
 
 
 
 
VACATURE Algemeen Bestuurslid   
“Samen toekomstbestendig organiseren en ondersteunen”  
 
Vereniging NVFB 
De Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) is dé beroepsvereniging 
van en voor bekkenfysiotherapeuten in Nederland. De NVFB bevordert de kwaliteit van 
het vak bekkenfysiotherapie en behartigt de sociaal-economische en maatschappelijke 
belangen van bijna 650 aangesloten bekkenfysiotherapeuten. De vereniging heeft 
diverse commissies.  
 
Missie 
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. 
 
Visie 
*Kwaliteit 
Ontwikkelen van de best mogelijke kwaliteit van zorgverlening en het wetenschappelijk 
onderbouwen van deze kwaliteit. Het versterken van de positie van de 
bekkenfysiotherapeut als professionele zorgverlener in het zorgveld. 
*Innovatie 
Constante ontwikkeling en vernieuwing van het vak bekkenfysiotherapie en de 
vaardigheden van de bekkenfysiotherapeut. Vanuit een zorginhoudelijk perspectief, maar 
ook vanuit economisch perspectief. 
*Positionering 
Versterken van de positie en de inhoudelijke belangen van de leden van de NVFB. 
 
Kenmerkende functieperformance Algemeen bestuurslid 
 

• Ondersteunt en adviseert bij de ontwikkeling, optimalisatie en uitvoering van het 
strategisch beleid; 

• Draagt zorg voor de beleidsmatige ondersteuning in de realisatie van het 
bestuursbeleid; 

• Adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over te nemen besluiten en de 
kansen en barrières bij de beleidsuitvoering; 

• Signaleert ontwikkelingen binnen de vereniging en adviseert het bestuur over de te 
voeren strategie; 

• Vervult een spilfunctie binnen het bestuur over de besluitvorming en de communicatie 
daarover; 

• Is een schakel tussen het bestuur enerzijds en (commissie)leden anderzijds; 

• Heeft verantwoordelijkheidsbesef en inzicht in politiek bestuurlijke verhoudingen 

• Is netwerkgericht, dus legt en onderhoudt contacten en wendt deze actief aan voor 
het bereiken van gestelde doelen; 

• Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren; 

• Draagt de visie en missie van de vereniging uit en reageert op signalen van leden en 
de commissies; 

• Richt zich op het belang van de NVFB en levert samen met anderen een bijdrage aan 
het gemeenschappelijke resultaat. 

 



 
 

Eisen  

- Werkzaam als bekkenfysiotherapeut 
- Lid van de NVFB 
- Helikopterview 
- Teamplayer 
- Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé / functie als bestuurslid 

zijnde 
- Representatief 
- Bereidheid tot compromissen, met uitzondering van noodzakelijke situaties 
- Democratisch denken 
- Discipline met betrekking tot spelregels 
- Ordelijk en analytisch denken 
- Humor, relativeringsvermogen  
- Netwerkcontacten 
- Beschikbaar voor 2-4 uur per week 

 
 

Vergoeding 

Maandelijkse vergoeding per portefeuille 250 euro  
Vergadering 1x per maand 200 euro 
Km-vergoeding (28cent) 
Vergoeding 50 euro per uur bij extra werkzaamheden 

 

 


