
NVSI 
De Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie (NVSI) is opgericht door Divosa en enkele gemeenten. 
De vereniging bestaat uit gemeenten en andere publieke organisaties die een rol vervullen in het sociaal 
domein. Een toelichting op de NVSI is separaat bijgevoegd. 

Procedure lidmaatschap 
Op het moment van schrijven zijn gemeenten op twee manieren ‘lid’: 

1. Via persoonlijk lidmaatschap, waarbij één contactpersoon namens de gemeente lid is van de 
NVSI. De gemeente zelf is dan geen lid van de vereniging. 

2. Via lidmaatschap als gemeente.  

De leden van de NVSI hebben onlangs in een ledenvergadering bekrachtigd dat de tweede vorm van 
lidmaatschap te prefereren is, gezien de voordelen die dit met zich meebrengt in 
aanbestedingsprocedures. Om als gemeente lid te worden van de NVSI is een collegebesluit noodzakelijk. 
De gemeenteraad dient geïnformeerd te worden over dit collegebesluit. Een voorbeeld A4 voor een 
instemmingsbesluit van het college is eveneens aangehangen. 

 Indien de gemeente van mening is dat er met het lidmaatschap sprake is van een besluit met ingrijpende 
gevolgen dient een zwaardere procedure gevolgd te worden, te weten de zogenaamde 
voorhangprocedure.  

Hieronder vatten de NVSI en Flextensie een aantal argumenten samen op basis waarvan er geen sprake 
hoeft te zijn van een ingrijpend besluit. Die kan de gemeente meewegen in de afweging om de 
voorhangprocedure al dan niet te volgen.  

• Geen nieuw instrument: de gemeente zet het instrument Flextensie al in, er is dus geen sprake 
van een nieuwe situatie. 

• Continuering wijze van inzet instrument: lidmaatschap van de NVSI vereist ook geen gewijzigde 
inzet van het instrument Flextensie. Flextensie Nederland b.v. heeft het instrument ontwikkeld en 
heeft bij aanvang van de samenwerking aan de gemeente de landelijk geldende juridische kaders 
aangegeven. De gemeente zet het instrument al enige tijd in en had daarbinnen al eigen lokale 
beleidskaders en uitvoeringskaders geformuleerd. Die blijven ongewijzigd, en de gemeente houdt 
ook de regie over de eigen wijze van inzet. 

• Geen wijziging in aansprakelijkheid: Flextensie Nederland b.v. heeft een administratieve en 
adviserende rol, die zij uitvoert namens de gemeenten. Dit is geen risicodragende rol. Wanneer 
het intellectueel eigendom overgaat naar de NVSI – en daarmee deze rollen – is er daarmee geen 
wijziging in aansprakelijkheid van de gemeente.  

• Eigen zeggenschap over mate van inzet instrument: indien er zich wijzigingen in landelijk of 
gemeentelijk beleid- of regelgeving, heeft de gemeente altijd de eigen mogelijkheid om de inzet 
van kandidaten via het instrument Flextensie te pauzeren of te stoppen: er is geen verplichting 
tot plaatsing en er zijn – noch in de oude, noch in de nieuwe situatie – kosten of 
aansprakelijkheden voor de gemeente indien er geen kandidaten geplaatst worden. Daarmee kan 
de gemeente ten allen tijden zelf eventuele (toekomstige) risico’s beheersen.  

• Lidmaatschap vereniging: wanneer de gemeente lid wordt van de NVSI én een instrument inzet, 
wordt de gemeente mede-gezaghebbende over het instrument en kan desgewenst toetreden tot 
de regiegroep rond dat instrument. Dit is geen verplichting: de gemeente kan besluiten het 
instrument niet meer in te zetten (en dus niet meer mede-gezaghebbende te zijn). Daarmee 
neemt de gemeente via het lidmaatschap van de NVSI geen onomkeerbare 
verantwoordelijkheden op zich. 



• Verlaging van het risico door (boven)regionale afstemming: op dit moment kent het instrument 
geen grote onderlinge verschillen in de kaders, wijze van inzet en uitvoering van het instrument, 
omdat Flextensie de onderlinge afstemming bewaakt. Via de NVSI krijgt de gemeente daar meer 
zeggenschap over. Bij wijzigingen in regelgeving (o.a. verdringingstoets) kunnen gemeenten 
indien zij dat willen ook een gezamenlijk afgestemde strategie of uitvoeringsbesluit nemen. Dat 
versterkt de positie en het eigen besluit van de gemeente. 

Praktische toelichting: Het realiseren van een collegebesluit en het informeren van de gemeenteraad kan 
een tijdsperiode beslaan. Gemeenten die de procedure om lid te worden van de NVSI in gang hebben 
gezet of de intentie hebben hiermee op korte termijn aan te vangen, kunnen de status aspirant-lid krijgen. 
Daarmee kan wel een aanvang worden gemaakt met het opstellen van de contracten. Dit neemt een 
eventuele tijdsdruk weg: het lidmaatschap hoeft niet afgerond te zijn om een contract over te laten gaan 
op de NVSI. 
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