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CV Laetitia Dekker-Bakker 
 
 

 
 
Naam: Dekker-Bakker 
Voornamen: Laetitia Maria Magdalena Catharina 
Jeanne 
Geboortedatum: 27 juli 1954 
Geboorteplaats: Bussum 
Nationaliteit: Nederlandse 
 

Adres: Dr. W. Nijestraat 93 
Woonplaats: 2064 XB SPAARNDAM 
Telefoon: 06-53901239 
E-mail: Laetitia.dekker@icloud.com 
Burgerlijke staat: Gehuwd 
Kinderen: 2 (volwassen) 
Kleinkinderen: 3 

 
Leeswijzer: 
Ik heb me in dit CV beperkt tot die functies, werkervaring, opleidingen1 en competenties, die relevant 
zijn voor de functie van Directeur Apneuvereniging.  
 
Belangrijkste Functies 
 
2017 – heden 
Start Laetitia Dekker, Adviesbureau voor kwaliteitsmanagement in de 1e lijns gezondheidszorg 
Kernactiviteiten:  
1. Advisering fysiotherapiepraktijken en mono- en multidisciplinaire regionale en lokale netwerken over 
strategie en beleid, innovatie en positionering in de 1e lijn, inspelend op een sterk veranderend 
zorglandschap dat vraagt om nieuwe competenties en samenwerking. 
2. Intervisie en Peer Review coaching 
3. Praktijk audits en praktijk visitaties 
4. Projectmanagement 
 
1977-2018  
• 1977: Start eigen praktijk ‘Fysiotherapie Dekker’ te Amstelveen 7 maanden na afsturen als 

fysiotherapeut. 
• 2018: Verkoop Fysiotherapie Dekker na 40 jaar succesvol ondernemerschap waarbij de praktijk 

inmiddels een begrip was in Amstelveen met 2 vestigingen binnen moderne gezondheidscentra, 20 
medewerkers en 3 mede-eigenaren, zodat continuïteit van de organisatie, patiëntenzorg en 
personeel gewaarborgd was. 

 
1 De vet gemarkeerde opleidingen zijn vooral relevant voor de functie van Directeur Apneuvereniging 
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Relevante werkervaring direct en indirect voortvloeiend uit: 
1. Het zijn van fysiotherapeut/praktijkhouder (vanaf 1978) 
2. Afronding Master Strategisch Management in de non profit sector aan de UU (1995) 
3. Start Laetitia Dekker, Adviesbureau voor kwaliteitsmanagement in de 1e lijns gezondheids- 
   zorg (2017) 
 
2015-2018  
Stuurgroep lid CVA netwerk Amstelveen  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Opzetten netwerk  
• (Kwaliteits)beleid ontwikkelen 
• Ontwikkelen zorgprotocollen met als doel uniformering en kwaliteitsverbetering van zorg voor de 

betreffende doelgroep 
• Organiseren van netwerkbijeenkomsten en scholing 
• Verbeteren samenwerking met neurologen, revalidatieartsen en neuroverpleegkundigen  
 
2013-2018  
Voorzitter Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES) in Gezondheidscentrum Bankras te 
Amstelveen waarin Fysiotherapie Dekker een vestiging heeft. 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Kwaliteitsbeleid voor het hele centrum gericht op tijdige, zinnige en zuinige zorg, op de juiste plek 

en maximaal gebruik makend van de kennis van alle disciplines onder 1 dak en alle 
samenwerkingspartners; daarnaast ook zorgen voor afstemming met de GES Marne (zie vorige 
functie) 

• Zorgprogramma’s (multidisciplinair) ontwikkelen voor de GES o.a. voor Valpreventie, Depressie, 
Orthopedie 

 
2012-2018  
Algemeen bestuurslid Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES) in Gezondheidscentrum 
Marne te Amstelveen waarin Fysiotherapie Dekker een vestiging heeft.  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Kwaliteitsbeleid voor het hele centrum gericht op tijdige, zinnige en zuinige zorg, op de juiste plek 

en maximaal gebruik makend van de kennis van alle disciplines onder 1 dak en alle 
samenwerkingspartners; daarnaast ook zorgen voor afstemming met de GES Bankras (zie hieronder) 

• Zorgprogramma’s (multidisciplinair) ontwikkelen voor de GES o.a. voor Valpreventie, Depressie, 
Orthopedie, Kwetsbare Ouderen 

