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Achtergrond 
 
Er zijn in Nederland zo’n 950 podotherapeuten, welke allen verenigd zijn in de Nederlandse 
Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). De podotherapie in Nederland ontwikkelt zich snel 
en er is in steeds grotere mate sprake van onderlinge samenwerking tussen praktijken. De 
NVvP bewaakt de eenheid binnen de beroepsgroep door haar leden optimaal te faciliteren. 
Ons kantoor is gevestigd in Hilversum, waar tevens onze beleids- en bureaumedewerkers 
werkzaam zijn. De beleidsmedewerkers werken hierbij nauw samen met het 
verantwoordelijke bestuurslid.  
 
Vacature 
 
Het bestuurslid met de portefeuille Markt heeft een sleutelpositie bij het extern behartigen 
van de belangen van onze leden en de NVvP. Binnen een gezondheidszorgsysteem 
gebaseerd op marktwerking, zoeken wij een betrouwbare teamplayer met als primaire 
verantwoordelijkheid het op constructieve wijze onderhouden van contacten (inclusief 
onderhandelingen) met zorgverzekeraars en aanverwante partijen. De NVvP is dan ook op 
zoek naar een bestuurder met uitstekende communicatieve vaardigheden richting interne 
en externe stakeholders. De overdracht van de bestuursfunctie zal zorgvuldig geschieden. 
 
Resultaatgebieden 
 
Functie specifiek: 

 Het bestuurslid vertegenwoordigt de NVvP in persoon. 
 

 Het bestuurslid is samen met het algemeen bestuur gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het gehele beleid van de NVvP en is betrokken bij alle onderwerpen naast de 
specifieke betrokkenheid bij het aandachtsgebied Markt.  

 

 Het bestuurslid waarborgt de continuïteit en verhoogt het aanzien van zowel de 
beroepsgroep voor podotherapeuten als voor de NVvP bij stakeholders. 

 

 Het bestuurslid voert structureel overleg met zorgverzekeraars over het 
zorginkoopproces en is het directe aanspreekpunt binnen de basis- en aanvullende 
verzekering. 
 

 Het bestuurslid voert regelmatig overleggen met verschillende 
(semi)overheidsstructuren over zorg en zorgmarktbeleid, waaronder de NZa, VWS 
Zorginstituut Nederland, NDF, andere (para)medische- en aanverwante 
voetgerelateerde- en patiëntenverenigingen en betrekt hen bij het voorgenomen 
beleid.  

 

 Het bestuurslid neemt deel aan relevante landelijke overlegstructuren. 
 

Gezamenlijk met het algemeen bestuur voor verantwoordelijk voor: 
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 De naleving van de statuten, huishoudelijk reglement en de beroepscode. 
 

 Financieel gezond zijn en blijven van de NVvP. 
 

 De benoeming, schorsing en eventueel ontslag van commissie- en personeelsleden. 
 

 Het aangaan van verbintenissen met derden. 
 

 Het in onderling overleg toebedelen van bestuurstaken. 
 
 
Competenties 
 
Besluitvaardigheid 
Besluiten nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het 
uitspreken van meningen. Keuzen maken en knopen doorhakken. 
Gedragsniveau: C 
 
Deskundigheid 
De mate waarin iemand uit eigen beweging zijn opgedane kennis optimaal weet in te zetten 
teneinde zijn taken naar behoren te vervullen.  
Gedragsniveau: C 
 
Netwerken 
Ontwikkelen, onderhouden en gebruik maken van contacten met collega’s, leden en het 
werkveld/externe relaties. 
Gedragsniveau: C 
 
Omgevingsbewustzijn 
Volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis ten 
behoeve van de vereniging en/of het vakgebied. 
Gedragsniveau: C 
 
Overtuigingskracht 
Presenteren van ideeën, meningen, plannen en besluiten zodat deze door anderen worden 
geaccepteerd of gedragen 
Gedragsniveau: C 
 
Resultaatgerichtheid 
Prioriteiten bepalen en ernaar handelen aan de hand van het van tevoren vastgesteld 
resultaat.  
Gedragsniveau: C 
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Visie 
Ontwikkelen van een toekomstbeeld op basis van ervaring en inzicht in interne en externe 
ontwikkelingen; dit toekomstbeeld vertalen en uitdragen binnen de praktijk. 
Gedragsniveau: C 
 
Overige kennis, ervaring en competenties 
 

 HBO+ of universitair niveau, met een leergierige attitude. 

 Bestuurlijke ervaring met affiniteit voor de zorg, bij voorkeur de podotherapie. 

 Bij voorkeur enkele jaren ervaring in onderhandelen en (beleids)advisering op 
zorggebied, bij voorkeur de podotherapie.  

 Kennis van overheidsstructuren, overheidsprocessen en het overheidsbeleid met 
betrekking tot de zorgmarkt en heeft kennis en/of ervaring met betrekking tot het 
inkoopproces bij zorgverzekeraars. 

 Gevoel voor formele verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten. 

 Dient 2 dagdelen per week beschikbaar te zijn. 
 

Bestuur vergoeding 
 
Alle bestuurders binnen de NVvP hanteren een vast declaratieprotocol met een uurtarief 

van € 60,- op basis van daadwerkelijke gewerkte uren. Verdere details komen aan bod in de 

sollicitatieprocedure. 

 


