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De vereniging
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is een
beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en
systeemtherapeutisch werkers met ruim 2000 leden. De vereniging zet zich in voor een
kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering
van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG
geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen.

Wat doet de NVRG?
De NVRG brengt het systemisch gedachtegoed onder de aandacht van een breed
publiek, bevordert wetenschappelijk onderzoek en bewaakt de kwaliteit van de opleiding
en haar leden om zo erkenning en vergoeding van het vak te realiseren. Om haar doelen
te bereiken voert de vereniging allerlei activiteiten en projecten uit.

Rol bestuur
Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging
en is verantwoordelijk voor de lange termijn strategische keuzes. Het bestuur wordt
bijgestaan door een directeur aan wie zij een groot deel van haar taken gedelegeerd
heeft. De directeur neemt de sturende, beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken
voor haar rekening. Het bestuur heeft hiermee een toezichthoudende rol. Het bestuur is
eindverantwoordelijk en legt minimaal eens per jaar verantwoording af aan haar leden
tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling bestuur
Het bestuur is een afspiegeling van de samenstelling van de vereniging in de breedste zin
des woords. Dit waarborgt de diversiteit binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit vijf
leden. Ten minste drie bestuursleden zijn lid van de vereniging van wie minimaal twee LID
ST zijn. Binnen het bestuur is een taakverdeling waarbij één van de bestuursleden de rol
van voorzitter vervult, één die van penningmeester en de overige bestuursleden die van
algemeen lid.

Algemene taken bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•

Is belast met het besturen van de vereniging
Heeft een toezichthoudende rol
Vervult een advies- en klankbordfunctie voor de directie
Stelt het beleid op hoofdlijnen vast
Draagt actief het gedachtegoed van de vereniging uit
Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten
Is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de jaarstukken
Stelt de bezoldiging en verder arbeidsvoorwaarden van de directie vast

Taken voorzitter
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•
•
•
•
•

Vertegenwoordigt het bestuur naar de vereniging toe
Vertegenwoordigt samen met de directeur de vereniging bij externe contacten
Leidt de bestuursvergaderingen en bereidt deze samen met directeur voor
Leidt de Algemene ledenvergadering en licht het bestuursbeleid toe
Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur

Taken penningmeester
•
•

Adviseert de directie bij het opstellen van de financiële verslaglegging en de
begroting
Presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene ledenvergadering

Algemene functie-eisen
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Is in voldoende mate beschikbaar, dat wil zeggen bereid en in staat om alle
vergaderingen van het bestuur bij te wonen en zich daar goed op voor te
bereiden
De leden van het bestuur zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken
Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
Weet invulling te geven aan haar toezichthoudende rol door een sparringpartner
van de directie te zijn, zonder in diens mandaat te treden
Is in staat om vanuit een abstract, generalistisch perspectief bijdragen te leveren
aan de ontwikkeling van de verenging
Uitstekende kennis van het werkveld van de leden van de vereniging en de
ontwikkelingen die daarin spelen
Teamplayer
Kan het bestuursbeleid binnen de vereniging uitdragen
Verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling, dat wil zeggen zonder
zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak

Eisen aan bestuurslid dat geen lid is van de vereniging
•
•
•
•

Affiniteit met het systemisch gedachtengoed
Ervaring als bestuurder van bijvoorbeeld een vereniging, een brancheorganisatie
of een zorginstelling
Beschikt over een breed netwerk binnen de voor de NVRG relevante
werkgebieden.
Beschikt over een netwerk binnen ambtelijk en politiek Den Haag en/of de
gemeentelijke politiek

Aanvullende functie-eisen voorzitter
•
•
•
•
•

Is LID ST (systeemtherapeut)
Bestuurlijke ervaring
Beschikt over een breed netwerk binnen de voor de NVRG relevante
werkgebieden;
Het beschikken over een netwerk binnen ambtelijk en politiek Den Haag en/of de
gemeentelijke politiek is een pré.
Netwerker
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Aanvullende functie-eisen penningmeester
•
•

Heeft ervaring met financieel beleid, bij voorkeur van verenigingen
Heeft kennis en inzicht in financiële processen

Geschatte tijdsinvestering
•

Van de voorzitter en in mindere mate van de penningmeester wordt een iets
grotere tijdsinvestering gevraagd dan van een algemeen bestuurslid. De
gevraagde tijdsinvestering zal echter maximaal 8 uur per maand zijn.

Vergoeding
Reis- en onkostenvergoeding conform NVRG-reis- en verblijfkostenregeling en gratis
deelname aan het jaarlijkse NVRG-congres.