• Beweegtuin realiseren 
 
2012-2018  
Coördinator en voorzitter ParkinsonNet regio Amstelland 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Organisatie en voorzitterschap 4 bijeenkomsten per jaar met het netwerk i.o.m. de neuroloog 
• Verbindende schakel tussen ParkinsonNet regio Amstelland en ParkinsonNet Nederland 
• Verantwoordelijk voor vestigings-spreidingsbeleid ParkinsonNet 
• Aanspreekpunt voor alle netwerkleden  
• Maken van informatiebulletins 
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2008-2018  
Bestuurslid (secretaris) Coöperatie de Fysionair Groep U.A. Samenwerkingsverband binnen 
adherentiegebied dominante zorgverzekeraar Z&Z (regio Amstelland t/m regio Leiden e.o.). 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Bestuursvergaderingen notuleren en de agenda maken i.o.m. de voorzitter 
• Formeel contact voor alle externe relaties 
• Kwaliteitsverbetering fysiotherapeutische zorg voor mensen met chronische aandoeningen 
• Efficiencybevordering praktijkvoering (uitwisselen best practises) 
• Waarneempoule opzetten voor fysiotherapeuten 
• Scholing op maat inkopen voor alle medewerkers fysiotherapeuten binnen FZA  
 
2008-2018  
Voorzitter Samenwerkende Amstelveense Fysiotherapeuten (SAF)  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Boegbeeld, externe vertegenwoordiging 
• Profilering van de eerstelijns fysiotherapie in Amstelveen richting alle stakeholders 
• Verbeteren samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen en de gemeente 
• Projecten opzetten en daarvoor financiering krijgen 
• Kwaliteitsverbetering door specifieke scholingsavonden 
 
2005-2018 
Voorzitter Stichting Medisch Centrum Bankras. Dit is het eerste gezondheidscentrum waar Fysiotherapie 
Dekker partner in werd. 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Leiden vergaderingen Stichtingsbestuur en agenda maken 
• Externe vertegenwoordiging 
• Portefeuille kwaliteit 
• Aansturen manager gezondheidscentrum  
• Bevorderen van samenwerking binnen het centrum door het organiseren van vakinhoudelijke 

bijeenkomsten en sociale activiteiten 
• Vertrouwenspersoon 
 
2003-2006  
Voorzitter Medische Commissie KNLTB (Koninklijke Lawn Tennis Bond).  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Beleid maken samen met de bondarts KNLTB en de medische commissie om sportblessurepreventie 

aantoonbaar te bevorderen  
• Samenwerking bevorderen tussen sportartsen en sportfysiotherapeuten 
• Congressen organiseren voor sportartsen en sportfysiotherapeuten 
• Ontwikkelen van evidence based informatiemateriaal voor sporters en zorgprofessionals 
 
2000-2005  
Hoofdredacteur ‘Fysiotherapeutische Casuïstiek’,  Wetenschappelijke Uitgave Bohn Stafleu en van 
Loghem.  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Een tijdschrift maken dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar het dagelijks 

handelen van fysiotherapeuten waardoor de kwaliteit van hun zorg kan verbeteren.  
• Redactievergaderingen leiden 
• Thema’s bepalen i.o.m. de overige redacteuren 
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2000-2011  
1. Voorzitter en tevens oprichter International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT)  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Ontwikkelen van de statuten i.o.m. een notaris 
• Boegbeeld zijn 
• Verantwoordelijk voor alle contacten met stakeholders (inter)nationaal 
• Vertegenwoordiger IFSPT binnen de World Confederation of Physical Therapy (WCPT) 
• Aanspreekpunt voor de Nederlandse sportfysiotherapie organisatie (NVFS) 
• Voorzitter van de algemene ledenvergadering en alle bestuursvergaderingen 
• Kwaliteitsverbetering sportfysiotherapie mondiaal (zie ook SPA project hieronder) 
• Sportfysiotherapie promoten bij alle (inter)nationale stakeholders  
• Bezoeken lidorganisaties IFSPT en het gedachtegoed uitdragen. 
• Groei van de organisatie bevorderen  
• Bevorderen van kennisuitwisseling tussen landen (leren van elkaar) 
• Sponsorwerving 
• Ontwikkelen van een Dopingconvenant met WADA  
 
