
  

 

 

 

 

VERBINDEN 

VERDIEPEN 

VERNIEUWEN 

VERSTERKEN 
 

STILL GOING STRONG ! 
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Samenvatting Jaarplan 2021 NVFB 
 
De belangrijkste activiteiten van de NVFB voor u op een rij op de drie kerngebieden: 
 

 
 
  

KWALITEIT
• NVFB congres 2021
• Deelprogramma KNGF Fysiocongres 2021
• Uitgave NVFB Bulletin
• Project Wetenschappelijk Fonds
• Project Post Partum Consult - vervolg
• Project Ontwikkeling Wetenschapsbeleid
• Art. 14 BIG
• Project Fondsenwerving
• Project Zorgplannen & Richtlijnen

BEROEPSBELANGEN
• Google Ads -vervolg
• Voorlichting huisartsen (NHG) - vervolg
• Print media 
• Project Post Partum Consult - vervolg
• SV Katern: promotie BFT bij fysiotherapeuten in NL
• Project Ontwikkeling Factsheets - vervolg
• Project leden naar internationale congressen

LEDENBINDING en -WERVING
• NVFB Nieuwsbrief en -Nieuwsflits
• Programma leden in de regio
• Social Media - Facebook + LinkedIn NVFB
• Leden app
• Uitbreiding leden netwerken
• Verwerking beleidsinformatie t.a.v. Ledenwerving
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Voorwoord 

 
Voor je ligt het jaarplan 2021 van de NVFB. Hierin beschrijft het bestuur de plannen voor komend jaar. Je 
ziet een aantal eerder gestarte projecten en ook een aantal nieuwe projecten. De nieuwe projecten zijn 
de vruchten van wat we hebben opgehaald tijdens de digitale kaderraadpleging dit voorjaar. Deze 
kaderraadplegingen hebben ons gevoed en zijn mede richting bepalend voor de Lange Termijn Visie 
2021-2025 die we op dit moment schrijven. Deze wordt in de algemene ledenvergadering van het 
voorjaar ter goedkeuring voorgelegd.  

In 2021 wordt opnieuw uitvoering gegeven aan het marketingplan. Via een Vektis database houdt het 
bestuur inzicht in de wijze waarop patiënten / cliënten de bekkenfysiotherapeut weten te vinden. 
Daarnaast zijn door de vergelijking binnen de Vektis databases van de afgelopen jaren trends zichtbaar, 
die van direct belang zijn voor de praktijkvoering van de bekkenfysiotherapeut. De uitkomsten bieden 
aanknopingspunten voor gesprekken van het bestuur met medisch specialisten, zorgverzekeraars en met 
leden.  

Nadat in 2020 de onderzoeksvisie en Kennisagenda van de NVFB zijn gepresenteerd,  wordt het 
wetenschappelijk beleid van de NVFB  verder vorm gegeven in 2021. Hierin passen de commissie 
Klinimetrie, Klankbordgroep wetenschapsbeleid, de projecten Wetenschappelijk fonds, Wetenschappelijk 
beleid, Implementatie van richtlijnen, Ontwikkelen van zorgplannen en Factsheets. 

De NVFB draagt door publicaties op de website, app, Facebook, de nieuwsbrief en in het NVFB-bulletin 
voortdurend bij aan de implementatie van de internationale terminologie.  

Het Post Partum Consult komt in 2021 beschikbaar voor de leden van de NVFB. Binnen het Zorginstituut 
Nederland, een gremium dat het ministerie van VWS adviseert, is bekkenbodemzorg in 2021 één van de 
3 hoofdthema’s. Het PPC past prima in dit concept en biedt kansen voor de bekkenfysiotherapeut zich te 
profileren als deskundige binnen de bekkenbodemzorg.  

Eind 2019 is gestart met het geven van nascholingen aan huisartsen welke mede georganiseerd wordt 
door leden uit de regio. Hier zullen we in 2021 mee verder gaan, waarschijnlijk middels webinars. 

Wij allen zijn ambassadeurs van het vak bekkenfysiotherapie: laten wij daarin elkaar versterken, 
samenwerken in vernieuwing, zodat de verdieping van ons vak ons blijvend zal verbinden! 

Nicole van Bergen,  
Voorzitter NVFB 
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Hoofdstuk 1 
 

1.1  Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarplan 2021 van de NVFB. Het bestuur geeft u hiermee inzicht in de 
beleidsvoornemens voor het jaar 2021. 

Het jaarplan bevat veel projecten en activiteiten die de afgelopen jaren zijn gestart. Dit is 
enigszins logisch nu veel van onze activiteiten bestaan uit continue dan wel terugkerende 
activiteiten. Opnieuw  zal in 2021 de versterking van de positie van de bekkenfysiotherapie en –
therapeut in het zorglandschap aan de orde zijn. De nadruk ligt op het vergroten van de 
patiëntenstroom richting de praktijken van de leden.  

1.2  Missie NVFB 
 
In 2021 staat de afkorting NVFB voor: de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie. 
Hiermee geeft zij uitdrukking aan de positie die zij als vereniging wil innemen naar leden en 
stakeholders, nationaal en internationaal. Verbinden van belanghebbende partijen, verdiepen 
van het domein van de bekkenfysiotherapeut en versterken van de positie van de 
bekkenfysiotherapeut in de breedste zin staan centraal. 

1.3   Visie NVFB 
 

Nauwe samenwerking op projectbasis met de diverse beroepsinhoudelijke verenigingen geeft 
innovatieve producten, verdieping en versterking van de positie van de bekkenfysiotherapeut, 
waardoor zij de best mogelijk zorg kan leveren aan haar patiënten. 

De NVFB maakt zich sterk dat alle geregistreerde bekkenfysiotherapeuten in 2021 de 
internationale terminologie gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid tot verdieping binnen het 
domein, omdat eenieder dezelfde taal spreekt en dit leidt uiteindelijk tot uniforme communicatie 
en beter interpretabele resultaten in wetenschappelijk onderzoek 

De geregistreerde bekkenfysiotherapeut is meer en meer een Master opgeleide fysiotherapeut. 
Deze groep is gewend kritisch naar eigen handelen te kijken middels klinisch redeneren en 
evidence based handelen. Dit geeft verdieping en genereert onderzoeksvragen vanuit de 
praktijk. In 2021 is het domein bekkenfysiotherapie onderdeel van één of meerdere projecten 
van één van de hoogleraren binnen het WCF en wordt het beantwoorden van deze 
vraagstukken uit de praktijk gefaciliteerd. Hiermee wordt de positie van de bekkenfysiotherapeut 
versterkt. De NVFB streeft naar een eigen leerstoel. 

