
 

 
 

 
Vacature Commissie Beroepsinhoud, Sectie Na-, Bijscholing en Congressen 
NVFK januari 2022 
  
In de Commissie Beroepsinhoud, Sectie Na-, Bijscholing en Congressen (sectie 
NBC/congrescommissie) van de NVFK ontstaan per 01-01-2022 drie vacatures. Dit 
klinkt alsof we de hele commissie gaan vervangen, maar dat is zeker niet het geval. We 
gaan juist uitbreiden omdat we de kans krijgen nog meer scholingsmomenten te gaan 
organiseren! 

 
We hebben nu een zeer enthousiaste ondernemende commissie die bestaat uit 
Frédérique Overweg, Eugene Rameckers, Eline Bolster, Ellen Hemler en Sascha van 
der Velden. Als commissie organiseren wij jaarlijks de symposia en congressen voor 
alle kinderfysiotherapeuten in Nederland. Eerder bestond dit uit een vast ritme van een 
voorjaarssymposium en een najaarscongres, maar zoals in alle sectoren is hier sinds 
het COVID tijdperk meer variatie in ontstaan. Met als gevolg in het afgelopen jaar twee 
gave online events en in oktober het memorabele jubileumevent.  

 
Nu wordt 2022 een jaar waarin we als commissie er weer nieuwe uitdagingen bij 
krijgen. Naast het organiseren van het live congres gaan we ook 5-6 webinars 
opnemen. De omvang van dit project is groot en dat betekent dat we versterking nodig 
hebben. 

 
We zoeken spontane, gedreven en creatieve kinderfysiotherapeuten die dit met ons 
aan willen gaan. Dit betekent samen brainstormen, vormgeven, organiseren en hosten.  

 
Heb jij zin om je naast jouw werk als kinderfysiotherapeut bezig te houden met 
organiseren van events en daarmee bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons 
vak? Wil je je netwerk uitbreiden en veel mensen in het vak ontmoeten? Dan is dit een 
fantastische kans! 

 
Als aanvulling in de commissie zoeken we talent voor organisatie, innovatieve denkers, 
mensen met goede communicatieve vaardigheden en een gezonde dosis lef om 
diverse, potentiele sprekers, in het vak én daarbuiten te benaderen.  

 

Als jij uitdaging ziet in het organiseren van inspirerende scholingsbijeenkomsten voor 
collegae kinderfysiotherapeuten, solliciteer dan naar deze functie en stuur je 
motivatievlog of motivatiebrief met je curriculum vitae vo ́o ́r 3 december 2021 naar 
sascha@inspiraatio.nl . 

 
Om aangenomen te kunnen worden is een vereiste dat je lid bent van de NVFK óf 
bereid bent dit te worden. Voor nadere toelichting over deze functie kun je contact 
opnemen met Sascha van der Velden. Bij voorkeur per e-mail: sascha@inspiraatio.nl; 
en anders telefonisch: 06-23618658. 
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