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Voor het Bestuur van de Stichting LOOP werft de Veghte een Beleidsmedewerker.
Stichting LOOP is de brancheorganisatie voor registerpodologen, podoposturaal therapeuten,
voetkundig adviseurs en voetkundig sportadviseurs. LOOP staat voor Landelijk Overkoepelend
Orgaan voor de Podologie.

Profiel van de organisatie
Stichting LOOP is het overkoepelend orgaan voor
(paramedische) beroepsgroepen die zich richten op de
gezondheid van de voet en houding in relatie tot de voet. Zij
bewaakt, borgt en verbetert de kwaliteit van de voet- en
houdingszorg in het belang van de patiënt/cliënt.
Stichting LOOP behartigt de zakelijke en professionele
belangen van haar aangeslotenen. Niet alleen bewaakt zij het kwalitatieve profiel van de
aangeslotenen maar faciliteert zij ook een totaalpakket aan ondersteunende diensten,
waaronder het instant houden van Registers, contacten met de zorgverzekeraars,
patiëntorganisaties en overige stakeholders. Jaarlijks organiseert LOOP een aansprekend
congres.
Zij vergroot de bekendheid van de voetzorg zodat meer mensen bereikt worden die behoefte
hebben aan voetzorg. De aangesloten zorgverleners voldoen aan strenge opleidings- en
kwaliteitseisen. Een voetspecialist mag alleen de titel van erkende registerpodoloog en/of
podoposturaal therapeut gebruiken als hij is aangesloten bij LOOP en geregistreerd staat in het
landelijke kwaliteitsregister van KABIZ. LOOP heeft de ambitie uitgesproken om met haar
aangeslotenen op het hoogste niveau in het veld van paramedische voet -en houdingzorg mee
te draaien.
De stichting heeft de volgende missie en visie geformuleerd.
Missie
LOOP is een overkoepelende beroepsorganisatie voor beroepsgroepen en hun professionals die
zich inzetten voor de gezondheid van hun cliënten op het domein van voeten en
lichaamshouding in relatie met de voeten. De voeten als fundament van houding en beweging.
De zorg en diensten die onze professionals leveren liggen zowel op het terrein van voorzorg als
paramedische zorg. Hiertoe werken zij onderling en met aanpalende disciplines samen, en
stellen de hulpvraag van cliënten en patiënten centraal. LOOP speelt in op beleid en trends in de
gezondheidszorg.
Visie
LOOP en haar aangesloten professionals gaan voor hoogwaardige en doelmatige voet- en
houdingszorg in Nederland. Samen zorgen wij voor een sterke positie van de LOOP-professional.
LOOP wil binnen de voet- en houdingszorg als inspirerende, slagvaardige en innovatieve
koepelorganisatie een belangrijke teamspeler zijn.
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Bestuur
Stichting LOOP heeft een Algemeen Bestuur en bestaat momenteel uit drie bestuursleden. De
bestuursleden worden benoemd door de Raad van Aangeslotenen. Voorzitter is mevrouw
Marianne Lensink. Zij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van LOOP en heeft de rol van
werkgever. Daarnaast zit zij de bestuursvergaderingen voor en voert als eerste overleg met de
Raad van Aangeslotenen en de overige stakeholders. Het Bestuur wordt ondersteund door een
Secretaris. De stichting kent geen dagelijks Bestuur, wel is het zo dat de secretaris een
belangrijke rol vervult in de operationele aansturing en ondersteuning.
Het Bestuur leidt werkgroepen en commissies die uitvoering geven aan de beleidsplannen van
Stichting LOOP.
Raad van Aangeslotenen
De aangesloten beroepsgroepen worden vertegenwoordigd door een Raad van Aangeslotenen (3
leden), zij vormen de verbinding tussen bestuur en aangesloten beroepsgroepen. Zij geven het
bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken. Het Bestuur vraagt hen om advies
wanneer er beleid- of koers veranderende besluiten genomen moeten worden.

