Vacature Voorzitter
Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie
De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) zoekt een voorzitter, om ons
enthousiaste team van bestuursleden te motiveren, aan te sturen en te coördineren.
De NVBT is de beroepsvereniging die de Nederlandse beeldende therapeuten vertegenwoordigt,
zij is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
De NVBT heeft zich al missie gesteld:
•
•
•
•

zoveel mogelijk beeldend therapeuten verenigen
de voortdurende kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening ondersteunen en
richting geven
beeldend therapeuten in het werkveld goed positioneren
de naamsbekendheid van de beeldende therapie vergroten

De afgelopen jaren hebben we het register vaktherapie en het beroepscompetentieprofiel
beeldend therapeut verbetert, iedere twee jaar een symposium georganiseerd, nieuwsbrief
uitgebracht en verschillende commissies/werkveldgroepen opgericht, die mee bouwen in het
aantonen van de kwaliteit van ons vak. De komende tijd willen we de samenwerking tussen de
onderzoekswereld, de opleidingen en het werkveld verbeteren.

Ben jij de voorzitter met een helikopterview die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werkzaam is als beeldend therapeut
enthousiasmeert en inspireert
zowel mondeling als schriftelijk communicatie vaardig is
de belangen van de beroepsgroep weet te overzien
de belangen van haar leden weet te integreren binnen de samen
vastgestelde beleidskaders
zijn nek durft uit te steken voor zijn leden en tegelijkertijd de belangen van alle
vaktherapeuten in het vizier houdt
een visie heeft op de interne organisatie van de NVBT, haar bestuurscultuur en weet
hoe die visie te verwezenlijken
een visie heeft op hoe vaktherapeuten zich in een rap veranderend beroepenveld
adequaat kunnen positioneren
zicht heeft op het maatschappelijk speelveld en daarbinnen weet te acteren
een bij voorkeur breed maatschappelijk netwerk heeft en er plezier in heeft om zijn
netwerk in te zetten voor de belangen van de beroepsgroep
zowel intern het bestuurlijke proces bewaakt, als vanuit het algemeen bestuur de
bredere belangen van de federatie weet te vertegenwoordigen
Je moet voor deze functie goed hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden.

Dan zoeken we jou!

Wat houdt de functie in?
Je kijkt naar waar we als vereniging naar toe willen en hoe we daar gaan komen. Je stuurt de
zes bestuursleden en de secretaresse aan, je zit NVBT-vergaderingen voor, coördineert het
jaarverslag en het activiteitenplan en onderhoudt contact met de FVB en de andere
beroepsverenigingen. Voor deze functie is het belangrijk het krachtenveld tussen de belangen
van de beroepsgroep en de belangen van de leden weten te integreren binnen de samen
vastgestelde beleidskaders. Als persoon ben je betrouwbaar en punctueel, doortastend in de
samenwerking en instaat taken te delegeren.
Het betreft een functie van ongeveer acht uur per week, veel werk kun je vanuit huis doen. Te
denken valt aan beleidstukken schrijven, agenda’s voorbereiden en e-mails lezen en
beantwoorden. Je bewoont jaarlijks ongeveer zes vergaderingen met de FVB en dertien
vergaderingen van de NVBT bij. Voor zover niet digitaal georganiseerd, vinden overleggen plaats
op het FVB-kantoor in Utrecht.

Informatie over de FVB
De Federatie voor vaktherapeutische beroepen geeft richting aan voortdurende
kwaliteitsbevordering van de vaktherapeutische beroepen en maakt zich sterk voor een goede
positionering daarvan binnen de verschillende werkvelden. Zij expliciteert de waarde van de
vaktherapeutische beroepen en maakt die in heldere bewoordingen duidelijk aan andere
professionals, cliënten, werkgevers, overheid en zorgverzekeraars. De voorzitter van de NVBT
maakt deel uit van het Algemeen Bestuur van de FVB.
Lees meer informatie op www.nvbt.vaktherapie.nl en www.fvb.vaktherapie.nl.

Wat levert het je op?
Je krijgt per maand bruto €889,- betaald (€10.668,- per jaar) voor acht uur per week. Het contract
is voor minimaal twee jaar, met ingang van februari, de proeftijd bestaat uit één maand. Dit om
de continuïteit van het bestuur van de NVBT te waarborgen.
Dit bedrag is inclusief BTW en vergoedingen voor telefoon en laptop. Het betreft geen
dienstverband, uitbetaling vindt plaats via facturatie. Uiteraard worden reiskosten vergoed.
Of je kan je inschrijven als bestuurslid bij KvK, dan wordt het niet als dienstverband gezien. Eind
van het jaar wordt het gekregen bedrag doorgegeven aan de belastingdienst. Afhankelijk van
hoeveel je verdient moet je zo'n 30-40% belasting betalen over het bedrag.
Als voorzitter ben je altijd op de hoogte van de laatste zaken in het werkveld, je hebt de
mogelijkheid om jouw kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Je werkt in een
inspirerend team en samen geef je inhoud aan het bestuur.
Naast het vergroten van jouw kennis en expertise en jouw deelname aan een enthousiast team,
lever je ook een grote bijdrage aan ons vak. Je bouwt een netwerk op en krijgt registratiepunten
voor het register vaktherapie.
Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw motivatie met CV of neem vrijblijvend contact op voor meer
informatie door een e-mail te sturen naar onze secretaresse via nvbt.secretaris@vaktherapie.nl.

De vacature sluit op 1 januari 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de laatste twee
weken van januari op een maandag of dinsdagavond.

