
            

            

            

           

Vacature Penningmeester 
Het bestuur van het FCA zoekt een nieuwe penningmeester. Heb je kennis van financiën en zin om  
het bestuur en de leden van het FCA een boost te geven 
Kun jij de financiële processen optimaal laten verlopen en als sparringpartner van het bestuur 
fungeren? We zoeken jou!  
 

Wat is het FCA tot nu toe? 
FCA is van origine een Amsterdamse ‘strijdersclub’ in de positieve zin, wat is voortgekomen uit 
onvrede over de scheve machtsverhouding met de zorgverzekeraars en de politieke en stroperige 
aanpak van de KNGF. Onder het credo ‘samen sta je sterker’ werd het belang van toentertijd zo veel 
mogelijk Amsterdamse fysiopraktijken behartigd door een serieus te nemen gesprekspartner te 
vormen naar de verzekeraars als een collectief waar men niet omheen kan.  
 
Al snel bleek dat het beoogde resultaat een andere aanpak nodig had. Enerzijds door de perceptie 
van de verzekeraars en anderzijds door de perceptie van een aantal praktijken die nog niet 
aangesloten waren.  
 
Door het inwinnen van juridische kennis met betrekking tot inkopen, werd de stevig ingezette 
strategie enigszins genuanceerd en werd meer dan alleen het cultuurverschil duidelijk: Door het uit 
de basisverzekering vallen van de fysio-vergoeding was bij de verzekeraar een ander dubbel belang 
ontstaan. Enerzijds de waarde van het schermen met vergoeding naar de client tijdens de 
overstapperiode en anderzijds de ongezonde overtuiging dat er sowieso te veel fysiotherapeuten 
zouden zijn. 
 
Bij de praktijken die niet wilden aansluiten bij het FCA  bleken onze doelstellingen haaks te staan op 
de toen gangbare “Wij tekenen alles” mentaliteit, welke (wellicht) voortkomt uit veiligheid. Hier 
bleek de ‘cowboy’ perceptie tegen ons te werken. Het draait veel meer om jezelf als partij 
aantrekkelijker te maken voor verzekeraars door waarde tegenover hogere tariefstelling te zetten en 
de waardering over ons vakgebied te verhogen. 
 

Visie 
 

“Ieder mens heeft recht op een kwalitatief leven, maar door omstandigheden kan deze ernstig 
bedreigd worden en eenieder belemmeren in zijn levensgeluk” 

 

Missie 
 

“Als FCA stellen wij als hoogste doel samen de levenskwaliteit van onze cliënten te maximaliseren” 
 

Identiteit 
 

“FCA leden zijn uw partner voor een zo gelukkig mogelijk leven binnen het domein gezondheid en 
vitaliteit” 



      
 

 
 
Profiel van de penningmeester 
 
Binnen het bestuur van Coöperatie Fysiotherapie Collectief Amsterdam (FCA) is de penningmeester 
verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Coöperatie. 
Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden de gelden van de Coöperatie in overleg 
met het bestuur beheerd.  
Voor uitgaven, waarin bij het vaststellen van de begroting niet in is voorzien, is toestemming van de 
bestuursvergadering vereist. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van de nodige boekingen en 
zorgt voor het opmaken van de rekening en verantwoording. De penningmeester beheert het geld en 
zoekt naar financiële middelen. Hij vertaalt beleid in geld.  
De bestuurder heeft affiniteit met het beleid ten aanzien van gezondheidszorginnovatie en met de 
taken en de lange termijnplanning die bij de realisatie hiervan behoren. Hij heeft tevens gevoel voor 
bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.  
 

De penningmeester:  
 
• Is binnen het bestuur eerstverantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de coöperatie  
• Stelt de jaarlijkse begroting en balans op en bewaakt de begroting en toegekende budgetten 
• Signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse 

wijzigingen  
• Voert het financiële beheer uit: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag en het bijhouden 

van een financieel archief  
• Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen  
• Vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden  
• Regelt verzekeringen, fiscale en juridische zaken  
• Onderhoudt het contact met de accountant of een andere financieel deskundige  
• Verricht uitbetaling van vergoedingen aan (project)deelnemers, bestuurders en de manager  
• Ervaring met het bewaken van de procesmatige en inhoudelijke voortgang van  

(beleids-)ontwikkelingen 
• Inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen 
• Inzicht in bestuur, taak en werkwijze van een coöperatie 

 
 
De penningmeester creëert daarnaast draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op 
natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding vanuit de kernwaarden van het FCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
De kandidaat 
 
Wij zoeken een penningmeester die sociaal intelligent en kritisch is, die verbindt en die complexiteit 
terugbrengt tot eenvoudige en werkbare processen. Iemand die beleid vastlegt, maar ook meehelpt 
realiseren. Iemand die ondersteunend is en anderen sterker kan en wil maken. 
Daarnaast iemand die bij voorkeur aantoonbaar ervaring heeft met bestuurswerkzaamheden en in 
organisaties als het FCA. Iemand die de emotie van het werk snapt en de beleving van de betrokken 
professionals als kracht en kans ziet om verdere professionalisering mogelijk te maken. 
 

Hij/zij beschikt over: 
 
• Affiniteit met gezondheidszorginnovatie in de eerste lijn  
• Financieel deskundig  
• Aanleg voor en affiniteit met het beheer van gelden  
• Nauwkeurig en ordelijk  
• Goede communicatieve vaardigheden  
• In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde 

beleidsvisie uit te dragen  
• Goede vaardigheden Microsoft Excel 
 

Tijdsinvestering: 

• Bestuursvergadering eens per maand op dinsdag 16.30-18.30u 

• Voorbereiden financiële deel ALV tweemaal per jaar 

• Innen van de lidmaatschaps- en entreegelden 

• Ledenadministratie up to date houden  

• Deelname aan vergaderingen en/of projecten namens het bestuur 

• Tussentijds contact over lopende en urgente zaken 

Taken kosten circa 4 uur per week. 
 
Het betreft vrijwilligerswerk en is het een parttime functie. Er vindt hiervoor een vacatie vergoeding 
plaats. 
 


