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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 Penningmeester 
 
In verband met het vertrek van een van de bestuursleden met de portefeuille Penningmeester, komt 
de NFP graag in contact met een kandidaat voor de functie van bestuurslid NFP voor deze 
portefeuille.  
 
De penningmeester maakt deel uit van het NFP-bestuur en levert gevraagd en ongevraagd advies 
over het financiële beleid binnen de vereniging en legt verantwoording af aan de leden over het 
gevoerde financiële beleid. De penningmeester krijgt hierbij ondersteuning in de uitvoer van diens 
taken van het KNGF-kantoor.  
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het financieel 
jaarverslag. Daarin wordt het financieel beleid weergegeven en verantwoord. Ook is hij/zij 
verantwoordelijk voor het doen van voorstellen voor de hoogte van de contributie en de bezoldiging 
van bestuursleden.  
 
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 

• Het financiële beleid voeren: 
• Vertaalt de missie en visie in het jaarlijks opstellen van de begroting; 
• Het bewaken van de begroting en adviseren van de bestuursleden in de financiën 

rond hun portefeuille. Ondersteuning in het doen van de boekhouding in 
samenwerking met de financiële afdeling van het KNGF; 

• het opstellen van een financieel jaarverslag ; 
• Het (doen laten) werven van financiële middelen:  

• contributies; 
• subsidies, fondsen, donateurs; 
• sponsors; 

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

• Is een schakel tussen het bestuur enerzijds en (commissie)leden anderzijds op het gebied van 
het financiële beleid; 

• Heeft verantwoordelijkheidsbesef en inzicht in politiek bestuurlijke verhoudingen 
• Is netwerkgericht, legt en onderhoudt contacten en wendt deze actief aan voor het bereiken 

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

commissies; 
• Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren; 
• Richt zich op het belang van de NFP en levert samen met anderen een bijdrage aan het 

gemeenschappelijke resultaat. 
• Is samen met de voorzitter bestuurlijk verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging, 

liquiditeit en financiering 
• Toetsings- en sparringpartner voor hoofd administratie KNGF en accountants. 
• Is gesprekspartner voor externe partijen binnen het gebied van zijn portefeuille. 

  



 

 

3. Competenties 

• Werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeut 

• (Bij voorkeur) Lid van de NFP  

• (Bij voorkeur) een aantal jaren werkervaring als penningmeester of in soortgelijke 
 adviesrol richting een bestuur of eindverantwoordelijke functie op strategisch niveau; 

• Gevoel hebben voor en inzicht hebben in cijfers 

• Ervaring met Office365, Excel of gemotiveerd dit te leren 

• Zicht hebben op de Planning & Control-cyclus en weten wat wanneer moet gebeuren  
• Kan samenwerken in een bestuur en heeft voldoende tijd om de taak als bestuurslid uit 
 te voeren (Beschikbaar voor 2-4 uur per week) 

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

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

• Helikopterview 

• Teamplayer 

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

• Discipline met betrekking tot spelregels 

• Ordelijk en analytisch denken 

• Humor, relativeringsvermogen  

• Daadkrachtig in het geven van advies en nemen van beslissingen in het uitvoeren van het  

 financiële beleid 

• Aandacht voor details en nauwkeurigheid 

• Integer 

• Is flexibel in tijdsbesteding 

 

4. Vergoeding 

•  Vacatie vergoeding van 57,50 per uur.  
• Km-vergoeding (28 cent) 

 
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 met de portefeuille Penningmeester wordt circa 2-4 uur per week 

beschikbaarheid verwacht. 

 

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

 


