
Voorzitter van de NVHT 
 
Taken: 
! bevordert en bewaakt de behartiging van de belangen van vereniging 

overeenkomstig de statutaire doelstelling 
! stuurt de beleidsontwikkeling aan binnen de landelijke beleidskaders op een 

zodanige wijze dat deze aansluit bij de behoeften de doelstellingen van de 
vereniging 

! is eerstverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging en is samen met de 
secretaris en penningmeester eerstverantwoordelijk voor de financiële verplichtingen 
van de vereniging 

! is technisch voorzitter van de vergaderingen 
! stemt de werkzaamheden van het bestuur en de -commissies af 
! draagt zorg voor het aangaan en onderhouden van alle voorkomende externe 

contacten. Dit in samenspraak met het bestuur en de PR commissie 
! Is namens de vereniging gedelegeerde voor de EFSHT en IFSHT 
 
Functie-eisen: 
Om deze functie succesvol te kunnen uitoefenen denken wij aan een NVHT-lid die:  
! kennis heeft van actuele ontwikkelingen binnen de handtherapie 
! visie heeft op de positie van de fysiotherapie en ergotherapie in relatie tot de 

handtherapie 
! opkomt  voor de belangen van alle leden van de vereniging 
! zich aangetrokken voelt tot bestuurlijke werkzaamheden 
! beschikt over goede communicatieve en representatieve eigenschappen  
! beschikt over samenbindend vermogen en leidinggevende capaciteiten  
! beleidsmatig en ook creatief kan denken 
! goed kan mondeling en schriftelijk helder formuleren en argumenteren zowel in 

Nederlands als Engels 
! kan samenwerken in teamverband 
! beschikt over voldoende tijd om de functie uit te voeren 
 
Tijdsbesteding: 
De totale tijdsbesteding van de voorzitter wordt geraamd op gemiddeld  2 uur per week. 
Vergaderingen vinden doorgaans 5 x per jaar live plaats van 16.00 tot 20.00 uur in een 
ruimte bij een van de bestuursleden, centraal voor iedereen te bereiken. Overige 
communicatie verloopt per mail, app of skype. 
Tweemaal per jaar is aanwezigheid gewenst bij de wetenschappelijke activiteiten van 
de NVHT, waarvan eenmaal gecombineerd met de Algemene Vergadering. 
 
 
Geboden wordt: 
! de kans een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Handtherapie. 
! De gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en bestuurlijke vaardigheden. 
! een kritische en gezellige werksfeer. 
! een reis en onkostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen nationaal en 

indien redelijk internationaal. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
" Karin Boer-Vreeke, voorzitter 

Voorzitter@handtherapie.com 
 


