Profiel voorzitter NVFS

De fysiotherapie is al jaren in beweging. Die beweging is complex en er zijn veel
krachten die daarop inwerken. Er is in toenemende vraag naar gespecialiseerde
fysiotherapeuten. De sportfysiotherapeut is de aangewezen zorgverlener als het
gaat om clienten met sport gerelateerde hulpvragen. De NVFS is de
beroepsinhoudelijke (BI) vereniging die klankbord is voor KNGF binnen dit
domein als het gaat om organisatie van zorg, opleidingen en kwaliteit. De NVFS is
op dit moment op zoek naar een voorzitter die de taken van de huidige voorzitter
zal overnemen.
Voor de functie van voorziter zoekt de NVFS een geschikt persoon die bij past
binnen het bestaande profiel.
De beoogd voorzitter
Heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden;
- vertegenwoordigt in persoon de vereniging
- fungeert als boegbeeld voor de sportfysiotherapie
- het waarborgt de continuïteit en verhoogt het aanzien van zowel de
beroepsgroep van de sportfysiotherapie als haar vereniging
- is op de hoogte van en gevoelig zijn voor ontwikkelingen en trends die
betrekking hebben op het musculoskeletale domein en de sportfysiotherapie in
het bijzonder
- zit vergaderingen van het NVFS bestuur voor en is uit dien hoofde
verantwoordelijk voor de agenda
- vertegenwoordigt de NVFS bij het MSG voorzittersoverleg
- vertegenwoordigt de NVFS binnen het KNGF
- draagt zorg voor inhoud en naleving van de statuten
- houdt de vereniging financieel gezond
- waarborgt de sportfysiotherapeutische stem binnen het KNGF en de
MuskuloSkeletaleGroep (MSG).
- heeft een actieve rol in het versterken van de musculoskeletale samenwerking
en draagt de musculoskeletale visie uit.
Heeft de volgende eigenschappen;
- affiniteit met beroepsontwikkeling, wetenschap en onderwijs;
- is op de hoogte van ontwikkelingen en trends die betrekking hebben op de
beroepsinhoud, onderwijs en beroepsontwikkeling van de sportfysiotherapie;
- beschikt over tact om diverse partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar te
brengen en compromissen te sluiten;
- heeft een stevige persoonlijkheid;

-

is betrouwbaar en integer;
kan relativeren;
is een pragmatische besluitvormer;
is een overbrugger van tegenstellingen;
heeft goede contactuele eigenschappen;
is een netwerker;
denkt democratisch, is een teamplayer;
heeft helicopterview;
is representatief;
is analytisch zeer sterk;
heeft een academisch werk- en denkniveau
kan de doelen van de vereniging aannemelijk maken naar de leden (draagvlak
creëren);
- is in staat acties te initiëren, nieuwe ideeën te implementeren en kansen te
creëren
- is bereid tot samenwerken en tot het zoeken naar win/win situaties;
- heeft geen strijdige belangen / conflict of interest (privé/zakelijk)
Heeft de volgende achtergrond;
- bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke organisatie, die valt binnen het
vakgebied en/of binnen een maatschappelijke organisatie buiten het
vakgebied, maar met affiniteit met gezondheidszorg, sport of onderwijs, is een
pre.
- heeft een visie op de ontwikkelingen binnen het musculoskeletale domein.
- heeft een visie op ondernemerschap binnen de zorg.
- relevante netwerkcontacten of kansen zien deze te ontwikkelen richting
onderwijs, wetenschap, patiëntenverenigingen, sport, bedrijfsleven, etc. zijn
een voordeel.
Heeft de volgende beschikbaarheid;
- circa 10 uur per week beschikbaar.

