VACATURE Voorzitter
“Samen toekomstbestendig organiseren en ondersteunen”

Vereniging NVFL
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie en Oncologie (NVFL) is
sinds 1987 dé vereniging voor gespecialiseerde Oncologie- en Oedeemfysiotherapeuten. De
NVFL is erkend door de landelijke beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) en heeft samenwerkingen met het KNGF en de andere
Beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s). De bijna 1.200 leden van de NVFL houden hun
vakkennis en kunde voortdurend op peil door bij- en nascholing en zijn hierdoor op de
hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelwijzen.
Missie
Het doel van de NVFL is haar leden - oedeem- en/of oncologiefysiotherapeuten - te
ondersteunen zodat zij patiënten de best gespecialiseerde zorg verlenen. In onze ogen
handelt een fysiotherapeut altijd integer en professioneel op een kritisch en
onafhankelijke manier en blijft hij zijn competenties voortdurend ontwikkelen.
Visie
Kwaliteit
Ons speerpunt is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de deskundigheid van de
beroepsgroep oedeem- en/oncologie fysiotherapeuten en onze leden in het bijzonder. De
NVFL neemt een voortrekkende en sturende rol in ten aanzien van de (wetenschappelijke)
onderbouwing, inhoudelijke ontwikkeling en innovatie op het gebied van lymfologische en
oncologische fysiotherapie.
Belangenbehartiging
De NVFL heeft een leidende en initiërende rol als het gaat om behartiging van de sociaal
economische belangen naar de stakeholders van de oedeem- en/oncologie
fysiotherapeuten en onze leden in het bijzonder. We behartigen onze belangen door
samenwerkingsverbanden met zusterverenigingen en relevante andere organisaties te
bevorderen en aan te gaan, zowel nationaal als internationaal.
Vereniging
De leden van de NVFL vormen een gemeenschap waarin ze elkaar stimuleren en helpen het
vak goed uit te oefenen door elkaar positief kritisch te beoordelen. Wij stimuleren het
versterken van die onderlinge samenhang tussen de leden binnen de vereniging (het
verenigingsgevoel). De leden ervaren de voordelen van het lidmaatschap van de NVFL en
dragen op die manier bij aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de
vereniging.
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Profiel van de Voorzitter
Als voorzitter draag je de missie en visie uit van onze vereniging. Je vervult hiermee een
bestuurlijke rol, waarin het van belang is een verbindende factor te zijn tussen de
verschillende partijen. Dit betreft zowel de interne relaties binnen het bestuur als naar de
externe contacten. Als voorzitter ben je primair verantwoordelijk voor de
vertegenwoordiging van de NVFL naar haar stakeholders, hierin bewaak je de belangen
van de oncologie- en oedeemfysiotherapeuten en ben je als voorzitter tevens bepalend
voor de profilering, het imago en de identiteit van de NVFL.

