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Profiel voorzitter hoofdbestuur NVOS-Orthobanda 
 
Er wordt gezocht naar een onafhankelijk voorzitter, met bestuurlijke ervaring die primair inzetbaar is 
op de volgende (externe) resultaatgebieden:  

1. Leiden van de algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het hoofdbestuur, leiden van 
commissie communicatie en public affairs.  

2. Begeleiden van het bestuur(sleden), bewaken besturen conform statuten en HR, initiatieven 
nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. 

3. Netwerken met relevante organisaties rondom medische specialisten, onderzoek, 
patiëntenverenigingen, verwante beroepsverenigingen etc. in nauwe samenwerking met 
sectorbesturen/-voorzitters 

4. Verdere positionering, belangenbehartiging en zichtbare profilering van de vereniging in 
nauwe samenwerking met de communicatiecommissie  

5. Samenwerking bevorderen met andere stakeholders (Zorgverzekeraars, Zn, NZa, 
OFOM,SOHN, NBOT, NvvP, Provoet etc.)  

 
De voorzitter is dus deels intern (“besturen/vereniging”) en deels extern 
(“netwerken/belangenbehartiging in orthopedisch werkveld in de breedste zin”) bezig.  
 
Daarbij geeft hij/zij als het boegbeeld leiding aan de organisatie waarin het bestuur op hoofdlijnen de 
koepel NVOS-Orthobanda bestuurt. De voorzitter heeft als taak verbindend naar de achterban en 
andere (voet/schoen/instrumenten) gerelateerde beroepen op te treden. Een belangrijke taak voor 
de komende jaren is het ontwikkelen van een toekomstbestendige visie voor onze beroepsgroepen, 
waarbij het onder de aandacht brengen van de maatschappelijke meerwaarde van de orthopedische 
hulpmiddelen een groot aandachtspunt is. Meer “evidenced based” werken zal hier een belangrijke 
rol spelen. 
 
De voorzitter bewaakt de eenheid in de vereniging(sstructuur), het hoofdbestuur en de 
infrastructuur. Belangrijk daarbij is dat de onafhankelijkheid van de voorzitter niet ter discussie kan 
staan. De voorzitter is in staat om de principes en uitgangspunten van Good Governance binnen het 
bestuur verder te ontwikkelen en te bewaken.  
 
Om dit alles goed vorm te geven dient de voorzitter van het hoofdbestuur, naast de algemene eisen 
gesteld aan de leden van het bestuur, als persoon over de onderstaande competenties en 
deskundigheid te beschikken:  

o Uitstekende communicatieve vaardigheden  
o Daadkrachtig  
o Motiverend 
o Hands on mentaliteit 
o In staat de vergaderingen als een goed voorzitter te leiden  
o Bindend vermogen  
o Proactief  
o Kennis/ervaring in het werkveld van Orthopedische Instrumenten en/of 

/Orthopedische voetzorg in de breedste zin van het woord 
o Visie op de hulpmiddelenbranche, de mogelijkheden en de bedreigingen 
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Vergoeding  
De verwachtte tijdsbesteding is 12 uren per week, gedurende 46 weken per jaar.  
Honorering vindt plaats op nader overeen te komen tarief.  
De voorzitter worden gekozen voor een periode van 4 jaar (conform statuten).  
 
Vragen en reacties 
Voor vragen en reacties kunt u mailen naar info@nvos-orthobanda.nl 