2. Projectleider van het SPA project ‘Sports Physiotherapy for All’, gesubsidieerd door het Leonardo da 
Vinci Programma van de EU periode 2004-2007.  
Doelstelling: bevorderen blessurevrij sporten en sportief bewegen ter preventie van chronische 
aandoeningen die leefstijl gerelateerd zijn.  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Projectleider die persoonlijk verantwoordelijk is voor de resultaten en de financiën 
• Ontwikkelen mondiale kwaliteitsstandaard sportfysiotherapie (competenties en standaarden op 

Master of Science niveau) 
• Ontwikkelen van een internationale Master opleiding Sportfysiotherapie die voor alle 

fysiotherapeuten mondiaal bereikbaar is (gelijkheid en inclusie bevorderen) 
• Opzetten van een internationaal register van IFSPT geregistreerde sportfysiotherapeuten zodat deze 

in alle landen kunnen werken (badge of quality en job rotation). 
• Opzetten van een elearning platform via een specifieke SPA website 
• Verantwoordelijk voor een goede disseminatie strategie ter vergroting van de belangstelling voor en 

kennis over de projectresultaten 
• Verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de projectuitkomsten tot 10 jaar na 

dato van de projectafronding  
 
1994-2000  
Directeur Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS).  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Procuratiehouder  
• Ondersteuner bestuur 
• Aansturen secretariaat 
• Sterke positionering sportfysiotherapie als erkend specialisme binnen de fysiotherapie en tevens 

binnen de sportgezondheidszorg. 
• Doorvoeren benodigde professionalisering 
• Beroepsprofiel maken 
• Ontwikkeling Curriculum Masteropleiding Sportfysiotherapie   
• Sponsorwerving 
• Organisatie van congressen 
• Hoofdredacteur uitgave tijdschrift 'Sportfysiotherapie in Beeld’  
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1993-1998  
Vicevoorzitter Stichting Pensioenfonds Fysiotherapeuten. 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Beheer en controle uitvoering verplichte regeling pensioen fysiotherapeuten 
• Uitwerken modernisering verplichte regeling 
• Externe vertegenwoordiging  

 
1990-1993  
1. Dagelijks bestuurslid (penningmeester) van de landelijke belangenorganisatie voor vrijgevestigde 
fysiotherapeuten: Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten (VVF) 
2. Voorzitter onderhandelingsdelegatie 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Belangenbehartiging praktijkhouders in de breedste zin des woords 
• Landelijke modelovereenkomsten met ziekenfondsen (realisatie MOK 1991) en overeenkomsten 

met particuliere verzekeraars KLOZ/KPZ  
• CAO fysiotherapie (realisatie CAO vrijgevestigde praktijk 1993) 
• Pensioen (realisatie en statutenwijziging en modernisering verplichte pensioenregeling 1993)    
• Regionalisering: opzetten Regionale Verenigingen Vrijgevestigde Fysiotherapeuten door het hele 

land en opzetten regionale overlegstructuren met alle zorgverzekeraars  
• Voorbereiding fusie tussen de landelijke beroepsorganisatie voor fysiotherapie KNGF 

(vakinhoudelijke zaken, richtlijnen, onderzoek etc.), de VVF (belangenvereniging vrijgevestigde 
fysiotherapeuten) en LVVD (belangenvereniging fysiotherapeuten in dienstverband) 

• Plaatsvervangend lid in het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg kamer IV 
• Lid Dagelijks Bestuur van de Raad voor het Vrije Beroep (RVB) namens de VVF 
 
1989-1994  
Oprichter en voorzitter eerste regionale vereniging voor belangenbehartiging van de vrijgevestigde 
fysiotherapeuten in de regio Amstelland (ZFAM).  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Oprichting regelen inclusief totstandkoming statuten 
• Promoten belang lidmaatschap bij alle vrijgevestigde fysiotherapeuten in de regio Amstelland 
• Beleidsplan en communicatieplan maken 
• Ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen voorzitten 
• Overleggen met de regionale Zorgverzekeraar over contracten etc. 
• Overleggen met de landelijke belangenorganisatie voor vrijgevestigde fysiotherapeuten 
 
1978-1989 
Bestuurslid afdeling Amsterdam van de landelijke beroepsorganisatie voor fysiotherapie: Koninklijk 
Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Samenwerking bevorderen tussen fysiotherapiepraktijken 
• Vakinhoudelijke thema’s bespreken 
• Lezingen organiseren 
• Afstemmen met de landelijke koepel over behoeften in de afdeling Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Werkzaamheden Laetitia Dekker, Adviesbureau voor kwaliteitsmanagement in de 1e lijns 
gezondheidszorg  
 