De NVFB blijft zowel nationaal als internationaal via haar leden participeren in multidisciplinaire 
richtlijnen van met name medisch specialisten, waardoor de positie van de 
bekkenfysiotherapeut gehandhaafd blijft. 

In 2021 kent de NVFB haar post HBO en WO geschoolde leden door onder andere 
praktijkbezoeken. Zij brengt hen met elkaar in verbinding middels ledenrondgangen welke meer 
digitaal georganiseerd worden middels webinars en E-conferences. Dit levert verdieping op en 
door als eenheid naar buiten te treden: versterking van de bekkenfysiotherapie 

Als beroepsinhoudelijke vereniging bepaalt de NVFB de instroomeisen voor het  
Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland (KRF of Keurmerk of een andere instantie) en kan 
hierdoor richting leden en stakeholders voor het register instaan. Zij maakt zich sterk voor de 
sociaaleconomische positie van de bekkenfysiotherapeut in Nederland. Door de uniciteit en de 
effectiviteit van de beroepsgroep uit te dragen, versterkt zij deze. 
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1.4   Opbouw Jaarplan  
 

In de volgende hoofdstukken worden de beleidsvoornemens van de NVFB verder beschreven. 
In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen van de NVFB toegelicht.  

De projecten, die de NVFB wil uitvoeren in 2021, worden opgesomd in hoofdstuk 3 evenals de 
commissies, die functioneren binnen de NVFB.  

De begroting voor 2021 wordt gepresenteerd in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 komt de 
organisatie van de NVFB aan de orde. Daarbij wordt aandacht besteed aan het bestuur, de 
verschillende portefeuilles en de ondersteunende medewerkers van het KNGF. 

In de bijlagen worden de kaders van de verschillende projecten beschreven en de algemene 
activiteiten beschreven. 
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Hoofdstuk 2: Doelstellingen NVFB in 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hierboven beschreven statutaire doelstelling laat zich voor de NVFB vertalen in jaarlijks 
terugkerende (basis)activiteiten die betrekking hebben op: 

A. Bevordering van de kwaliteit van de bekkenfysiotherapie op het vlak van 
wetenschap, educatie en normering. De kwaliteit (beroepsinhoud) van het vak is de basis 
van het bestaansrecht van de bekkenfysiotherapeut en wordt dan ook als het 
belangrijkste beleidskader van de NVFB beschouwd. 
 

B. Behartiging van de sociaaleconomische belangen, zowel rechtstreeks alsmede het 
faciliteren van leden hierbij. Hoewel de basis van het vak de kwaliteit van de 
zorgverlening is, spelen in toenemende mate andere factoren een rol bij het in 
standhouden en door ontwikkelen van het beroep. Het gaat hierbij om bepaalde 
sociaaleconomische aspecten en vaak in het bijzonder de verhouding tot de 
zorgverzekeraars. Het gaat echter niet alleen om de zorgverzekeraars, maar om een 
breed scala aan stakeholders, zoals: 

 patiënten 
 centrale en lokale overheid 
 verwijzers 
 samenwerkende (para-) medici 
 patiëntenverenigingen  

 

De NVFB stelt zich de volgende doelen:           

 Het bevorderen van de ontwikkeling en de erkenning van de 
bekkenfysiotherapie in het zorglandschap. Dit betekent o.a. concreet 
een erkenningsaanvraag voor artikel 14 te doen. 

 Het behartigen van de belangen van de leden op vakinhoudelijk 
gebied. Hieronder wordt verstaan het bevorderen van deskundigheid 
en het ontwikkelen van nieuwe kennisgebieden alsmede het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. Het versterken van de 
samenwerking tussen de leden onderling, de vereniging en het KNGF. 

 Het behartigen van sociaaleconomische belangen van haar leden 
binnen de door het KNGF gestelde kaders en/of werkafspraken. 

 Het inhoud blijven geven aan het vak bekkenfysiotherapie. 

 Het ontplooien van onderwijsactiviteiten op het gebied van de 
bekkenfysiotherapie. 

 Het aangaan van samenwerkingsverbanden met zusterverenigingen 
en relevante andere organisaties zowel nationaal als internationaal. 

 

Bron: Statuten NVFB, 17 oktober 2007 
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De bekkenfysiotherapie zal in toenemende mate op de kaart moeten worden gezet en 
worden “verkocht” aan de zorgverzekeraars en de overige bovengenoemde betrokkenen. 
Daarbij is het noodzakelijk om de “toegevoegde waarde” van de bekkenfysiotherapeut- 
ische interventie zichtbaar te maken voor de verschillende stakeholders. 
 

C. Uitbreiding van het ledenaantal van de NVFB. 
In dit tijdsgewricht is vrijwel niets meer vanzelfsprekend. Ook het lidmaatschap van een 
beroepsinhoudelijke vereniging niet. Dit impliceert dat er voor leden en potentiële 
toetredende leden duidelijke voordelen zijn om het lidmaatschap met de NVFB aan te 
gaan. De NVFB zal haar activiteiten met betrekking tot het bevorderen van de kwaliteit 
van het vak bekkenfysiotherapie en het behartigen van de sociaaleconomische belangen 
nadrukkelijk kenbaar moeten maken naar de achterban. Daarnaast moeten er additionele 
voordelen zijn verbonden aan het lidmaatschap. 

 
 
 
Één en ander is verwerkt in onderstaande afbeelding: 
 

 

 

De activiteiten worden zoveel mogelijk gefocust op de bovenstaande kernfuncties. Om deze 
focus te kunnen aanbrengen wordt in toenemende mate planmatig gewerkt en beleidsinformatie 
verzameld om deze plannen te onderbouwen  
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Hoofdstuk 3: Wat gaat de NVFB doen in 2021? 
 

Gedurende 2021 zal de NVFB naast activiteiten binnen het algemene beleid ook diverse 
projecten continueren. Hieronder worden de verschillende projecten en activiteiten beschreven. 
Projecten en activiteiten met een asterix (*) achter de naam zijn reeds in 2020 of eerder gestart 
en lopen door in 2021. 
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THEMA KWALITEIT – Innovatie en Beroepsinhoud  
 
Project Wetenschappelijk Fonds* 

Projectnaam Wetenschappelijk Fonds 

Projectopdracht 
 

Het beoordelen van onderzoeksvragen aan de hand van 
een criteriumlijst en het bepalen welke in aanmerking 
komen voor subsidie. 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Nicole van Bergen 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Nicole van Bergen 

Projectteam/commissie Dieuwke Botschuijver 

Achtergrondinformatie Onderzoek naar de meerwaarde, werkingsmechanisme, 
effectiviteit van bekkenfysiotherapie is belangrijk en wordt 
niet vaak gesubsidieerd. De NVFB wil graag 
wetenschappelijk onderzoek stimuleren. 

