de buitenwereld. Apart en 

rechtstreeks worden organisaties als BZK, de vijf collega beroeps- en belangenverenigingen 

(raadsleden, griffiers, secretarissen, wethouders, burgemeesters) en de VNG geïnformeerd. 

h) Medio april: start directeur 

Afhankelijk van een eventuele opzegtermijn kan de directeur naar verwachting medio april 

starten. Hopelijk eerder maar als het tegenzit, wordt het begin mei. Er zal een 

inwerkprogramma worden opgesteld. 

Alle data zijn streefdata. Tot de daadwerkelijke start zal de functie op tijdelijke basis worden 

ingevuld. 

 

2.  De huisvesting 

De nieuwe directeur moet straks ook ergens “wonen”. De belangrijkste keuze is om net als de collega 

beroeps- en belangenverenigingen in te gaan wonen bij de VNG of elders kantoorruimte te huren. 

Het grote voordeel van inwonen bij de VNG is het directe contact met de andere beroeps- en 

belangenverenigingen die daar ook alle vijf zitten en met de VNG zelf: uitwisseling van ideeën, het 

netwerken en het vroegtijdig geïnformeerd zijn en eventueel invloed proberen uit te oefenen. De 

plaats binnen de VNG en in Den Haag brengt met zich mee dat de NVRR veel meer onderdeel wordt 

van de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en het netwerkcircuit in het Haagse. Een mogelijk nadeel 

van huisvesting bij de VNG is het risico dat je als vereniging “verdwijnt” onder de Haagse stolp juist 

omdat je dichter op de politieke processen zit, waardoor de afstand tot de leden groter wordt. Het 

alternatief is om de NVRR elders te huisvesten. Dat kan dan op elke willekeurige plaats, ook 

bijvoorbeeld in een kantoor meer centraal in Nederland. Voordelen daarvan zijn dat de NVRR een 

minder “Haagse uitstraling” heeft, wat de binding met de leden waarschijnlijk ten goede komt. 

Omdat het professionaliseren van de NVRR mede als doel heeft de vereniging duidelijker en sterker 

als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van decentrale rekenkamers te positioneren en omdat 

direct contact met de collega beroeps- en belangenverenigingen ook de mogelijkheid biedt snel van 

hen te leren omdat ze op veel punten op ons voorlopen, opteert het bestuur voor huisvesting binnen 

de VNG. Om het risico van afstand tot de leden te beperken, gaat het bestuur nog meer dan nu 
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inzetten op actieve relaties tussen bestuur en leden via de kringen. De komst van de directeur biedt 

straks tijd en ruimte voor de bestuursleden om dat te gaan doen. 

 

 

3. Financiële aspecten 

Kosten en dekking 2021 

Het bestuur beoogt een directeur aan te nemen voor 0,8 à 1,0 fte. De werkgeversfunctie zal via een 

detacheringsconstructie worden uitbesteed, zodat de vereniging geen eigen HR-kennis, -kunde en –

beleid hoeft te ontwikkelen. Met het aantrekken van een directeur loopt de NVRR ook een risico. Als 

betrokkene langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt moet het salaris worden doorbetaald, terwijl 

er een gat in de ondersteuning valt. Ook disfunctioneren vormt een risico, net als het teruglopen van 

de eigen inkomsten vanuit contributies en andere inkomsten. Een mogelijke contractpartij voor de 

detachering is bereid onder voorwaarden deze risico’s op zich te nemen, waarbij dossieropbouw en 

tijdige melding als inkomsten teruglopen de belangrijkste voorwaarden zijn. Daarmee wordt het 

risico voor de vereniging aanmerkelijk teruggebracht. Aanvullend zal een reserve worden gevormd 

van € 31k waarmee als het moet de loonkosten enige tijd betaald kunnen worden. Deze reserve 

wordt in 2021 en 2022 gevormd. Verder zijn aan de huisvesting uiteraard ook kosten verbonden. De 

kosten voor een directeur binnen een dergelijke detacheringsconstructie en inclusief de huisvesting 

bedragen ongeveer € 126k op jaarbasis. Voor 2021 zullen deze kosten lager uitvallen omdat de 

directeur naar verwachting later in het jaar start. Daar staat tegenover dat er kosten gemaakt 

moeten worden voor de werving en selectie en voor de tijdelijke inhuur ter overbrugging. 

De totale kosten voor de directeur in 2021 (loon, huisvesting, werving, tijdelijke invulling) bedragen 

circa € 135k, die voor € 68k zullen worden gedekt uit de eigen middelen, het restant wordt bekostigd 

vanuit de subsidie. De eerste tranche van de opbouw van de reserve in 2021 omvat € 25k en wordt 

gestort vanuit de algemene reserve. Ultimo 2019 stond de algemene reserve op € 125.000, ruim 

boven de streefwaarde van € 100.000. 

 

Meerjarig perspectief 

De vaste kosten van de vereniging omvatten naast de kosten voor de ondersteuning (directeur en 

bureau) ook kosten voor communicatie, website, accountant, etc. Het bestuur streeft ernaar deze 

vaste kosten vanaf 2025 voor minimaal 80% te dekken uit de eigen middelen en voor het overige uit 

subsidiegelden. Activiteiten zoals cursussen, evenementen, congressen, etc. worden gedekt uit 

subsidies en indien van toepassing eigen bijdragen van deelnemers. Voor de jaren 2022 tot en met 

2025 wordt stapsgewijs toegewerkt naar een dekking van de structurele kosten door de eigen 

middelen van die 80%. Het resterende deel wordt in die jaren gedekt vanuit subsidiegelden. 

Die ontwikkeling naar een bijna volledige dekking loopt langs twee lijnen. In de eerste plaats 

betekent de professionalisering van de vereniging in combinatie met de wetswijziging dat het naar 

verwachting aantrekkelijker en vanzelfsprekender voor decentrale rekenkamers wordt om lid te zijn 
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van de vereniging. Over de jaren 2022 tot en met 2025 mag worden uitgegaan van een groei van het 

aantal leden. Verder is een meer professionele vereniging interessanter voor kennispartners, zowel 

voor structurele sponsoring als voor aanvullende ondersteuning bij ontwikkeling van cursussen en 

ander aanbod vanuit de NVRR. In de derde plaats biedt de komst van een directeur de mogelijkheid 

de ondersteuning als geheel tegen het licht te houden en te zien waar efficiencywinst te behalen valt, 

buiten de basale verenigingsactiviteiten. 

Op basis van deze uitgangspunten zijn de vaste verenigingskosten en de dekking uit eigen middelen 

voor de jaren 2022 – 2025 als volgt geraamd (waarbij een jaarlijkse prijsstijging van 2% is 

verondersteld): 

Jaar Eigen 
middelen 

Vaste 
kosten 

Dekking 

2022        146  203a 72% 

2023        156  206 76% 

2024        168  214 79% 

2025        179  222 81% 
a inclusief aanvullende storting reserve ad € 6k 

 