1. Advisering 1e lijns praktijken op niveau van 
• Beleid & Management 
• Strategie 
• Positionering in de 1e lijn 
• Organisatiemodel ontwikkelen 
• Projectmanagement 
 
2021-heden:  
Adviseur van een fysiotherapiepraktijk 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Ontwikkelen beleidsplan voor 2-5 jaar (2021) 
• Organisatiemodel maken (2021) 
• Projectmanagement implementeren (2022) 
• HR-en Kwaliteitsmanagement tijdelijk uitvoeren tot er een vast kracht gevonden is (2022) 
• Vertaalslag maken van de kansen en bedreigingen vanuit het Integraal Zorgakkoord 2022 (IZA)  

voor de praktijk en deze meenemen in het beleidsplan 
  
2. Coaching Intervisie en Peer Reviewgroepen en modereren Psychologengroepen 
 
2021-2022:  
Moderator online intervisiebijeenkomsten psychologen ter voorbereiding voor een praktijkvisitatie 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Volledig op de hoogte zijn van de visitatie eisen en het praktijkportfolio dat elke praktijk moet 

maken 
• Leiderschap tonen (psychologen verwachten een psycholoog en geen fysiotherapeut als 

moderator), goed verwachtingsmanagement doen, empathisch zijn, tijdpad bewaken zodat in 2 
bijeenkomsten van 4 uur de hele voorbereiding op de visitatie gereed is voor alle deelnemers  

• Verslag per bijeenkomst schrijven 
 
2017-heden:  
Coaching Intervisie - en Peer Review groepen fysiotherapeuten 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Informeren en adviseren over de thema’s die gekozen kunnen worden 
• Verdieping bijeenkomsten bevorderen en daardoor het leerrendement optimaliseren 
• Zorgen voor een veilige leeromgeving 
• Zorgen dat iedereen aan bod komt 
 
2017-heden:  
Uitvoeren praktijk audits (normatief) en praktijk visitaties (formatief) bij fysiotherapiepraktijken 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• In staat zijn om op de juiste wijze om te gaan met de verschillen tussen een normatieve audit 

(goed/fout en daarmee geslaagd of gezakt) en een formatieve visitatie (wat gaat goed, wat kan 
beter? Worden de streefwaarden gehaald? Zo niet, opvolgingsgesprek plannen) 

• Inlezen aangeleverde digitale informatie vooraf en opvallende zaken noteren  
• Zorgen dat de audit/visitatie waardevol is voor de praktijk, ook als de praktijk een audit niet haalt of 

als er een ontwikkeltraject nodig is in geval van een visitatie 
• Rapportage schrijven 
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2. Begeleiding bij opzetten en/of onderhouden van 1e lijns mono-of multidisciplinaire netwerken 
 
2019-2020:  
Haalbaarheidsproject Oprichting Neuronet Groot Amsterdam en Amstelland  
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Haalbaarheidsonderzoek ontwikkelen 
• Uitkomsten verzamelen, interpreteren en een advies schrijven 
• Bijeenkomsten met alle stakeholders organiseren 
• Rapporteren aan opdrachtgever over uitkomsten  
 
2019:  
Project gericht op ontwikkelen van wijkgerichte Beweegzorg voor fysiotherapeuten en 
oefentherapeuten in Midden-Holland (ook als adviseur namens REOS) 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Alle relevante partijen om tafel krijgen inclusief de huisartsencoöperatie Midden Holland 
• Informeren over de veranderingen in het zorglandschap en bewustmaken van urgentie 
• Brainstormsessie organiseren met alle betrokkenen 
• Projectplan maken  
• Commitment krijgen voor het plan en Stuurgroep installeren  
 
2019:  
Adviseur bestuur FZA gedurende 1e jaar namens REOS (organisatieadviesbureau voor de zorg en het 
sociaal domein) 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Bestuur coachen 
• Taak-functieomschrijvingen maken 
• Beleidsplan met communicatieplan maken 
• Ondersteunen eerste 2 ledenvergaderingen 
 
2018: 
Projectleider vanuit de beroepsorganisatie KNGF inzake de oprichting van een regionale Coöperatie van 
fysiotherapiepraktijken FysioZorgAmstelland (FZA) 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Landelijk model ontwikkelen voor een monodisciplinaire coöperatie van fysiotherapiepraktijken dat 

uitgerold kan worden in andere regio’s (is gelukt en wordt overal gebruikt ) 
• Statuten op maat ontwikkelen i.s.m. een gespecialiseerde advocaat  
• Communicatie met het werkveld om fysiotherapiepraktijk te motiveren zich aan te sluiten 
• Geschikte bestuursleden werven 
• Oprichtingsvergadering organiseren en leiden  
 