Probleemstelling 
 

Er wordt weinig onderzoek naar de meerwaarde, 
werkingsmechanisme, effectiviteit van bekkenfysiotherapie 
gesubsidieerd. 

Doelstelling 
 

Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren zal de 
NVFB in 2021 een subsidieregeling instellen. De 
Kennisagenda is bepalend voor de subsidieregeling van 
2021. 
Voor de subsidie is een aanvullende subsidie of eigen 
bijdrage van het onderzoeksinstituut van 25% 
verplicht. 
Stip op de horizon: Het ontwikkelen van optimale evidence 
based care op het vlak van diagnostiek en interventie. Het 
bevorderen van deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek. 

Resultaten 
 

Onderzoek naar de meerwaarde, werkingsmechanisme, 
effectiviteit van bekkenfysiotherapie. 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld € 25.000,- 
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THEMA KWALITEIT – Innovatie en Beroepsinhoud  
 
Project Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie*  

Projectnaam Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie (PPC-BFT) 

Projectopdracht 
 

Het wetenschappelijk onderbouwen van het PPC product 
(screeningslijst en consult) en het landelijk implementeren 
van het PostPartumConsult 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Nicole van Bergen 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Nicole van Bergen 

Projectteam/commissie Petra van Nierop, Ria 
Nijhuis, Dieuwke 
Botschuijver, Elisabeth van 
der Spek 

Achtergrondinformatie Het doel van het PPC-BFT is vroegtijdig signaleren van 
bekkenbodemklachten bij een patiënt/cliënt in de 
postpartum periode. Via het PPC-BFT kan worden 
bepaald of bekkenfysiotherapie al dan niet geïndiceerd is. 
Het PPC-BFT kan worden aangevraagd door de cliënt zelf 
na toepassen van een vragenlijst via een website, door 
een verwijzer of door een collega 
fysiotherapeut/specialistisch fysiotherapeut. Door middel 
van het PPC-BFT kunnen de diagnostische mogelijkheden 
van de bekkenfysiotherapeut worden benut in de 
postpartum periode. 

Probleemstelling 
 

Het PPC is een nieuw product dat geïmplementeerd kan 
worden in diverse fasen. In 2020 is een pilot gestart. In 
2021 wordt.product landelijk geïmplementeerd 

Doelstelling 
 

Zwangerschap is een risicofactor voor het ontwikkelen van 
bekkenbodemklachten op latere leeftijd. Het PPC-BFT 
probeert door middel van secundaire preventie hier op in 
te spelen. 
Stip op de horizon: Het vormgeven aan vernieuwende 
producten en innovaties. De interventie is met 
wetenschappelijke evidentie onderbouwd. 

Resultaten 
 

Implementatietraject wordt doorlopen. 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld € 5.000,- 
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THEMA LEDENBINDING 
 
Programma Leden in de regio*  

Projectnaam NVFB leden in de regio 

Projectopdracht 
 

In kaart brengen van de leden in de regio per werkgroep, 
IOF en ander netwerk. 
 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Rianne van Asperen 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Rianne van Asperen 

Projectteam/commissie Dieuwke Botschuijver 
Rianne van Asperen 
Leden 
 

Achtergrondinformatie Er zijn verschillende groepen bekkenfysiotherapeuten die 
zich gevormd hebben in de afgelopen jaren. 

Probleemstelling 
 

De NVFB heeft onvoldoende overzicht van alle netwerken 
en groepen bekkenfysiotherapeuten die er bestaan. 

Doelstelling 
 

Inzicht geven in de verschillende groepen 
bekkenfysiotherapeuten die er bestaan. 

Resultaten 
 

De NVFB heeft een overzicht van alle verschillende 
groepen bekkenfysiotherapeuten die er in Nederland zijn. 
 
Stip op de horizon: Het realiseren van een optimale 
positionering van de bekkenfysiotherapeut in het zorgveld. 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd 2021 

Geld € 500,- 
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THEMA KWALITEIT – Beroepsinhoud 

Project Ontwikkeling Wetenschapsbeleid 

Projectnaam Wetenschapsbeleid 

Projectopdracht 
 

Ontwikkelen Wetenschapsbeleid 2020-2025 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Nicole van Bergen 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Nicole van Bergen 

Projectteam/commissie Elisabeth van der Spek, nog 
nader in te vullen 

Achtergrondinformatie Het bestuur van de  NVFB heeft de ambitie uitgesproken 
om in 2025 op elk van de domeinen van de 
bekkenfysiotherapie een promovendus te hebben 

Probleemstelling 
 

Het maken van wetenschapsbeleid voor de komende 5 
jaar. 
 

Doelstelling 
 

Doorontwikkelen Science Netwerk, formuleren en 
uitvoeren stappenplan behorend bij de onderzoeksvisie. 
Bouwen aan een wetenschappelijke infrastructuur 
 

Resultaten 
 

Wetenschapsbeleid 2021-2025 en Functionerend Science 
Netwerk 
Stip op de horizon: Het ontwikkelen van optimale evidence 
based care op het vlak van diagnostiek en interventie. 
 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld € 1.500,- 
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THEMA KWALITEIT – Beroepsinhoud 

Project Ontwikkeling EPA’s 

Projectnaam Entrustable Professional Activities (EPA’s) 
Bekkenfysiotherapie 

Projectopdracht 
 

Ontwikkelen van EPA’s 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Nicole van Bergen 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Nicole van Bergen 

Projectteam/commissie Elisabeth van der Spek, nog 
nader in te vullen 

Achtergrondinformatie  

Probleemstelling 
 

Op dit moment zijn er geen minimale opleidingseisen voor 
de opleidingen Master Bekkenfysiotherapie 
 

Doelstelling 
 

Ontwikkelen van minimale opleidingseisen voor 
bekkenfysiotherapeuten 
 

Resultaten 
 

Artikel kwalitatief onderzoek 
Formuleren van EPA’s op eindniveau van afstuderen 
stip op de horizon: Het ontwikkelen van een 
toetsingsinstrument op inhoudelijk handelen   
 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld € 2.500,- 
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THEMA KWALITEIT – Beroepsinhoud 

Project Fondsenwerving 

Projectnaam Fondsenwerving 

Projectopdracht 
 

Beoordelen welke fondsen er zijn die onze projecten 
kunnen ondersteunen. 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Bernadette Berendes 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Bernadette Berendes 

Projectteam/commissie Marjolein v.d. Nolle, 
Rianne van Asperen 

Achtergrondinformatie Ter financiering van de projecten, die de NVFB op haar 
kennisagenda heeft staan, of de ontwikkeling van 
producten zoals het PPC project,  zal de haalbaarheid 
van fondsenwerving worden onderzocht. 

