
 

Bijlage bij position paper: interne werkwijze van P3NL 

Vertegenwoordigende rol P3NL 
Om naar de aangesloten verenigingen duidelijkheid te bieden over de vertegenwoordigende rol van 
P3NL is het volgende proces afgesproken: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De directeur van P3NL deelt op het directeurenoverleg welke 
uitnodigingen P3NL heeft gekregen en wat de komende 
agendapunten zijn van de al lopende externe overleggen. 

Per onderwerp bepalen: 

1: Welke verenigingen zitten al aan 
tafel? (groep 1) 

2: Welke verenigingen willen ook 
betrokken zijn? (groep 2) 

3: Welke verenigingen staan er 
neutraal in? (groep 3)  
Deze vereniging neemt dan niet 
actief deel aan de besluitvorming, 
maar laat het over aan 
verenigingen in groep 1 en 2. 

Per onderwerp vormen de verenigingen 
in groep 1 en 2 een werkgroep, 
ondersteund door directeur en/of 
beleidsmedewerker P3NL. Deze 
werkgroep heeft een aantal taken: 

1. Bepalen wie de vertegenwoordiger van 
P3NL (en van de 12 verenigingen) is: 

a. De vereniging uit groep 1 
vertegenwoordigt heel P3NL. 

b. De vereniging uit groep 1 
vertegenwoordigt de eigen 
vereniging en de werkgroep kiest 
een afzonderlijke 
vertegenwoordiger (uit een 
vereniging uit groep 2 of 
directeur/beleidsmedewerker/bestu
urslid P3NL). 

c. Zitten er nog geen verenigingen aan 
tafel, dan bespreekt de werkgroep 
hoe P3NL een positie aan tafel kan 
krijgen en wie daar P3NL 
vertegenwoordigt. 

Verenigingen hebben de mogelijkheid 
zich in de werkgroep te laten 
vertegenwoordigen door een andere 
vereniging. De betreffende verenigingen 
nemen daar zelf het initiatief voor, 
maken hierover onderling afspraken en 
informeren de werkgroep hierover. 

2. Afspreken hoe de werkgroep namens 
P3NL de besluitvorming voorbereidt. De 
uitgangspunten over de collectieve 
besluitvorming zijn van toepassing.  
De verenigingen in groep 3 nemen niet 
deel aan de besluitvorming, zij worden 
desgewenst wel geïnformeerd. 
De ondersteuning vanuit directie of 
bureau P3NL monitort of het 
(voorgenomen)  besluit afstemming 
behoeft van het directeurenoverleg of 
bestuur van P3NL. De werkgroep koppelt 
terug in de directeuren-overleggen. 

Is het een 
onderwerp waar 
P3NL een 
vertegenwoor-
digende rol wil 
spelen?  
Directeuren-
overleg maakt 
per onderwerp 
deze afweging. 
De argumentatie 
wordt 
vastgelegd. 

De vertegenwoordigers van de 12 verenigingen 
delen proactief op welke onderwerpen zij extern 
actief zijn of willen worden. 
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De vereniging of verenigingen die actief zijn op 
het onderwerp gaan hier zelfstandig mee door.  
Verenigingen kunnen onderling afstemmen, 
P3NL heeft daar geen specifieke rol in anders 
dan dat het bieden van een platform aan 
verenigingen om elkaar te blijven informeren 
over het onderwerp.  

4: Het kan ook voorkomen dat nog 
geen enkele vereniging aan tafel 
zit. 



 

Basisregels voor standpuntbepaling 
Als er in het kader van vertegenwoordiging door P3NL een standpunt moet worden bepaald, dan 
geldt de volgende basisregel: binnen P3NL kennen we geen vetorecht, maar geldt de kracht van 
argumenten. Lukt het niet om tot een eensluidend standpunt te komen, dan wordt gekozen voor één 
van de drie onderstaande opties: 
 

1. Zowel het meerderheids- als het minderheidsstandpunt verwoorden; 
2. Terugtrekken uit de (externe) besluitvorming; 
3. Vanuit een abstracter niveau reageren waardoor P3NL geen standpunt over het ‘heikele punt’ 

inneemt, maar wel een bijdrage levert aan de discussie. 

Organisatie binnen P3NL 
Binnen P3NL-verband is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan dat de kaders vaststelt via het 

meerjarenbeleidsplan en de begroting. De Algemene Vergadering bestaat uit bestuursleden van de 

lidverenigingen, bij voorkeur de voorzitters. 

 

De uitvoering ligt bij directie en bureau van P3NL, in nauwe samenwerking met het 

directeurenoverleg. Het directeurenoverleg is een overleg op operationeel niveau waaraan de 

directeuren van de aangesloten verenigingen kunnen deelnemen. Verenigingen zonder directeur 

kunnen iemand anders aanwijzen die de vereniging vertegenwoordigt in dit overleg. Het 

directeurenoverleg valt onder verantwoordelijkheid van de directeur van P3NL. Het 

directeurenoverleg bepaalt de onderwerpen waarop de samenwerking in P3NL zich richt binnen de 

kaders van het strategisch meerjarenplan, jaarplan en de begroting van P3NL en maakt operationele 

afspraken over de inzet van mensen en middelen van de eigen vereniging ten behoeve van deze 

samenwerking binnen P3NL. 

 

Het bestuur bewaakt de uitvoering van de plannen en de gemaakte afspraken. Het bestuur bestaat 

uit drie onafhankelijke bestuursleden met verschillende aandachtsgebieden en een onafhankelijke 

voorzitter. Het bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het goed besturen van P3NL.  

 
Vastgesteld door het bestuur en de Algemene Vergadering d.d. 13 december 2022 

 


