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Het zijn altijd enkele pioniers die veranderingen opmerken en 
daar op inspelen. Op het gebied van Burgerzaken waren dat 
Tony Nijenkamp en Frits Meijer van Meijbeek; de grondleggers 
van de NVVB. In 1994 brachten zij collega’s Burgerzaken 
uit alle -toen nog 636- gemeenten samen binnen onze 
prachtige vereniging, die ontstond uit een fusie van de NEVABS 
(Nederlandse Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke 
Stand) en de VBM (Vereniging voor Bevolkingsboekhouding 
en Militaire Zaken). En dit jaar vieren we alweer ons 25-jarig 
jubileum!

In al die jaren is onze missie onveranderd gebleven: gemeenten 
en medewerkers Burgerzaken ondersteunen, zodat zij elke 
inwoner in Nederland een uitstekende dienstverlening kunnen 
bieden. Ons vak daarentegen is de afgelopen 25 jaar wel 
dégelijk veranderd. Intensief en in een rap tempo. Dat is 
niet vreemd; hetzelfde geldt immers voor onze (KleurRijke) 
samenleving, waar ons (KleurRijke) werk direct uit voortvloeit. 

Het maakt ons vak dynamisch, maar tevens ingewikkelder 
dan ooit tevoren. Ook de digitalisering speelt een grote rol in 
de veranderingen. De menselijke contacten die overblijven 
betreffen vooral de complexere zaken. Zo moeten we 
tegenwoordig de nodige kennis en vaardigheden hebben 
omtrent adres- en identiteitsfraude. En ook de toepassing 
van het internationaal personen- en familierecht en 
nationaliteitsrecht wordt steeds gecompliceerder. Tegelijkertijd 
staan we voor de uitdaging om onze dienstverlening hoog te 
houden. Het vergt dan de nodige creativiteit en vaardigheid om 
hostmanship en handhaving hand in hand te laten gaan.

In een omgeving die steeds hogere eisen stelt aan ons 
vakmanschap en waarin we het hoofd moeten bieden 
aan vele veranderingen, moet je jezelf niet uit het oog 

verliezen. Het advies dat Erik Scherder, hoogleraar klinische 
neuropsychologie, je daarom geeft is: "Kijk eens wat vaker uit 
het raam!" Benieuwd hoe dat zit? Als hoofdspreker tijdens het 
NVVB congres legt Scherder je haarfijn uit waarom het volgens 
hem zo belangrijk is om zo nu en dan naar buiten te kijken. 

Ons landelijke congres onderstreept het belang van een 
verenigingsleven in een tijd waarin onzekerheid soms de 
kop opsteekt. Zowel medewerkers als leidinggevenden 
worstelen met vragen als: Hoe en wanneer gaat mijn werk 
veranderen? Kan ik dat wel bijbenen? Om gemeenten daarin 
te ondersteunen, ontwikkelden de NVVB en het A&O Fonds een 
tool waarover Marieke de Feyter van het A&O fonds je tijdens 
het congres alles vertelt. 

Pionieren en ondersteunen, in nauwe verbondenheid met onze 
leden en partners. Dat is wat we doen en waar we goed in 
zijn. Al 25 jaar. En dat willen we op z’n minst nog 25 jaar blijven 
doen. 

Met dezelfde betrokkenheid als je van ons gewend bent, maar 
met de slagkracht die vandaag de dag noodzakelijk is. Daarom 
steken we onze vereniging in een moderner jasje, waarover wij 
meer onthullen op 17 en 18 april. 

Kortom: er zijn voldoende redenen om elkaar te ontmoeten in 
Noordwijkerhout. Ik hoop van harte je daar te zien, zodat we 
samen kunnen proosten op nog 25 jaar verbondenheid!
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