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Concept Verslag  
Algemene ledenvergadering 

Datum:  

24 juni 2020 

 

Locatie:  

Digitaal  

 

Aanwezigen: 

Zie lijst. Bijlage 1 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Simon Rijsdijk heet de aanwezigen welkom bij deze bijzondere (digitale) 

ALV. Simon Rijsdijk geeft aan dat er enkele vragen zijn ontvangen. Deze vragen 

worden beantwoord bij de betreffende agendapunten, indien een vraag geen 

betrekking heeft op een agendapunt wordt de vraag bij de rondvraag beantwoord. 

Na de ALV vindt er een presentatie over Corona en Burgerzaken plaats.  

De agenda wordt als zodanig vastgesteld door de ALV.  

 

2. Verslag ALV van 12 december 2019 

De ALV stelt het verslag van de ALV van 12 december 2019 ongewijzigd vast. 

 

3. NVVB Platform  

Tijdens de ALV is het NVVB platform live gegaan. Het Disgover team ForPublic en 

de NVVB zijn sinds september 2019 bezig geweest met het creëren van een online 

platform dat optimaal aansluit op de wensen en behoeften van burgerzaken 

medewerkers. Het platform biedt een centrale plek voor kennisdelen, 

samenwerken en verbinden voor de NVVB en haar leden. Dinda Maas van het 

bureau NVVB geeft een presentatie over het platform NVVB. In de presentatie is 

stilgestaan bij de totstandkoming van dit nieuwe kanaal en de doelen die het dient. 

Het platform is gerealiseerd binnen Pleio en bevat groepen waarvan men 

deelnemer kan zijn en onderwerpen waarop men kan abonneren. De input van 

leden op het Platform NVVB helpt het NVVB-bestuur en -commissies bij het 

formuleren van reacties en standpunten, maakt de NVVB pro-actiever door de 
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ingebrachte ideeën van leden, het eerder signaleren van aandachtsgebieden waar 

de NVVB op in kan spelen en het versterken van burgerzakenmedewerkers.  

Daarnaast is kort gepresenteerd wat de mogelijkheden van het platform zijn en hoe 

dit platform gebruikt kan worden. 

 

Tiny van Barneveld geeft aan dat eerder aan commissieleden is gevraagd of zij 

een rol willen vervullen met betrekking tot het beheer van bepaalde onderwerpen, 

ook zijn er tijdens het interview in de voorbereidingen naar het portal mensen 

gevraagd of ze een actieve rol willen vervullen met betrekking tot het portal. 

Recent is er een oproep gedaan voor beheerders met betrekking tot de 

onderwerpen op het portal. Worden de eerdere geïnteresseerden hierin al 

meegenomen of moeten zij zich nogmaals aanmelden? 

Dinda Maas geeft aan dat indien je eerder hebt aangegeven dat je een rol wilt 

invullen je je dan niet meer hoeft aan te melden. Het bureau heeft al contact 

opgenomen met alle mensen die een rol willen vervullen. 

 

Naar aanleiding van opmerkingen van Maurice Gordijn wordt door Dinda Maas 

medegedeeld dat er bijzondere aandacht is voor de spelregels van het platform. 

Als je jezelf als deelnemer aanmeldt, moet je daar expliciet mee akkoord gaan. 

Daarnaast zijn er beheerders aangesteld die een rol hebben in toezicht op wat er 

op het platform gebeurt. 

 

Rob van der Velde vraagt aandacht voor het beheer van de actualiteit van diverse 

zaken die op het platform geplaatst zijn. Simon Rijsdijk geeft aan dat dit goed 

georganiseerd moet worden en vraagt de beheerders om dit goed in te vullen. 

 

Naar aanleiding van een vraag van Jan Otten geeft Dinda Maas aan dat de NVVB 

adviescommissies een besloten pagina hebben op het platform.  

 

Simon Rijsdijk geeft aan dat het platform een mooie stap in de ontwikkeling van de 

NVVB is en roept iedereen op om het platform actief te gaan gebruiken. 

 

De ALV neemt kennis van de presentatie van het Platform. 

 

4. Herziening Publieksacademie 

De totstandkoming, opbouw en structuur van het herziene Diplomastelsel 

Burgerzaken is tijdens de ALV gepresenteerd door Cher Perdon, coördinator 

NVVB PublieksAcademie. 