De voorzitter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

geeft leiding aan het (dagelijks) bestuur en is hiermee een verbindende factor;
bekleedt een belangrijke taak in de samenwerking met de andere
beroepsinhoudelijke verenigingen en het KNGF. Ook in de externe contacten
bekleedt de voorzitter van onze vereniging een belangrijke rol;
is het boegbeeld en de ambassadeur van onze specialisaties zowel naar de interne
als externe partijen;
bekleedt een rol waarin hij een gesprekpartner is op het gebied van de
beroepsontwikkeling en de sociaaleconomische positie van de specialisaties;
is verantwoordelijk voor het voorbereiden (inhoudelijk, procesmatig en
procedureel) en voorzitten van bestuursvergaderingen en de Algemene
Ledenvergaderingen van de NVFL;
beantwoordt ledenvragen en onderhoudt contacten met leden;
onderhoudt contacten met verschillende partijen zoals de zorgverzekeraars, KWF,
IKNL etc.;
bepaalt gezamenlijk met het bestuur het beleid op het gebied van
maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de zorg en vertaalt dit naar
de werkwijze van de NVFL;
is verantwoordelijk voor een aantal interne bestuurlijke aangelegenheden. Dit
betreft het functioneren van het bestuur en de individuele bestuursleden, het
ondersteunen van commissies, alsook het voeren van functioneringsgesprekken van
de individuele bestuursleden;
is verantwoordelijk voor het monitoren en evalueren van het beleidsplan, werkplan
en de begroting. Eventuele aanvullende taken zijn gekoppeld aan de toegewezen
portefeuilles.
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De Kandidaat
Wij zoeken een voorzitter die sociaal intelligent en kritisch is, die verbindt op zowel intern
als extern gebied. Een voorzitter met een missie en visie voor onze vereniging om beleid te
bepalen op het gebied van het sociaaleconomische vlak voor onze leden. De nieuwe
voorzitter is betrokken bij onze leden en heeft ervaring binnen het vakgebied van oedeemen oncologiefysiotherapie. Iemand met een goed gevoel voor verhoudingen die makkelijk
schakelt op alle niveaus. Daarnaast iemand die bij voorkeur aantoonbaar ervaring heeft
met bestuurswerkzaamheden en in organisaties als de NVFL. Iemand die wil weten wat op
de werkvloer leeft en de overtuiging heeft dat de slag in het primaire proces gewonnen
wordt. Iemand die de emotie van het werk snapt en de beleving van de betrokken
professionals als kracht en kans ziet om verdere professionalisering mogelijk te maken.
Hij/zij beschikt over:
• idealiter een lidmaatschap van de NVFL;
• een relevante opleiding en een academisch werk- en denkniveau;
• (bij voorkeur) een aantal jaren bestuurlijke ervaring of in soortgelijke adviesrol
richting een bestuur of eindverantwoordelijke functie op strategisch niveau;
• recente werkervaring binnen het domein van de NVFL.
• kennis van het KNGF-beleid, de statuten en huishoudelijk regelement NVFL
• aantoonbare kennis en ervaring met sturing op verandering en verbetering van
reguliere bedrijfsprocessen;
• ervaring met het bewaken van de procesmatige en inhoudelijke voortgang van
(beleids)ontwikkelingen (o.a. via risicomanagement);
• brede kennis van bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance;
• inzicht in bestuur, taak en werkwijze van een vereniging;
• inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen;
• kennis en inzicht in fysiotherapie en maatschappelijke ontwikkelingen;
• een groot analytisch- en probleemoplossend vermogen en weet om te gaan met
tegengestelde belangen, waarbij u in staat bent de gestelde doelen te realiseren;

Tijdsinvestering:
Het gaat om een parttime vrijwilligersfunctie voor 8 uur per week. Er vindt hiervoor een
maandelijkse vaste urenvergoeding plaats.
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Procedure
GEÏNTERESSEERD IN DEZE VACATURE?

Stuur een sollicitatie (motivatiebrief en CV) uiterlijk 31 mei 2021 aan mevrouw Michelle
Verseveld, portefeuillehouder Wetenschap Oedeem en Oncologie en ad-interim voorzitter
NVFL, voorzitter@nvfl.nl.
Meer informatie over deze vacature vraag je op bij Michelle Verseveld, voorzitter@nvfl.nl

Op basis van de CV-selectie volgen gesprekken met de selectiecommissie. De
selectiecommissie draagt, op basis van de selectiegesprekken, de gekozen eindkandidaat
voor aan het voltallige bestuur van de NVFL. Tot aan de eerstvolgende ledenvergadering van
de NVFL is er sprake van een aspirant-bestuurslid. In de algemene ledenvergadering in het
najaar van 2021 dragen we het aspirant-bestuurslid voor formele benoeming als voorzitter
van de NVFL. Formele benoeming geschiedt door de Algemene Ledenvergadering van de
NVFL.
We plannen de gesprekken in week 24 en 25 (14 t/m 25 juni)

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs
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