Probleemstelling 
 

Voor het ontwikkelen van producten en projecten is veel 
geld nodig. 

Doelstelling 
 

Er zijn in Nederland vele fondsen, waar subsidies 
aangevraagd kunnen worden. 

De projectgroep zal eerst identificeren welke fondsen een 
relatie hebben met ons beroep en er zal een verkennend 
gesprek worden gevoerd teneinde de haalbaarheid van 
een subsidieverstrekking te verkennen. 

Daarna zal aan de hand van het handboek fondsen 
werving bekeken worden welke stappen er ondernomen 
moeten worden en tot uitvoer worden overgegaan. 

 
Resultaten 
 

Voldoende middelen om de kennisagenda te kunnen 
uitvoeren, dan wel producten te ontwikkelen. 
 
Stip op de horizon: Het ontwikkelen van optimale 
evidence based care op het vlak van diagnostiek en 
interventie. 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd 1 jaar  2021 

Geld € 500,- 
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THEMA KWALITEIT – Beroepsinhoud 

Project Ontwikkeling Factsheets* 

Projectnaam Ontwikkeling factsheets 

Projectopdracht 
 

Factsheet anale incontinentie 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Nicole van Bergen 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Bernadette Berendes 

Projectteam/commissie Elisabeth van der Spek, 
Nicole van Bergen 

Achtergrondinformatie De evidence statement Anale incontinentie is uit 2013. 
Mogelijk is er nieuwe evidentie voor het 
bekkenfysiotherapeutisch handelen.  De NVFB wil d.m.v. 
factsheets het bekkenfysiotherapeutisch handelen bij deze 
aandoeningen inzichtelijk maken. 

Probleemstelling 
 

Een helder overzicht over de stappen in de behandeling 
van anale incontinentie. 

Doelstelling 
 

Factsheet anale incontinentie. Het ontwikkelen en 
implementeren van factsheets. 

Resultaten 
 

Het bekkenfysiotherapeutisch handelen is inzichtelijk 
gemaakt d.m.v. deze factsheets. 
 
Stip op de horizon: Het ontwikkelen van optimale evidence 
based care op het vlak van diagnostiek en interventie. 
 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld € 5.000,- 
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THEMA BEROEPSBELANGEN 

Bezoek leden aan internationale congressen 

Projectnaam Bezoek NVFB leden internationale congressen 

Projectopdracht 
 

Verschillende NVFB leden bezoeken internationale 
congressen 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Rianne van Asperen 
 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Rianne van Asperen 
 

Projectteam/commissie Dieuwke Botschuijver, 
leden NVFB 

Achtergrondinformatie Tegenwoordig zijn er steeds meer internationale 
congressen waar de bekkenfysiotherapie een plek heeft 
gekregen, maar zijn er weinig leden aanwezig. 

Probleemstelling 
 

Ondanks dat de mogelijkheid werd geboden door de 
NVFB om als NVFB lid internationale congressen te 
bezoeken tegen een vergoeding wordt hier weinig gebruik 
van gemaakt. 

Doelstelling 
 

Leden enthousiasmeren om digitaal internationale 
congressen te gaan bezoeken. 

Resultaten 
 

Ca. 8 bekkenfysiotherapeuten kunnen digitaal een 
internationaal congres volgen en koppelen dit terug aan 
de NVFB. 
 
Stip op de horizon: Het realiseren van een optimale 
positionering van de bekkenfysiotherapeut in het zorgveld. 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd 2021 

Geld € 2.500,- 
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THEMA BEROEPSBELANGEN 

Project LinkedIn  

Projectnaam LinkedIn 

Projectopdracht 
 

Het uitbreiden van de facebook commissie met LinkedIn  

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Rianne van Asperen 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Dieuwke Botschuijver 

Projectteam/commissie Facebookcommissie 

Achtergrondinformatie De NVFB heeft geen LinkedIn terwijl dit een prachtig 
platform is om nieuws te verspreiden. 
 

Probleemstelling 
 

Leden hebben behoefte aan informatie van de vereniging 
via verschillende mediavormen. 

Doelstelling 
 

LinkedIn pagina opzetten gekoppeld aan Facebookpagina 
met de Facebook commissie en up to date houden. 

Resultaten 
 

De NVFB heeft een eigen LinkedIn met meer dan 100 
leden waar wekelijks informatie wordt geplaatst. 
 
 
Stip op de horizon: NVFB is goed zichtbaar in de zakelijke 
social media omgeving. 

 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd 2021 

Geld € 1.000,- 
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THEMA KWALITEIT – Beroepsinhoud 
Project Ontwikkeling Zorgplannen / Implementatie richtlijnen 

Projectnaam Ontwikkeling Zorgplannen/Implementatie richtlijnen 

Projectopdracht 
 

Multidisciplinaire Richtlijn Chronische Bekkenpijn (CPPS) 
implementeren onder de bekkenfysiotherapeuten. 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Bernadette Berendes 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Bernadette Berendes 

Projectteam/commissie vacature 

Achtergrondinformatie In 2020 is de richtlijn Chronische Bekkenpijn verschenen. 
De wens van de NVFB en de aanpalende koepels die 
meegewerkt hebben aan deze richtlijn is om deze richtlijn 
landelijk te implementeren. 

Probleemstelling 
 

Richtlijnen implementeren zich niet makkelijk van zelf. 
 

Doelstelling 
 

Implementatie van de multidischiplinaire richtlijn 
Chronische Bekkenpijn onder de bekkenfysiotherapeuten 
middels een stappenplan ontwikkelt door het KNGF 
 

Resultaten 
 

Bekkenfysiotherapeuten werken conform de richtlijn 
Stip op de horizon: Het implementeren van 
wetenschappelijke ontwikkelingen 
 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld € 1.500,- 
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THEMA KWALITEIT 
 
Project Artikel 14 BIG 
 

Projectnaam Art.14 BIG 

Projectopdracht 
 

Het beroep Bekkenfysiotherapeut registreren als een 
beschermde titel 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Bernadette Berendes 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Bernadette Berendes 

Projectteam/commissie Bernadette Berendes, 
Tine v.d. Bos 
Marjolein van der Nolle 

Achtergrondinformatie “Binnen de bekkenfysiotherapie staat veiligheid van de 
kwetsbare patiënt voorop, zeker nu het bekengebied 
een van nature met taboe omgeven regio betreft. Deze 
inherente zorgvuldigheid is van een nog groter belang, 
indien de patiënt een verleden van misbruik in 
seksueel en/of geestelijk opzicht kent. Hierbij wordt 
zorgvuldige communicatie gevergd, waarbij er 
uitgebreid aandacht is voor de bescherming van de 
grenzen van de patiënt, die zelf niet altijd in staat is, 
deze zuiver aan te geven.” 

