
 

Vacature NPV-bestuur 
  
 
 

De NPV zet zich al bijna 40 jaar in als ambassadeur van het leven. Dit doen we vanuit Bijbelse waarden en 

normen. De zorg voor het leven wordt ingevuld door het geven van persoonlijk advies en toerusting, 

beleidsbeïnvloeding en vrijwillige thuishulp. De vereniging telt ongeveer 50.000 leden en heeft een 

netwerk van 70 lokale afdelingen met in totaal ruim 6.000 vrijwilligers. 
 
Binnenkort ontstaat er binnen het landelijk NPV-bestuur een vacature voor  
 

lid NPV-bestuur (m/v)  
 
Het NPV-bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging. De directeur is belast met de dagelijkse 
leiding van de vereniging. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang 
van zaken van de NPV. Bestuur en directie zien er samen op toe dat de beschikbare (financiële) middelen 
door de NPV op een goede wijze worden ingezet voor het doel van de vereniging.  
 
Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar, van het allerprilste begin tot aan het 
einde. De NPV komt op voor dit mensenleven. De NPV doet dit vanuit de Bijbelse opdracht leven te 
beschermen en in navolging van Jezus Christus. Van alle NPV-bestuursleden wordt verwacht dat zij deze 
missie en de grondslag van de vereniging van harte onderschrijven. 
 
Van leden van het NPV-bestuur wordt verwacht: 
▪ een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring in meerdere sectoren van de samenleving 
▪ interesse en affiniteit met de zorgsector, gedrevenheid om daarin een bijdrage te leveren en het 

vermogen om zorg voor de kwetsbaren te vertalen in een bestuurlijk klimaat dat tot (onderling) 
vertrouwen leidt 

▪ ruime organisatorische ervaring en bestuurlijk gevoel voor de Nederlandse sociale verhoudingen 
▪ onafhankelijk meedenken op strategisch niveau en maatschappelijk overzicht als basis voor het 

oplossen van vraagstukken en het aandragen van creatieve suggesties voor oplossingen  
▪ voldoende beschikbaarheid, bereidheid en capaciteiten om het meerjarenbeleid van het NPV-bestuur, 

alsmede de algemene gang van zaken binnen de vereniging te volgen en in staat om – indien gewenst – 
een geschikte gesprekspartner te zijn voor de directeur bij de voorbereiding en uitvoering van het 
beleid 

▪ een onafhankelijke en kritische geest om een zelfstandige positie te kunnen innemen ten opzichte van 
én de andere NPV-bestuursleden én de directeur  

▪ onderscheidend vermogen om het belang van de vereniging leidend te laten zijn met voorbijzien van 
mogelijke deelbelangen 

 
Er wordt, gezien de huidige samenstelling van het bestuur, gezocht naar iemand met kennis/ervaring in het 
onderwijs, marketing en communicatie of ondernemerschap.  
 
In de regel vergadert het NPV-bestuur vijf keer per jaar. Gemaakte onkosten om de vergaderingen bij te 
wonen worden vergoed. 
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met T.A. (Teunis) Stoop, voorzitter NPV-bestuur, via 
telefoonnummer 06-10338027 of bestuur@npvzorg.nl. Solliciteren? Mail uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 
7 februari 2022 naar bestuur@npvzorg.nl. 
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