Profiel ledenraadslid
Wilt u samen met 19 anderen leden meedenken over en opletten op wat goed is voor de
beroepsgroep? Stel u dan kandidaat voor onze NVO-ledenraad!
Wat doet een ledenraad?
De ledenraad denkt mee én besluit over de beleidslijnen die het bestuur uitzet. Het bestuur bereidt
beleid voor – zo veel mogelijk in samenspraak met andere leden – en bespreekt dat met u als lid van
de ledenraad. Het bestuur ziet de ledenraad graag als sparringpartner voor belangrijke beleidslijnen.
U vormt zich, samen met uw mederaadsleden en het bestuur, een beeld van wat de NVO wil
bereiken, voor haar leden, voor de beroepsgroep en voor de maatschappij als geheel. Nadat het
beeld helder is, vormen de leden van de ledenraad zich een oordeel en bevragen zij het bestuur
kritisch. Zijn dit goede keuzes en waarom? Kan er beter iets anders worden gedaan? En tot slot
besluiten zij over het al of niet akkoord gaan met wat het bestuur – al of niet aangepast – voorstelt.
In 2022 gaan we aan de slag met een nieuw meerjarenbeleidsplan; de nieuwe ledenraad stelt dat
eind 2022 vast en bepaalt elk jaar, met het jaarplan, of en hoe invulling aan dat meerjarenplan wordt
gegeven. Ook beoordeelt de ledenraad, vanuit de optiek van het ledenbelang, met inachtneming van
de effecten voor de beroepsgroep als geheel, of het bestuur dat op de goede manier realiseert.
Hoe ziet de ledenraad van de NVO er uit?
De ledenraad bestaat uit 20 personen, die rechtsreeks worden gekozen door de leden van de NVO.
Het is van belang dat de ledenraad de diversiteit onder de leden weerspiegelt. Daarbij gaat het er om
dat alle werkvelden zijn vertegenwoordigd, en de leden in loondienst en vrijgevestigden. Ook willen
we zowel jongere leden als oudere in de ledenraad. Ledenraadsleden worden benoemd voor een
periode van vier jaar en zijn één keer herbenoembaar. Alle gewone NVO-leden kunnen zich
verkiesbaar stellen, met uitzondering van studentleden.
Welke competenties heeft u nodig?
Als lid van de ledenraad denkt u vóór alles in het belang van de vereniging als geheel en de leden als
collectief. U handelt “zonder last of ruggenspraak” en bent in staat om óver uw eigen individuele
belang heen te kijken. U weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en kunt over de
grenzen van het hier en nu denken. Heeft u ook nog gevoel voor humor, relativeringsvermogen en
vindt u het fijn om in een team – want dat is de ledenraad – te werken? Dan is de ledenraad zeker
iets voor u. Het is natuurlijk fijn als u al plezier hebt in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke
verhoudingen, maar anders zult u daar in de loop van uw ledenraadstijd zeker meer gevoel bij
krijgen.
Waar en hoe vaak vergadert u?
De ledenraad komt vier keer per jaar bij elkaar met bestuur en bureau om van gedachten te wisselen
over voor de NVO belangrijke ontwikkelingen en over wat dit voor de NVO betekent. U beschikt over
voldoende tijd om de bijeenkomsten voor te bereiden en er actief aan deel te nemen. Naar
verwachting zal een deel van de vergaderingen digitaal plaats vinden. De verwachting is dat
beeldvormende vergaderingen fysiek zullen plaatsvinden. De fysieke locatie van de vergaderingen is
Utrecht. Over het algemeen vinden de vergaderingen ’s avonds plaats, van 18:00 – 21:00 uur.
Wat gaat u doen?
Belangrijke koerswijzigingen, inhoudelijk of meer organisatorisch, worden ter besluitvorming aan de
ledenraad voorgelegd. Een vraagstuk waarmee de ledenraad in het verleden te maken kreeg is

bijvoorbeeld een herziening van de herregistratie-eisen. De ledenraad keurt daarnaast regelingen en
reglementen goed die op elk afzonderlijk lid van toepassing zijn. Denk daarbij aan de NVOberoepscode, maar ook het kader voor registratie- en accreditatiereglementen.
De ledenraad keurt het jaarplan, de begroting en de contributietarieven voor het komende boekjaar
goed, en dat geldt ook voor het jaarverslag en de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. De
ledenraad stelt in voorkomende situaties ook wijzigingen in de statuten vast. Tenslotte benoemt,
schorst en ontslaat de ledenraad NVO bestuursleden.
Omdat u, als ledenraadslid, een onafhankelijk oordeel moet vormen en daarover moet besluiten, is
het lidmaatschap van de ledenraad onverenigbaar met een lidmaatschap van andere organen van de
NVO, dat wil zeggen het bestuur, de colleges van toezicht en beroep en de commissies. Natuurlijk
kunt u wel lid zijn en blijven van de netwerken die de NVO heeft.
Wat wij bieden
De NVO is een dynamische vereniging die volop in ontwikkeling en in beweging is, in een complex
krachtenveld. Als lid van de ledenraad doet u unieke bestuurlijke ervaring op én kunt u uw ervaring
benutten ten gunste van het collectief. Een functie als deze daagt u uit, brengt u in aanraking met
nieuwe vragen en ontwikkelingen en verrijkt uw curriculum vitae.
Lid van de huidige ledenraad Marleen Vergeldt: ‘In mijn functie kom ik niet zo vanzelfsprekend in
aanraking met beleid. Dan is het heel leerzaam om te zien hoe dat op landelijk niveau gebeurt en wat
daar zoal bij komt kijken.’
U kunt de vergaderingen desgewenst opvoeren voor uw herregistratie. De NVO biedt de
mogelijkheid van toegepaste scholing. Er is een vacatie- en reiskostenvergoeding.
Aanmelding
Is uw belangstelling gewekt? Stuur dan uiterlijk 10 mei a.s. het kandidaatstellingsformulier in. U
beschrijft daarin wie u bent, waar u werkt, waarom u zich kandidaat stelt en wat u als lid van de
ledenraad zou willen bewerkstelligen. Uw motivatie en foto zullen op de NVO-site worden geplaatst.
Het formulier mailt u aan de kiescommissie: kiescommissie@nvo.nl.
Procedure en doorlooptijd
Alle kandidaten worden getoetst door de kiescommissie. Deze commissie bestaat uit drie personen.
De commissie toetst niet inhoudelijk, maar procedureel: voldoen de kandidaten aan de eisen om zich
kandidaat te stellen? De ledenraad wordt vervolgens in de week van 4 juni 2022 benoemd. De eerste
ledenraadvergadering is donderdagavond 23 juni 2022.
Meer informatie
In artikel 18 t/m 23 van de Statuten en artikel 11 t/m 20 van het huishoudelijk reglement vindt u
meer informatie over de ledenraad en de verkiezings- en benoemingsprocedure.
Op de website vindt u deze en andere informatie via https://mijn.nvo.nl/organisatie/ledenraad.
Vragen over de ledenraad of over de kandidaatstelling: stuur een mail naar ledenraad@nvo.nl.