Probleemstelling 
 

Het moet voor de “buitenwereld” duidelijk worden dat 
men voor bekkenbodemklachten bij de  
Bekkenfysiotherapeut moet zijn en welke impact 
klachten van de bekkenbodem op de kwaliteit van 
leven heeft. Ook moet duidelijk zijn dat deze klachten 
vaak complex zijn en een dusdanig specifieke aanpak 
behoeven, dat deze niet door een Algemeen 
Fysiotherapeut kunnen worden behandeld. 

Doelstelling 
 

De erkenningsaanvraag bij VWS indienen en het 
proces van registreren begeleiden. 

Resultaten 
 

Erkenning en bescherming van de 
titelbekkenfysiotherapeut . 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld € 500,- 
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THEMA BEROEPSBELANGEN 

Google Adwords* 
 

Projectnaam NVFB en Google Adwords 

Projectopdracht 
 

Het met behulp van Google Adwords bevorderen van 
bezoeken aan het consumentenplatform van de NVFB 
leden teneinde patiënten te acquireren voor de leden. 
 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Bernadette Berendes 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Bernadette Berendes 
 

Projectteam/commissie Bas Verkes, 
Ben van Kruistum, 
Dieuwke Botschuijver 

Achtergrondinformatie Juist bij taboe gerelateerde zaken gaan patiënten op zoek 
naar informatie over en mogelijke oplossingen voor hun 
aandoeningen via Google. Met Google Adwords wil de 
NVFB de bekkenfysiotherapeut (leden) beter vindbaar 
maken. 

Probleemstelling 
 

Patiënten zijn zich niet bewust van de mogelijkheden van 
de bekkenfysiotherapeut en lopen derhalve aan oplossing 
mis voor hun problematiek. De NVFB leden lopen 
tegelijkertijd patiënten mis. 
 

Doelstelling 
 

Het verkrijgen van bezoeken naar het 
consumentenplatform van de NVFB leden, zodanig dat 
deze patiënten over gaan tot een bezoek aan een praktijk 
van onze leden. 

Resultaten 
 

Het verkrijgen van bezoeken naar het 
consumentenplatform m.b.v. Google Adwords. 
Het beoogd aantal bezoekers is 15.000 in 2021. 
Stip op de horizon: Het realiseren van een optimale 
positionering van de bekkenfysiotherapeut in het zorgveld. 
 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld  € 2.500,- 
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THEMA BEROEPSBELANGEN 

NVFB en voorlichting huisartsen 
 

Projectnaam NVFB en voorlichting huisartsen 

Projectopdracht 
 

Het continueren van voorlichting in de vorm van een 
Webinar presentatie door bekkenfysiotherapeuten  om in 
samenwerking met het NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap) om de diagnostiek en doorverwijzing door 
de huisarts te verbeteren.   

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Marjolein van der Nolle 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Marjolein van der Nolle 

Projectteam/commissie Dieuwke Botschuijver 
Marjolein van der Nolle,  
Rian van Arkel, 
Vacature! 

Achtergrondinformatie Vanuit Vektis data en onderzoek onder leden blijkt dat we 
relatief weinig patiënten zien, zeker ten aanzien van 
bepaalde leeftijden / doelgroepen. Dit heeft mede te 
maken met: 

1. Niet diagnosticeren door huisarts van continentie 
problemen. 

2. Onbekendheid van huisarts met oplossingen 
vanuit de bekkenfysiotherapeut. 
 

Probleemstelling 
 

Patiënten zijn zich soms niet bewust van de 
mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut en lopen 
derhalve aan oplossing mis voor hun problematiek. De 
NVFB leden lopen tegelijkertijd patiënten mis. De huisarts 
heeft een belangrijke verwijzende rol die nog niet 
optimaal benut wordt voor een grote groep patiënten. In 
2020 zijn de nascholingen gestagneerd wegens het 
Covid-19 virus. Er is toenemende vraag naar e-learning. 

Doelstelling 
 

Het organiseren van geaccrediteerde 
voorlichtingsmomenten middels een webinar door 
bekkenfysiotherapeuten om de samenwerking met de  
huisartsen  en doorverwijzing te bevorderen. 

Resultaten 
 

Er zijn in 2020 zes voorlichtingsbijeenkomsten geweest 
voor huisartsen op verschillende locaties in Nederland. In 
2021 middels e-learning streven we naar 6 - 12 
bijscholingsavonden. 
Stip op de horizon: Het realiseren van een optimale 
positionering van de bekkenfysiotherapeut in het 
zorgveld. 
 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld  € 1.000,- 
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THEMA BEROEPSBELANGEN 

Toolkit bijscholing zwangerschapsdocenten 
 

Projectnaam NVFB en bijscholing zwangerschapsdocenten door leden 

Projectopdracht 
 

Het ontwikkelen van een toolkit voor leden zodat ze met 
behulp van een ontwikkelde Webinar 
zwangerschapsdocenten (bijvoorbeeld Mom in Balance, 
zwangerfit etc) kunnen bijscholen en laagdrempelig hun 
netwerk in de regio kunnen opbouwen. 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Marjolein van der Nolle 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Marjolein van der Nolle 

Projectteam/commissie Marjolein van der Nolle, 
Dieuwke Botschuijver 
Vacature! 

Achtergrondinformatie Vanuit de ledenraadpleging blijkt dat er grote verschillen 
zitten in niveau en begeleiding van diverse 
zwangerschapscursussen. Wanneer 
bekkenfysiotherapeuten in de regio regelmatig contact 
hebben met docenten kunnen ze deze bijscholen 
waardoor er vroegtijdig verwezen kan worden naar 
bekkenfysiotherapeuten. 

Probleemstelling 
 

NVFB leden hebben niet altijd zicht en contact op het 
cursusaanbod voor zwangere vrouwen in de regio. Het 
blijkt voor niet elke bekkenfysiotherapeut eenvoudig te 
zijn om contact te krijgen met cursisten en een netwerk 
op te bouwen. Correcte begeleiding van zwangeren en 
post- partum vrouwen is van belang, daarom is een 
dergelijk goed netwerk tussen verschillende disciplines 
van belang. Goed contact zorgt voor betere 
samenwerking en snellere verwijzing. 

Doelstelling 
 

Het organiseren van een toolkit zodat 
bekkenfysiotherapeuten zelfstandig netwerk en 
bijscholingsavonden kunnen organiseren in hun eigen 
regio. 

