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Vereniging NFP 

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek is sinds 1983 dé 
beroepsinhoudelijke vereniging voor Psychosomatisch Fysiotherapeuten in Nederland. De NFP is 
erkend door de landelijke beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(KNGF) en heeft een samenwerking met het KNGF en de andere Beroepsinhoudelijke verenigingen 
(BI’s). De 290 leden van de NFP 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. 
 
Samenstelling bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit Thirza Douglas (voorzitter, portefeuille kwaliteit), Annet Timmerman 

(secretaris, portefeuille wetenschap), Wineke Snel (portefeuille positionering Psychosomatisch 

Fysiotherapeut), Arwen Koelman-Smit (penningmeester). Arwen en Annet zullen medio 2023 het 

NFP-bestuur verlaten. 

Missie 

De NFP versterkt de positie van de Psychosomatische Fysiotherapie door kwaliteit en ontwikkeling 

van het vakgebied te stimuleren, te borgen en uit te dragen. 

Visie en ambitie 

De psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) dé therapeut in de preventie en behandeling van 

(aanhoudende) klachten in het bewegend functioneren waarbij psychosomatische factoren een rol 

spelen. De potentiële cliënt, alle collega zorgverleners , partners in de wijk, verwijzers en 

zorgverzekeraars weten de PSF daarvoor te vinden. De maatschappij erkent psychosomatische klacht 

als serieuze klacht. De psychosomatisch fysiotherapeut draagt, door biopsychosociaal denken en 

behandelen, bij in het voorkomen van somatiseren of psychologiseren van deze klacht. 

Kernwaarden 

• Meerwaarde voor patiënt en maatschappij  
• Kwaliteit en opleidingsniveau 
• Ethisch, respectvol en integer 
• Betrouwbaar  

 
Algemene doelstelling 
Het profileren en positioneren van de psychosomatische fysiotherapie op basis van de visie en de 
kernwaarden. 
 
  



 

1. Profiel van de Bestuurssecretaris  
 
In verband met het vertrek van een van de bestuursleden met de portefeuille Bestuurssecretaris, 
komt de NFP graag in contact met een kandidaat voor de functie van bestuurslid NFP voor deze 
portefeuille. 
 
Het bestuur van de NFP heeft behoefte aan een bestuurssecretaris die de interne processen optimaal 
laat verlopen en als directe sparringpartner fungeert van de voorzitter. De bestuurssecretaris is 
daarbij onderscheidend als expert in procesregie en een partner van de andere bestuursleden. De 
bestuurssecretaris is bewaker van integratie tussen verschillende taakgebieden en processen en 
creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op natuurlijke en zorgvuldige wijze 
verbinding vanuit de kernwaarden van de NFP.  
 
Voor deze portefeuillehouder zijn de onderstaande taken en verantwoordelijkheden van de 
vereniging NFP van toepassing, waarbij de voorzitter de eindverantwoording draagt voor het bestuur 
van de NFP. 
 

  
2. Taken en verantwoordelijkheden 

• Draagt zorg voor de beleidsmatige ondersteuning in de realisatie van het bestuursbeleid, 
zoals het voorbereiden van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en jaarverslagen; 

• Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke agenda, zodat het bestuur in 
staat is weloverwogen besluiten te nemen 

• Coördineert, bewaakt en communiceert over de advies- en besluitvormingsprocessen;  

• Adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over te nemen besluiten en de kansen en 
barrières bij de beleidsuitvoering en bewaakt de integraliteit van de bestuurlijke agenda 
zowel strategisch, tactisch als operationeel;  

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

• Neemt de regie bij de vorming en de totstandkoming van de beleidscyclus (jaarplan, -verslag 
en -planning) en is verantwoordelijk voor het inrichten van project- en 
programmamanagement;  

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

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

• Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren;  

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

• Ontvangen, beantwoorden c.q. doorzetten van inkomende post (email/fysiek)   

• Opstellen van brieven etc. naar leden en externen   

• Notuleren van de Bestuursvergaderingen en heidagen  
  



 

3. Competenties 
 

• Werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeut  

• (Bij voorkeur) Lid van de NFP 

• Kennis en ervaring met sturing op verandering en verbetering van reguliere 
bedrijfsprocessen;  

• Ervaring met programmamanagement, projectmatig werken/creëren en veranderprocessen.  

• Inzicht in bestuur, taak en werkwijze van een vereniging;  

• Vaardigheid in het opstellen van jaarplannen, (jaar)verslagen en adviezen;  

• Beschikt over goede lees- en schrijfvaardigheid 

• Kan werken in office365, met name outlook, word en teams; 

• Is in staat om de grote lijn te bewaken en bestuur aan te spreken op de voortgang van hun 
taken 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

• Helikopterview  

• Teamplayer  

• Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé / functie als bestuurslid zijnde  

• In staat ledencontacten aan te gaan 

• Ordelijk en analytisch denken  

• Humor en relativeringsvermogen  

• Leden- en netwerkcontacten kunnen onderhouden 

• Beschikbaar voor 4-6 uur per week (als bestuurslid) 

• Gericht op samenwerken tussen NFP en KNGF 

• Betrouwbaar en integer 

• Is flexibel in tijdsbesteding 

• Heeft voldoende tijd om de taak als bestuurslid uit te voeren 

• Kennis van good governance 
 
 
4. Vergoeding 
 

• Vacatie vergoeding van 57,50 per uur.  

• Km-vergoeding (28cent)  
 
Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering van de NFP voor een periode 
van 4 jaar. En zijn daarna eenmalig herkiesbaar.  
 
5. Tijdsinvestering 
Voor een bestuurslid wordt circa 4-6 uur per week beschikbaarheid verwacht 

  
 

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

 


