
 
 
 
 

VACATURE -WAR-K 
 
 
Vind je wetenschap binnen de kinderfysiotherapie belangrijk? 
 
Vind je het leuk om mee te denken over ons vak? 
 
Ben je gepromoveerd en heb je een duidelijke visie op de ontwikkelingen 
binnen de Kinderfysiotherapie? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
De Wetenschappelijke Advies Raad Kinderen (WAR-K) van de NVFK is op zoek 
naar drie senior commissieleden 
 
De onafhankelijke WAR-K (opgericht in 2019) geeft vanuit wetenschappelijk 
oogpunt gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVFK ten 
aanzien van het beleid aangaande de kinderfysiotherapeutische praktijk, 
alsmede scholing en onderzoek binnen het kinderfysiotherapie domein. 
 
De WAR-K heeft een signalerings-, inventarisatie-, reflectieve en adviserende 
functie en richt haar adviezen primair aan het bestuur van de NVFK.  
 
Daarnaast kunnen leden van de WAR-K samen en in overleg met het bestuur 
contact leggen met externe stakeholders. 
 
Werkwijze: De WAR-K vergadert 4 maal per jaar, meestal digitaal. Vragen aan 
de WAR-K komen vanuit het bestuur van de NVFK.  
 
Dr. Manon Bloemen is vanuit het bestuur projectverantwoordelijke en brengt 
deze vragen in. Daarnaast kunnen de WAR-K commissieleden onderwerpen 
agenderen. Bloemen en de voorzitter stellen samen de agenda vast, de leden 
maken per tour beurt notulen en actielijst.  
 
De voorzitter draagt zorg voor het formuleren van een advies aan de NVFK. 
Een jaarverslag wordt gemaakt waar de agendapunten en de uitwerkingen 
worden vastgelegd. 

 

  



 

 

 

Samenstelling:  

 
NVFK Wetenschappelijke Advies Raad (WAR-K) 
 
Projectverantwoordelijke vanuit bestuur  Dr. Manon Bloemen 
 
WAR-K voorzitter     Prof. Dr. Raoul Engelbert 
   
WAR-K commissie leden   Prof. Dr. Eugene Rameckers 
 
 
Een nieuw, onlangs gepromoveerd lid, wordt in september aangesteld 
 
Dr. Jan Jaap van der Net, Prof. Dr. Ria Nijhuis - van der Sanden en Dr. Jacqueline 
Nuysink treden af in respectievelijk september en december 2021 en maart 
2022. 
 
Profiel vacature commissieleden: 
 
- Gepromoveerd kinderfysiotherapeut, betrokken bij wetenschappelijk 
onderzoek met transitie van kennis naar de beroepspraktijk 
 
- Senior ervaring in de kinderfysiotherapie 
 
- Op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen de kinderfysiotherapie en 
de gezondheidszorg 
 
- We streven naar een goede representatie vanuit de eerste, tweede en derde 
lijn 
 
- NVFK en KNGF lid 
 
- Enthousiast, proactief, kritisch, analytisch  
 
- Goed kunnen samenwerken, verbinder en in staat zijn om kansen te zien 
 
Vacatie en reiskosten vergoeding voor de vergaderingen. Heb je 
belangstelling? Stuur dan je motivatie en CV voor 01-08-2021 naar 
info@nvfk.nl. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Manon 
Bloemen via m.bloemen@nvfk.nl.  
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