Resultaten 
 

Er wordt een toolkit georganiseerd middels een webinar, 
presentatie en informatiepakketten die regionaal middels 
leden bijeenkomsten gepresenteerd kunnen worden 
zodat leden zelfstandig in hun regio nascholingen kunnen 
organiseren 
 

Beheers aspecten 
 

 

Tijd  2021 

Geld  € 2.000,- 
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BEROEPSBELANGEN 

Bekkenfysiotherapie op opleiding fysiotherapie 

Projectnaam Bekendheid Bekkenfysiotherapie op bachelor opleiding 
fysiotherapie 

Projectopdracht 

 

Bekendheid vergroten van de masteropleiding en het vak 
bekkenfysiotherapie onder bachelor studenten 
fysiotherapie op de hogescholen in Nederland. 

Organisatie Projectverantwoordelijke/ 
portefeuillehouder 

Elisabeth van der Spek 

 

Projectleider/commissie 
voorzitter 

Elisabeth van der Spek 

 

Projectteam/commissie Nicole van Bergen 
Marjolein van der Nolle 

Achtergrondinformatie Op de Hogescholen lijkt nauwelijks specifieke informatie 
gegeven te worden over de masteropleiding 
Bekkenfysiotherapie, waardoor er onder studenten weinig 
bekend is over de  masteropleiding Bekkenfysiotherapie 
en de inhoud van het werk van een bekkenfysiotherapeut. 

Probleemstelling 

 

Over een aantal jaar zal er een groot aantal 
bekkenfysiotherapeuten de pensioengerechtigde leeftijd 
behalen. De instroom van nieuwe collegae 
bekkenfysiotherapeuten is niet zo groot (ca. 30-40 per 
jaar). Om het vak meer bekendheid te geven, zal ook de 
kennis hiervan onder de studenten fysiotherapie groter 
moeten worden. 

Doelstelling 

 

Bekendheid vergroten van de specialisatie 
bekkenfysiotherapie met alle verschillende aspecten, 
waardoor afgestudeerde fysiotherapeuten in toenemende 
mate kiezen voor de masteropleiding bekkenfysiotherapie. 

Resultaten 

 

De NVFB is op minimaal 3 hogescholen aanwezig met 
informatie over het vak bekkenfysiotherapie. Wens: Het 
ontwikkelen van een minor bekkenfysiotherapie, welke op 
3 hogescholen kan worden gevolgd. 
Stip op de horizon: Het realiseren van een optimale 
positionering van de bekkenfysiotherapeut in het zorgveld. 

Beheers aspecten 

 

 

Tijd 2021 

Geld 500,- 
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Commissies 
 
Binnen de organisatie van NVFB is een aantal commissies actief. Zij vormen een structureel 
onderdeel van de organisatie van NVFB. 
 
Het betreft de volgende commissies: 
 

 Stand 
 Congres 
 Bulletin 
 Facebook + LinkedIn (social media) 
 Accreditatie en scholing 
 Kas(controle) 
 Sponsoring 

 
 
 
Overige NVFB activiteiten 
 
Naast deze projecten en commissies zal de vereniging ook de onderstaande activiteiten 
uitvoeren: 

 NVFB stand 

De NVFB congresstand wordt voor promotie- en wervingsdoeleinden een aantal maal per 
jaar ingezet bij congresactiviteiten van externe stakeholders (naast het eigen NVFB 
congres en de Dag van de Fysiotherapeut). Hiermee wil de NVFB aandacht geven aan het 
specialisme en de vereniging. De stand wordt voorzien van sponsordoek, banner, 
verschillende gadgets en promotiemateriaal voor de bekkenfysiotherapeut. 
 

 NVFB Bulletin en FysioPraxis 

Ook in 2021 zal het NVFB Bulletin 2 maal verschijnen waarin (semi-) wetenschappelijke 
artikelen en andere relevante informatie gepubliceerd wordt. In het Specialistenkatern van 
de FysioPraxis wordt eenmaal per jaar aandacht besteed aan een 
bekkenfysiotherapeutisch gerelateerd onderwerp.  

In 2021 zal er bovendien een special edition worden uitgebracht over de 
bekkenfysiotherapeut in de Fysiopraxis. 
 

 Vertegenwoordiging bekkenfysiotherapie binnen het KNGF en de 
Federatie Fysiotherapie Specialisten 

De voorzitter van de NVFB neemt structureel deel aan het bestuurlijk overleg waar de 
bestuurders van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI-en) en het algemeen bestuur van 
het KNGF zijn vertegenwoordigd. Daarnaast worden de bestuursleden betrokken de 
themadagen  met de andere KNGF en BI bestuursleden t.b.v. de synergie tussen deze 
verenigingen. Deze overleggen bieden de NVFB een platform voor het behartigen van de 
belangen van de bekkenfysiotherapie. 
 

 Digitale Nieuwsbrief voor leden   

De NVFB Digitale Nieuwsbrief zal minimaal 6 maal per jaar verschijnen. Leden worden op 
de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging en externe 
ontwikkelingen. Voor urgente meldingen kan er een Nieuwsflits uitgaan.  
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 Website, Facebook en NVFB app 

Daarnaast houden we met behulp van de commissie onze NVFB Facebook en LinkedIn 
pagina’s zoveel mogelijk up-to-date om leden ook via deze media te  berichten over  
ontwikkelingen en congressen e.d. Op de NVFB website wordt u ook zoveel mogelijk op de 
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en deze informatie kunt u tevens via de 
NVFB app op uw telefoon bekijken. 

 

 Algemene ledenvergaderingen 

In het voor- en najaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur ziet de 
ledenvergadering als een belangrijk middel om de leden te ontmoeten en hen te betrekken 
bij de vereniging. In verband met Covid-19 zullen de ALV’s hoogstwaarschijnlijk in een 
digitale vorm plaatsvinden.  

 
 Beleidsontwikkeling 

In het voorjaar van 2021 zal het bestuur wederom het vizier richten op het dan komende 
jaar, 2022. Dit resulteert jaarlijks in een jaarplan waarin de beleidsvoornemens van de 
vereniging zijn beschreven. Daarnaast zal de nieuwe “Lange Termijn Visie” gepresenteerd 
worden 

 
 

 Professionalisering van de vereniging 

Het bestuur evalueert haar functioneren jaarlijks. Dit doet zij onderling maar ook met 
externen en leden. “Doen wij de dingen goed en doen wij de goede dingen? Ook in 2021 
zal het bestuur streven om op een efficiënte en (kosten)effectieve wijze te werken om zo te 
komen tot een doelmatige en gewaardeerde organisatie.  
 

