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de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT)  
 

zoekt  

Bestuursvoorzitter  
 

 De Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën bestaat sinds 1970 
en is op antroposofische grondslag opgericht (NVTKoag).  

        De vereniging behartigt de professionele belangen van haar leden en zij stelt   
                     kwaliteitsnormen op voor de beroepsuitoefening van kunstzinnig therapeuten. 

De NVKT heeft twee hoofddoelen: 
 

 Het bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van kunstzinnige therapie en 
 Het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden. 

  
 
 Gevraagde ervaring en profiel van de nieuwe voorzitter van het bestuur  
 

o Is bereid als niet-lid zonder stemrecht zitting te hebben in het bestuur als voorzitter  
o Is ingevoerd in antroposofie  
o Is in staat de visie van de vereniging uit te dragen  
o Heeft ervaring in het besturen van een functionerende vereniging  
o Beschikt over een heldere manier van communicatie, zowel extern als intern  
o Zakelijk, helder, resultaatgericht en in staat besluiten ook smart te formuleren  
o Spin in het web en teamspeler, “stevig op de inhoud, vriendelijk in de relatie”  
o Is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen bestuur en organisatie te 

bevorderen  
o Heeft geen conflicterende belangen met de werkzaamheden van de Nederlandse vereniging 

kunstzinnige therapie   
  
 Specifieke taken  
 

o Het leiden van bestuursvergaderingen en van de Algemene Ledenvergadering  
o Vertegenwoordigt het bestuur naar de vereniging toe  
o De voorzitter heeft waar nodig (nauw) contact met externen in het 

veld en contact met de relevante geledingen van de organisatie.   
De vertegenwoordiging of representatie van de vereniging in het antroposofisch zorgveld is 
belegd bij alle bestuursleden en uitdrukkelijk niet alleen belegd bij de voorzitter.   
Wel wordt gedacht aan het door de voorzitter expliciet vertegenwoordigen van de 
vereniging internationaal (max. 1 keer per jaar) en bij bijeenkomsten met een strategisch 
karakter  

o De hoofddoelen, doelstellingen en formele taken van de statuten uitvoeren  
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 Additieve taken en doelen  
 

o Visionair en strategisch inzicht ontwikkelen en delen met het bestuur c.q. de vereniging  
o Heeft een visie op de wijzigende samenstelling van het ledenbestand (o.a. door 

het ombuigen van de nieuwe studierichting kunstzinnige therapie (antroposofisch) naar 
vaktherapie  

o Heeft oog voor de belangen van alle leden c.q. de continuïteit i.r.t. het toelaten van leden 
met verschillende opleidingen  

o Met de leden komen tot de vaststelling van de visie en doelen voor 2020   
o Samenwerken en onderhandelen met de FVB (federatie vaktherapeutische beroepen)  
o Eventueel het proces faciliteren bij een nieuwe naamgeving van de vereniging als er een nieuwe 

weg wordt ingeslagen  
 
Tijdsbesteding en vergoeding  
De benoeming is voor de periode november 2017 tot en met juni 2020.   
De verwachte tijdsbesteding per week is 2 dagdelen.   
Er is een bestuursvergoeding beschikbaar van € 16.000 ex. BTW per jaar.   
Reiskosten worden separaat vergoed conform de regelingen binnen de vereniging.  
 
Planning  
De selectiegesprekken worden overdag gevoerd op 23 oktober en 26 oktober 2017.  
Het bestuur neemt eind oktober een besluit over de voor te dragen kandidaat.   
Voordracht vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2017.  
 
Informatie  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Brigitte Povel 035 6850446 of via 
bestuur@kunstzinnigetherapie.nl 
 
Solliciteren  
Motivatie en CV ontvangen we graag per e-mail, vóór 12 oktober 
2017 via: bestuur@kunstzinnigetherapie.nl   
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