 

De herziening van het Diplomastelsel is een intensief en zorgvuldig proces 

geweest om tot het resultaat te komen zoals tijdens de ALV is gepresenteerd. Bij 

de totstandkoming van de herziening zijn (partner)opleiders, inhoudelijk 
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deskundigen, gemeenten en leden nauw betrokken geweest en zijn de behoeften 

van onze leden continue als uitgangspunt genomen. Het gepresenteerde herziene 

Diplomastelsel Burgerzaken beantwoordt aan de behoeften zonder daarbij het 

kader los te laten. Belangrijke kern is dat “de medewerkers Burgerzaken weer een 

vak gaan leren”. 

 

In het nieuwe Diplomastelsel wordt gewerkt met NLQF kwalificatieniveaus. Dit is 

een Europese kwalificatie die over enige tijd in het hele onderwijsveld in Nederland 

overgenomen gaat worden. 

De diplomalijnen zijn in de presentatie uitgewerkt, welke op de website van de 

NVVB beschikbaar is.  

Doelstelling is om 1 januari 2021 te starten met het nieuwe Diplomastelsel. 

 

Simon Rijsdijk geeft aan dat de ontwikkeling past binnen de strategie van de NVVB 

om te streven naar een stelsel van -verplichte- certificering van medewerkers 

Burgerzaken. De NVVB voert hierover het gesprek met BZK en wil de dialoog ook 

gaan voeren met het Ministerie van J&V.  

 

Naar aanleiding van specifiek inhoudelijke vragen van enkele deelnemers worden 

nog de volgende mededelingen gedaan: 

- De wijze waarop opdrachten die thuis of op het werk gemaakt worden is nog in 

ontwikkeling; 

- Behaalde certificaten en diploma’s worden geregistreerd zodat deze documenten 

controleerbaar zijn; 

- De geldigheid van een certificaat is drie jaar passend in een systeem van 

permanente educatie; 

- De vraag of docenten ook gecertificeerd zouden moeten worden is meegenomen 

voor nadere beschouwing; 

- De modules voor tijdelijke krachten is een antwoord op een duidelijke behoefte bij 

gemeenten, waarbij van belang is dat het voor gemeenten duidelijk is voor welk 

niveau van kennis deze modules staan. 

 

De ALV neemt kennis van de nieuwe opzet van de diplomalijn van de NVVB. 

 

5. Voordracht nieuwe DB-leden 

Het bestuur draagt drie kandidaten voor tot benoeming als DB-lid: 

• Stephanie Daudey, teamleider Burgerzaken, gemeente Amstelveen 

Profiel: https://www.linkedin.com/in/stephanie-daudey-699495a2/ 

• Charlotte van der Ree, afdelingsmanager Burgerzaken, gemeente 

Amersfoort 

Profiel: https://www.linkedin.com/in/charlotte-van-der-ree-2b0aa54/  

https://www.linkedin.com/in/stephanie-daudey-699495a2/
https://www.linkedin.com/in/charlotte-van-der-ree-2b0aa54/
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• Liesbeth Schreiner, hoofd Burgerzaken werkorganisatie Langedijk en 

Heerhugowaard 

Profiel: https://www.linkedin.com/in/liesbeth-schreiner-b7759aa/ 

 

De ALV benoemt Stephanie Daudey, Charlotte van der Ree en Liesbeth Schreiner 

bij acclamatie tot dagelijks bestuurslid van de NVVB.  

Simon Rijsdijk feliciteert hen namens alle leden van de NVVB met hun benoeming, 

wenst hun alle succes en spreekt het vertrouwen uit in een constructieve 

samenwerking. 

 

6. Financieel Jaarrapport 

Het jaarrapport bestaat uit de jaarrekening 2019, het bestuursverslag en de 

accountantsverklaring.  

 

Het resultaat over 2019 is voor belastingen € 85.707,-- positief en na belastingen  

€ 70.812, - positief. Het eigen vermogen is na resultaatverdeling ultimo 2019 

€ 1.382.751,--. 

Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar het jaarrapport dat op de website bij 

de ALV gepubliceerd is. 

Simon Rijsdijk bedankt Sonja Moioli, financieel adviseur bij het bureau NVVB, en 

Alexander Meijer, penningmeester NVVB, voor hun inzet. 