 NVFB Congres 

De NVFB is trots op de congressen in het verleden. Wegens Covid 19 heeft het congres in 
2020 geen doorgang kunnen vinden. Op 26 maart 2021 zal het congres genaamd “SOEP” 
naar verwachting plaats vinden in het NBC te Nieuwegein én digitaal.  
 

 Buitenlandbeleid 

Het buitenlandbeleid wordt in 2021 gehandhaafd. Omdat het NVFB bestuur leden directer 
wil betrekken bij en voeling wil laten houden met de ontwikkelingen internationaal, wil zij de 
leden van de NVFB een kans geven om aan een internationaal congres (digitaal) deel te 
nemen. Om deze reden is een budget vastgesteld, zodat leden na een gemotiveerde 
aanvraag en de verplichting om als tegenprestatie een verslag voor het Bulletin te 
schrijven, een deel van de kosten van het congres vergoed krijgen. Tot op heden wordt 
hiervan nog weinig gebruikt gemaakt.  
 

 Overleg stakeholders 

Overleg met stakeholders zoals urologen, gynaecologen, verloskundigen, continentie-
verpleegkundigen, oefentherapeuten, diverse scholingsaanbieders, huisartsen, 
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zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen is een vast onderdeel van de externe 
communicatie door en namens NVFB.  
 

 Richtlijnen 

In 2021 is de NVFB betrokken bij de onderstaande richtlijnen, standpunten en projecten: 

- Ontwikkeling software analyse echobeelden bekkenbodem (GYNIUS project). 
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Hoofdstuk 4: NVFB jaarbegroting 2021 
 

De begroting is opgebouwd uit kosten voor Algemeen beleid (cyclische ‘going concern’ 
activiteiten), projecten en overige kosten. Bij het samenstellen van de begroting is waar 
mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen uit het verleden en kosten berekeningen. 
In deze toelichting worden alleen opvallende posten en andere zaken benoemd. 

 
 
Baten 
 
Contributies 
Ook dit jaar zullen we de contributie niet verhogen; de NVFB heeft een reserve opgebouwd.  

 

Bijdrage KNGF 
Het KNGF betaalt jaarlijks 2.550 euro aan de NVFB. 
 
 

 
Lasten 
 

Secretariaat, ondersteuning door KNGF 
Het bestuur is belast met uitvoerende taken. Teneinde deze zaken goed te laten verlopen, 
ontvangt het bestuur ondersteuning van het KNGF in de vorm van een verenigingsadviseur en 
een secretaresse. 

 
 
Resultaat 
 
Het huidige eigen vermogen bedraagt ongeveer € 240.485,-. Het bestuur wil doorgaan het 
opgebouwde kapitaal in te zetten ten dienste van haar leden en de bekkenfysiotherapie in het 
algemeen. Een groot deel van de bedragen van de begroting is gereserveerd voor kortlopende 
projecten. 
 
Het bestuur heeft ervoor gekozen in 2021 wederom een bedrag nu ter hoogte van € 73.500,-  te 
besteden uit het eigen vermogen ten bate van de leden. Hiermee willen we de kosten voor o.a. 
het congres en voor de folders laag houden voor de leden van de NVFB.  
 
Hierdoor is er een negatief resultaat op de begroting van € 73.500,-. 
 
Daarnaast hebben we een reservering gemaakt voor de mogelijke kosten aan de projecten 
kwaliteit en onvoorzien voor een bedrag van € 5.000,-. 
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4.1 Baten 
 

BATEN 2020 2021 

Advertenties Bulletin 1.000 1.000 

Visitatie 1.000 1.000 

Congres 20.000 20.000 

Contributie 106.000 100.000 

Abonnementen Bulletin 1.500              1.500 

Website & app 2.000 2.000 

Sponsoren 10.000 10.000 

Bijdrage KNGF – retributie 2.550 2.550 

Verkoop art. / folders 5.000 5.000 

Interest per saldo 100 0 

TOTALE BATEN 149.150 143.050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Ja
ar

pl
an

 2
02

1 
 N

VF
B 

 

 

4.2 Lasten 
 

Projecten 2020 2021 

Postpartum consult bekkenfysiotherapie 5.000 5.000 

 
Ontwikkeling Factsheets 
 

5.000 5.000 

 
Wetenschappelijk Fonds 
 

25.000 25.000 

 
Wikipedia 

500  

 
Leden in de regio 

500 500 

Entrustable Professional Activities (EPA’s) 
Bekkenfysiotherapie 

 2.500 

 
Ontwikkeling zorgplannen 

1.500 1.500 

 
Klinimetrie 

1.000  

LinkedIn 0 1.000 
 
NVFB en Google Adwords 

2.500 2.500 

Voorlichting Huisarts 4.000 1.000 

Bezoek leden internationale congressen 
 

2.500 2.500 

Art. 14 1.000 500 

Project Fondsenwerving 
 

1.000 500 

Toolkit bijscholing 
zwangerschapsdocenten 

 2.000 

Wetenschapsbeleid 1.500 1.500 

Bekkenfysiotherapie op opleiding 
fysiotherapie 
 

500 500 

 
Totaal Projecten 
 

51.500 51.500 
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Commissies / werkgroepen 2020 2021 
 
Sponsoring 

1.500 1.500 

 
Specialisten Katern 

1.000 2.000 

 
Richtlijnen 

500 500 

 
ALV 

2.000 2.000 

 
Accreditatie & Scholing 

600 600 

 
Visitatie 

1.000 1.000 

 
Facebook 

1.100 1.100 

 
Kascommissie 250 250 

 
Bulletinwerkgroep 

4.000 4.000 

 
NVFB Bulletin 

15.000 15.000 

Klinimetrie  500 

Wikipedia  500 
 
BIO 

100 100 

 
Bestuur 

70.000 70.000 

 
Stand 

3.000 2.000 

 
Congrescommissie 

3.000 3.000 

 
NVFB congres 

40.000 30.000 

 
KNGF congres 

1.000 1.000 

 
Folders / brochures 

5.000 3.000 

 
Internationaal 

5.000 5.000 

 
Contributies 

3.000 3.000 

 
Abonnementen 

1.000 1.000 

 
Website & app 

6.000 6.000 

 
Marketing 

10.000 10.000 

 
Kwaliteit 

1.000 1.000 

 
Secretariaat 

1.000 1.000 

 
Totaal lasten werkgroepen / 
commissies 

176.050 165.050 
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 2020 2021 
Totaal Projecten 51.500 51.500 
 
Totaal lasten werkgroepen / commissies 

176.050 165.050 

 
TOTALE LASTEN 

 
227.550 

 
216.550 

 
TOTALE BATEN 

 
149.150 

 
143.050 

   

Resultaat - 78.400 - 73.500 

  
 

 

 
Onvoorzien 

 
5.000 

 
5.000 

 
Totaal reservering 

 
- 5.000 

 
- 5.000 
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Hoofdstuk 5: Organisatie van de NVFB 
 

In dit hoofdstuk worden de bestuursleden en ondersteunende medewerkers van de NVFB 
voorgesteld.  

