
 

 

Waar staat de Vereniging Topfysiotherapie voor? 
 
 
We zijn een club van inhoudelijk gedreven collega’ s die ook ondernemend en innovatief 
excelleren. We positioneren ons in het bovenste 1/10 deel van het marktsegment, zowel qua 
intern als extern functioneren. 
 
We zijn ervan overtuigd dat …. 
 

• Door intensieve samenwerking in verenigingsverband we elkaar kunnen 
steunen/versterken, inspireren en we worden ontzorgd; 

• Dat we in onze praktijk effectiever en efficiënter kunnen werken; 

• Een beter product kunnen leveren dan wanneer we niet in verenigingsverband 
zouden werken; 

• Ons personeel meer te bieden hebben door gezamenlijk op te trekken op het gebied 
van HRM; 

• We daarmee als vereniging extern onderscheidend zijn en van waarde voor partners. 
 
Hoe doen we dat? En wat doen we dan? 
 

• Door in een collegiale en plezierige sfeer te werken, dat is een belangrijke 
voorwaarde voor lidmaatschap 

• Ons handelen aan elkaar te staven/meten: we hebben als vereniging intervisie als 
methodiek ingevoerd en managementcijfers worden onderling besproken 

• Elkaar te inspireren en informeren: we zijn een goed draaiende 
ondernemersvereniging die inspiratie ontbijtsessies, vakinhoudelijke bijeenkomsten 
en intern scholingsactiviteiten verzorgt. Jaarlijks is er een Topdag en twee jaarlijks 
wordt er een waar Topevent georganiseerd waarbij plezier, inspiratie en verbinding 
voorop staan. 

• Ons als groep eenduidig en sterk naar derden presenteren, we hebben een eigen 
keurmerk Topfysiotherapie, verzamelen gegevens en gebruiken deze in rapportages 
om met externe partijen overleggen. Vanuit de vereniging is er een delegatie die met 
externe partijen spreekt, zoals VGZ, CZ, Zilveren kruis, KNGF etc. 

• Grote taken verdelen we door letterlijk samen te werken. Alle leden leveren daarin 
zijn of haar aandeel. We hebben een bestuur vanuit de leden, werkgroepen en 
commissies waarin leden participeren. We hebben een gezamenlijke uitstraling en 
website, een eigen Topplatform voor de interne communicatie, overleg met 
leveranciers (b.v. bij ICT) en directe contacten met de zorginkopers bij de diverse 
zorgverzekeraars. Onze pay-off : “Samen Bewegen naar Beter” spreekt hierin voor 
zich! 

 
 
Het bovenstaande maakt ons een club die voor u als externe partij van grote waarde kan 
zijn. We zijn betrouwbaar, transparant en leveren innovatieve en kwalitatief hoogstaande 
zorg. 
 
 


