
 

 

Profielschets  

Bestuurslid NVvP voor de portefeuille Wetenschap & Vakinhoud 
 

Het bestuurslid met de portefeuille Wetenschap & Vakinhoud heeft een sleutelpositie in het 
verder verstevigen van het wetenschappelijk fundament binnen het podotherapeutische 
vakgebied. Dit in combinatie met continue aandacht voor ( innovatieve) verbeteringen 
binnen het vakgebied om de positie van het beroep podotherapeut verder uit te bouwen. 
Ook de inbedding van de vakinhoudelijke ontwikkeling in de opleiding en bij- en nascholing 
vormt een aandachtsgebied van deze portefeuille. De NVvP is dan ook op zoek naar een 
bestuurder met een uitstekende kennis van of belangstelling voor de (wetenschappelijke) 
ontwikkelingen binnen de podotherapie en voetzorg. En daarnaast een brede blik op de 
Nederlandse gezondheidszorg.  
 
Positie van de functie binnen de vereniging  
Het bestuurslid vormt met de 3 overige bestuursleden een collegiaal bestuur en is 
gezamelijk verantwoordelijk voor de gehele strategie en het beleid van de vereniging naast 
de specifieke betrokkenheid bij het aandachtsgebied wetenschap en vakinhoud. Het bestuur 
wordt in haar werkzaamheden ondersteunt door een bureau met acht medewerkers. Het 
bestuur legt verantwoording af aan de ALV. 
 
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 Wetenschap & Vakinhoud.  

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

• Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de bijdrage aan en het initiëren van 
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de 
beroepsgroep en de wetenschappelijke fundering ervan. 

• Het bestuurslid draagt bij aan implementatie van vernieuwde producten, diensten en 
(werk)processen binnen de beroepsgroep en de NVvP. 

• Het bestuurslid neemt deel aan overlegstructuren met de opleidingen en het 
lectoraat Podotherapie. 

 
 



 
 

Gezamenlijk: 

• Het bestuurslid is gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de statuten, 
huishoudelijk reglement, beroepscompetentieprofiel en de beroepscode. 

• Het bestuurslid is gezamenlijk verantwoordelijk voor het financieel gezond houden 
van de NVvP. 

• Het bestuurslid is gezamenlijk verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en 
eventueel ontslag van commissie- en personeelsleden. 

• Het bestuurslid is gezamenlijk verantwoordelijk voor het aangaan van verbintenissen 
met derden. 

• Het bestuurslid is gezamenlijk verantwoordelijk voor het in onderling overleg 
toebedelen van bestuurstaken. 

 
Competenties 
 
Analytisch- en conceptueel vermogen 
In staat om moeilijke vraagstukken of complexe problematiek te analyseren. 
Besluitvaardigheid 
Besluiten nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het 
uitspreken van meningen. Keuzen maken en knopen doorhakken. 
Deskundigheid 
De mate waarin iemand uit eigen beweging zijn opgedane kennis optimaal weet in te zetten 
teneinde zijn/haar taken naar behoren te vervullen.  
Innovatief 
Creëren en stimuleren van nieuwe originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. 
Netwerken 
Ontwikkelen, onderhouden en gebruik maken van contacten met collega’s, leden en externe 
relaties. 
Omgevingsbewustzijn 
Volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis ten 
behoeve van de vereniging en/of het vakgebied. 
Resultaatgerichtheid 
Prioriteiten bepalen en er naar handelen aan de hand van het van tevoren vastgestelde doel.  
Visie 
Ontwikkelen van een toekomstbeeld op basis van ervaring en inzicht in interne en externe 
ontwikkelingen; dit toekomstbeeld vertalen en uitdragen binnen de praktijk. 
 
Overige kennis, ervaring en competenties 

• HBO+ of universitair niveau, met een leergierige attitude. 

• Achtergrond/opleiding in podotherapie 

• Bestuurlijke en/of beleids ervaring in de zorg 



 
 

• Kennis van en ervaring in de gangbare methoden en technieken van toegepast 
kwalitatief en kwantitatief wetenschappelijk onderzoek en het 
publiceren/presenteren daarvan. 

• 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. 
 
Procedure 
De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op: datum 5 mei 2023. 
De sollicitatiecommissie draagt 1 kandidaat voor ter benoeming tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de NVvP op 24 mei. De overdracht van de bestuursfunctie zal 
zorgvuldig geschieden. 
 
 
 