5.1  Het bestuur  
 

Het NVFB bestuur kent de volgende portefeuilles, die ingevuld worden door de volgende 
bestuursleden: 

B
e

s
tu

u
r 

N
V

F
B

 

 Functie/Portefeuille Naam Zittingstermijn 

  

 

 

Voorzitter 
Kwaliteit & Scholing / Sociaal- 
economische belangen 

 
 
Nicole van 
Bergen 

 

 

2019(1)-2023(1) 

  

Secretaris 
Sociaal- economische belangen 

 

 
 
Bernadette 
Berendes 

 

2018(1)-2022(1) 

 

 
  

Penningmeester 
Marketing & Communicatie 

 
 
Dieuwke 
Botschuijver 

 

2018(1)-2022(1) 

  

Bestuurslid 

Kwaliteit / Marketing & 

Communicatie 

 
 
Elisabeth 
van der 
Spek 

 

 

2016(2)-2020(2) 

 

  

Bestuurslid 

Marketing & Comunicatie 

 

Bestuurslid 

Sociaal- economische belangen 

 

Rianne van 
Asperen 

 

Marjolein 
van der 
Nolle 

 

 

2018(1)-2022(1) 

 

 

2019(1)-2023(1) 
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Het NVFB-bestuur heeft zijn taken en verantwoordelijkheden op basis van de kernfuncties zoals 
beschreven in hoofdstuk 2 onderling verdeeld: 

De voorzitter is als eerste verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging naar buiten en is 
bepalend voor het imago van de NVFB. De voorzitter vertegenwoordigt de NVFB in de 
vereniging, onder andere bij beleidsvergaderingen en zit de vergaderingen van het bestuur 
voor. De voorzitter onderhoudt de contacten met stakeholders en is verantwoordelijk voor het 
bewaken van het algemene beleid en het functioneren van de vereniging als organisatie.  

De voorzitter heeft de bepalende rol inzake de beroepsbelangen functie van de NVFB. 
 

De secretaris is de eerste contactpersoon voor leden ten aanzien van bestuurlijke en 
verenigingsvragen. De secretaris draagt verantwoordelijkheid voor het schrijven van het 
jaarverslag en de totstandkoming van de agenda voor de bestuursvergadering. De secretaris 
ondersteunt de voorzitter in het bewaken van het algemene beleid van de vereniging.  

Met betrekking tot de kernfuncties houdt de secretaris zich m.n. bezig met de beroepsbelangen 
van de leden van de NVFB. 
 

De penningmeester draagt de verantwoording voor de financiën van de vereniging, stelt 
jaarlijks de begroting op en doet voorstellen voor de hoogte van de contributie en de vergoeding 
aan de bestuursleden. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor het financieel 
verslag, waaronder het financieel jaarverslag.  

De bestuursleden met de portefeuille Marketing & Communicatie zijn mede verantwoordelijk 
voor alle promotionele activiteiten / communicatie met betrekking tot het lidmaatschap en de 
voordelen ervan.  

De bestuursleden met de portefeuille Kwaliteit richten zich voornamelijk op de kernfunctie 
kwaliteit van het vak en bemoeien zich met de activiteiten ten behoeve van de wetenschap, 
scholing en toetsing van de bekkenfysiotherapie.  

De bestuursleden met de portefeuille Sociaal-economische Belangen hebben als 
aandachtsgebied het bewaken en verbeteren van de positie van de bekkenfysiotherapeut, die 
zowel intramuraal als extramuraal werkzaam is. 

 

5.2  Ondersteuning KNGF 
 

De NVFB leden en het bestuur worden ondersteund door medewerkers van het KNGF. De 
medewerkers maken deel uit van het specialisten verenigingsteam (SV / BI team) die alle 
specialisten verenigingen op secretarieel en beleidsmatig vlak ondersteunen.   
 
De ondersteuning bestaat uit drie medewerkers: 

1. Bas Verkes       Verenigingsadviseur  
2. Helene Cijfer       Medewerker Bijeenkomsten 
3. Elly Eggens       Secretaresse   

 

De verenigingsadviseur is nauw betrokken bij het bestuur door het geven van ondersteuning en 
advies bij beleidsvorming, positionering en overige vraagstukken.  

De medewerker Bijeenkomsten richt zich voornamelijk op de ondersteuning ten aanzien van de 
organisatie van bijeenkomsten en ALV’s.  

De secretaresse ondersteunt het bestuur bij faciliterende werkzaamheden zoals het 
beantwoorden van vragen via telefoon of e-mail en het bijhouden van de administratie.  



34 

Ja
ar

pl
an

 2
02

1 
N

VF
B 

 

  

 

 

5.3  Service Level Agreement (SLA)  
 

De kosten voor de personele ondersteuning die het specialistenteam aan de vereniging biedt, 
wordt in 2021 volledig uit de contributiegelden van het KNGF betaald. Wat het KNGF wel of niet 
vergoedt, wordt vastgelegd in een zogenaamde SLA.  

Het KNGF kent 2 soorten van SLA’s namelijk: 
 

 Basis SLA: activiteiten die voor alle specialisten verenigingen en regionale 
genootschappen fysiotherapie gelijk zijn. De personele kosten van het 
specialistenvereniging team worden door KNGF betaald. 

 Extra SLA: extra activiteiten waarvan de personele kosten door het KNGF bij de 
vereniging in rekening worden gebracht. 
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Bijlage activiteiten (Algemene beleid) 

 

ACTIVITEITEN AANTAL 

Algemene ledenvergadering 2 

Heidag 1 

Leden nieuwsbrief 6 (minimaal) 

Congres 2 

Bestuursvergaderingen 12 

Dagelijks Bestuur (DB) overleg 12 

Afstemming NVFB / BI team Wekelijks 

Jaarplan 1 

Financiële activiteiten vereniging Doorlopend 

Evaluatie bestuur 1 

Deskundigheidsbevordering bestuur  

Bestuurlijk Overleg 4 

Algemene vergadering KNGF 2 

Input Landelijk team zorgverzekeraars 4 / Doorlopend 

Penningmeester overleg 2 
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NVFB 

Postbus 248 

3800 AE Amersfoort 

E:  info@nvfb.nl 

W:  www.nvfb.nl 

 

 

 

 

 


