
 

 

Gezocht! Twee algemeen bestuursleden voor de NVZF 
 
Heb je hart voor de ziekenhuisfysiotherapie, ben je opzoek naar een extra uitdaging 
en wil je de ziekenhuisfysiotherapie naar een hoger niveau tillen binnen het 
zorglandschap? Ben je deskundig op het beroepsinhoudelijk domein van de 
ziekenhuisfysiotherapie, ben je ondernemend en proactief? 
Dan zijn wij opzoek naar jou! 

De NVZF is een beroepsinhoudelijke vereniging (BI) van het KNGF voor en door 

ziekenhuisfysiotherapeuten. Als BI werkt de NVZF naar de laatste wetenschappelijke 

inzichten en samen met het KNGF streeft zij naar een volwaardige positie voor de 

fysiotherapeut binnen de ziekenhuiszorg. Het huidige bestuur bestaat uit: Linda van 

Heusden-Scholtalbers, Berry van Heyningen, Marleen Scholtens en Inge Lim. 

Activiteiten van de NVZF 
- Ontwikkelingen relevant voor de ziekenhuisfysiotherapie volgen, delen met de 

leden en/of omzetten naar producten voor de ziekenhuisfysiotherapeut (kijk 

bijvoorbeeld naar de protocollen en Coronapagina op onze website!)  

- Actualiseren Beroepsprofiel ziekenhuisfysiotherapeut 

- Betrokkenheid bij KNGF-richtlijnen en richtlijnen van externe partijen 

- Organiseren van het NVZF jaarcongres en online webinars  

- Het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders 

- Ontwikkelen cursussen voor ziekenhuisfysiotherapeuten, bijvoorbeeld cursus 

Beweegziekenhuizen, en Trainingsleer en inspanningsfysiologie bij de 

ziekenhuispatiënt (i.s.m. het NPi) 

Wij vragen een bestuurder die: 
- Goed kan netwerken en het liefst een eigen netwerk in de 

ziekenhuisfysiotherapie meebrengt 

- Bij voorkeur werkzaam is als ziekenhuisfysiotherapeut of aantoonbare affiniteit 

heeft  

- Vasthoudend en gedreven is voor het vak 

- Affiniteit heeft met kwaliteit, onderwijs en wetenschap 

- Sensitief is, oog heeft voor ontwikkelingen binnen ons vakgebied 

Wij bieden: 
- Zeer gedreven collega bestuurders 

- Een vacatievergoeding 

- Het op integrale wijze behartigen van het algemeen belang van de 

ziekenhuisfysiotherapie 

- Praktische en beleidsmatige ondersteuning vanuit kantoor KNGF 

  

https://nvzf.kngf2.nl/De+NVZF/Bestuur/linda-van-heusden-scholtalbers.html
https://nvzf.kngf2.nl/De+NVZF/Bestuur/linda-van-heusden-scholtalbers.html
https://nvzf.kngf2.nl/De+NVZF/Bestuur/berry-van-heyningen.html
https://nvzf.kngf2.nl/De+NVZF/Bestuur/marleen-scholtens.html


 

Tijdsinvestering: 
- Bestuursvergadering: 1x per 6 weken (1,5-2 uur; afwisselend digitaal en fysiek 

in Amersfoort) 

- 2 heidagen per jaar 

- Mail en voorbereiding vergaderingen (ca. 1 uur per week) 

Sollicitatieprocedure: 
Graag ontvangen wij jouw cv en motivatie vóór 15-09-2022. Je kunt je sollicitatie 
mailen naar secretariaat@NVZF.nl. Deze wordt in behandeling genomen, waarna we 
je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een meeloopmoment.   
 

mailto:secretariaat@NVZF.nl