 

De ALV besluit heeft kennis te nemen van het bestuursverslag en de 

accountantsverklaring en stelt de jaarrekening 2019 vast. De vaststelling van de 

jaarrekening strekt tot decharge aan de penningmeester. 

 

De ALV besluit het positieve resultaat over het boekjaar 2019 ad € 70.812, - toe te 

voegen aan het vrij besteedbaar vermogen.  

7. Coronacrisis en gevolgen voor de NVVB 

De coronacrisis heeft ook voor de NVVB flinke gevolgen. In financieel opzicht zien 

we een verstoring van onze congressen en onze opleidingen en examens.  

Samen met de kwartaalcijfers is het duidelijk dat we afstevenen op een aanzienlijk 

tekort in het jaar 2020.  

DB en bureau zijn nagenoeg dagelijks bezig met het scannen van alle 

ontwikkelingen, waar al mogelijk het vertalen naar consequenties en nadenken 

over sturingsmogelijkheden en noodzakelijke besluitvorming. Onze financieel 

adviseur, Sonja Moioli, is bezig met het in kaart brengen van oplossingsrichtingen 

voor het tekort dat in 2020 ontstaat. Dit zal naar verwachting een plaats krijgen in 

de jaarstukken 2021. Vooropgesteld hebben we ruim voldoende gelden in de 

algemene reserve om het te verwachte tekort te dekken.  

https://www.linkedin.com/in/liesbeth-schreiner-b7759aa/
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Naar aanleiding van een opmerking van Tiny van Barneveld geeft Simon Rijsdijk 

aan dat hij nog geen antwoord kan geven op de vraag of het jaarcongres in 

oktober door kan gaan. Voor 1 augustus aanstaande neemt het bestuur hierover 

een beslissing. De leden worden tijdig geïnformeerd. 

 

De ALV neemt kennis van de mededelingen over de coronacrisis en gevolgen voor 

de NVVB. 

 

8. Vervolg Slagkracht 

Simon Rijsdijk schetst welke stappen we tot nu toe genomen hebben. Hij vertelt 

dat een werkgroep uit het bestuur nu bezig is met de vertaling van de genomen 

beslissingen voor de richting en inrichting van de NVVB in nieuwe statuten en 

huishoudelijk reglement. Hierover zal nog een vorm van ledenconsultatie 

plaatsvinden. Doelstelling is om de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement in 

de ALV bij het jaarcongres 2021 vast te laten stellen. 

 

De ALV neemt kennis van de actiepunten tot eind 2020. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Naar aanleiding van de vraag van Tiny van Barneveld deelt Simon Rijsdijk mede, 

dat het bestuur, gezien verschillende omstandigheden de afgelopen maanden, 

ervoor gekozen heeft om tijdelijk John de Ruiter en Ronald Zijlstra als waarnemend 

directeuren aan te wijzen. Hierover zijn eerder mededelingen gedaan via de 

nieuwsbrief. De procedure met betrekking tot de directeursfunctie bureau NVVB 

zal kort na de zomer verder worden opgepakt. 

 

Henk van Dijkhuizen geeft een update met betrekking tot ontwikkelingen rondom 

verkiezingen. 

Hij wijst op een webinar dat op 30 juni georganiseerd wordt met betrekking tot 

toegankelijkheid Verkiezingen. Het aantal deelnemers is inmiddels 270. Mogelijk 

wordt nog een tweede webinar georganiseerd. Het webinar is ook later terug te 

zien. 

Henk van Dijkhuizen geeft aan dat de Coronacrisis de nodige consequenties voor 

de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen volgend jaar. 

In 2021 zullen de verkiezingen nog met de bestaande software OSV plaatsvinden. 

Nieuwe software OSV zal niet voor 2021 beschikbaar zijn. 

 

Willy Rovers: spreekt zijn zorg uit met betrekking tot het aantrekken van de 

stembureauleden in verband met Corona.  
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Maurice Gordijn geeft aan dat ons beroep als vitale functie wordt aangemerkt. Wat 

gaat de NVVB om de belangrijke rol van Burgerzaken breed kenbaar te maken? 

Simon Rijsdijk geeft aan dat het nuttig is om na te denken hoe we dit gestalte 

kunnen geven.  

 

De voorzitter dankt de leden voor hun digitale aanwezigheid en inbreng aan de 

ALV en sluit hierop de vergadering. 

 