Functie & opdracht
Kern/doel van de functie
LOOP staat voor aantrekkelijke uitdagingen. Het zorgveld verandert voortdurend waarbij
enerzijds de zorgverlener aan steeds hogere eisen moet voldoen, wat veel vraagt van
professionele (bij)scholing en accreditatie. Op het gebied van zorgverlening binnen de voetzorg
zijn ontwikkelingen gaande, waarbinnen een verhoging van toegang tot basisverzekerde
preventieve voetzorg per 2023 voor verzekerden met chronische aandoeningen (waaronder
diabetes mellitus) of medische behandelingen die voetproblematiek tot gevolg hebben. Deze
zorg vraagt nauwe afstemming met verwijzers en aanpalende beroepsgroepen. Voor de
achterban van LOOP liggen binnen de actuele ontwikkelingen in de zorg veel kansen en LOOP
zet zich dan ook volop in om dit verder vorm te geven.
Als Beleidsadviseur werk je nauw samen met de Secretaris en ondersteun je het Bestuur in het
ontwikkelen en implementeren van beleid, initiatieven en innovaties, met als aandachtspunt
Kwaliteit en Educatie. Je houdt nauwgezet de ontwikkelingen in de markt in de gaten,
onderhoudt contacten en speelt in op maatschappelijke vraagstukken.
De Beleidsmedewerker:
•
•
•

•
•
•

is ondersteunend aan het Bestuur;
levert zijn/haar bijdrage aan de totstandkoming van het beleid inzake markt en
zorgverzekeraars;
is naast de Bestuurssecretaris een prominent gezicht van het Bestuursbureau en
onderhoudt zelfstandig contacten met o.a. de achterban en externe relevante
stakeholders;
is in staat om zelfstandig interne projecten te leiden, zoals het continu optimaliseren van
de audits voor de aangeslotenen;
is in staat om veranderingen in voor de aangeslotenen relevante wetgeving te
signaleren en te vertalen;
ondersteunt en vervangt de Bestuurssecretaris.
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Profiel
Kandidaten voor deze functie dienen zich te herkennen in het volgende profiel:
Kennis
•
•
•
•
•
•
•
•

en ervaring
HBO+ werk- en denkniveau.
Ervaren in het ondersteunen van een bestuur met een moderne informele bestuursstijl.
Kennis van de zorg en het zorgstelsel.
Scherpe antenne voor (markt)ontwikkelingen, net als voor hoofd- en bijzaken.
In staat om deze ontwikkelingen te vertalen naar adviezen en voorstellen, die hout
snijden.
Beschikt over actuele en relevante kennis van bestuurlijke processen.
Bedreven in communicatie via social media, website, nieuwsbrieven et cetera.
Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré.

Eigenschappen en gedrag
De Beleidsmedewerker:
• is resultaatgericht;
• is innovatief, ziet kansen en schroomt niet om deze bij het bestuur aan te dragen;
• heeft bestuurlijke sensitiviteit en is zorgvuldig en correct;
• is proactief, betrouwbaar en komt afspraken na;
• heeft humor en lef;
• is benaderbaar en in verbinding.
Competenties
• Persoonlijk leiderschap.
• Sociaal vaardig en verbindend.
• Doelgericht en coachend.
• Besluitvaardig met lef.
• Oplettend en proactief.
• Organisatiesensitief.
• Gericht op samenwerking.
• Spreek- en schrijfvaardig.
• Abstract kunnen denken en de vertaalslag maken naar uitvoering.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is voor 32 uur per week. Stichting Loop biedt voor deze functie passende,
marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Procedure
De procedure wordt begeleid door Bert Blankestijn. Kandidaten kunnen solliciteren door hun CV
te verzenden via onze website (https://vacature.deveghte.nl/).
Na ontvangst van je CV en begeleidende motivatie maken wij graag een afspraak voor een
nadere kennismaking bij ons op kantoor.
Volgend op deze kennismaking wordt de keuze gemaakt of voordracht bij de opdrachtgever
passend is. Vanuit deze CV voordracht zal in overleg met de opdrachtgever een selectie worden
gemaakt van kandidaten die zullen worden uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure. Over
de wijze waarop deze procedure bij de opdrachtgever verder zal verlopen, zullen we je nader
informeren in onze kennismaking.
Tot slot winnen wij graag bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in.
De uiteindelijke afronding van de procedure ligt voor een belangrijk deel in handen van de
Stichting Loop en bestaat uit het overeenkomen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gestreefd naar een zo
spoedig mogelijke indiensttreding.

Contact
Voor verdere vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen of e-mailen
Bert Blankestijn

M: 06 – 14 707 335
E: blankestijn@deveghte.nl
de Veghte Werving & Selectie
Utrechtsestraatweg 151
3911 TS Rhenen
T: 085 – 200 63 39
W: deveghte.nl
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