2017-heden:  
Coaching Intervisie - en Peer Review groepen fysiotherapeuten 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• Informeren en adviseren over de thema’s die gekozen kunnen worden 
• Verdieping bijeenkomsten bevorderen en daardoor het leerrendement optimaliseren 
• Zorgen voor een veilige leeromgeving 
• Zorgen dat iedereen aan bod komt 
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2017-heden:  
Uitvoeren praktijk audits (normatief) en praktijk visitaties (formatief) bij fysiotherapiepraktijken 
Verantwoordelijkheden en taken: 
• In staat zijn om op de juiste wijze om te gaan met de verschillen tussen een normatieve audit 

(goed/fout en daarmee geslaagd of gezakt) en een formatieve visitatie (wat gaat goed, wat kan 
beter? Worden de streefwaarden gehaald? Zo niet, opvolgingsgesprek plannen) 

• Inlezen aangeleverde digitale informatie vooraf en opvallende zaken noteren  
• Zorgen dat de audit/visitatie waardevol is voor de praktijk, ook als de praktijk een audit niet haalt of 

als er een ontwikkeltraject nodig is in geval van een visitatie 
• Rapportage schrijven 
 
Vrijwilligerswerk: 
2018-heden:  
Mantelzorger met variabele inzet 
 
Opleidingen 
2017 Masterclass geïntegreerd Zorgmanagement 
2016 Opleiding tot intervisiecoach (KNGF) 
2016 Opleiding tot visiteur fysiotherapiepraktijken (KNGF) 
2014 Post HBO Handtherapie 
2012 Post HBO cursus ParkinsonNet 
2011 Motivational Interviewing 
1998 Diploma Intercollegiale Toetsing i.h.k.v. Systematische Kwaliteitszorg (CBO) 
1996 Diploma Marketing UU  
1995 Master Strategisch Management in de non profit sector UU (MSM) 
1991 Cursussen vergadertechnieken en onderhandelen 
1987 Post HBO Orofaciale Fysiotherapie  
1984 Post HBO Sportfysiotherapie  
1982 Diverse neurologie cursussen 
1977 Diploma Bachelor Fysiotherapie 
1973 Diploma Gymnasium Bèta 
 
Hobby’s: 
• Samen dingen ondernemen met mijn man, kinderen en kleinkinderen  
• Sportief bezig zijn: fietsen, wandelen, skiën en sport kijken 
• Tuinieren en tuinen bezoeken 
• Lezen  
• Kunst en cultuur: muziek, ballet, theater, musea, historische panden 
 
Interesses: 
• De mens in al zijn facetten 
• Hoe ik concreet kan bijdragen aan duurzaamheid van de aarde en daardoor ook van de mens  
• Ontwikkelingen in het (inter)nationale zorglandschap, (inter)nationale maatschappelijke, (geo)politieke 

en wetenschappelijke ontwikkelingen 
• Leiderschap en hoe ik me daarin kan blijven verbeteren 
• Hoe ik betekenisvol kan zijn en blijven  
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Competenties en hoe ik die benut 

• Natuurlijk en verbindend leiderschap gericht op mensen motiveren en enthousiasmeren op weg 
naar het bereiken van gezamenlijke doelen, én gericht op een organisatiecultuur waarin mensen 
‘beautiful mistakes’ mogen maken om van te kunnen leren en verbeteren  

• Inspirator voor mensen om op zoek te gaan naar persoonlijke zingeving in hun werk en vandaaruit 
het beste uit zichzelf te kunnen halen 

• Zowel analytisch als in staat tot 'omdenken' en daarmee succesvol in het vinden van innovatieve en 
duurzame oplossingen 

• Overtuigend vanuit argumenten, kennis en passie, met oog voor het gezamenlijke belang 
• Doelgericht en resultaatgericht, maar wel altijd met oog voor de menselijke maat  
• Management van veranderprocessen gebruikmakend van de ‘kracht van het verschil’ tussen 

mensen  
• Waardegedreven, volhardend en denkend in mogelijkheden en daardoor betekenisvol voor een 

organisatie  
• Verantwoordelijk, professioneel en aanspreekbaar op verbeterpunten en daardoor een 

betrouwbare samenwerkingspartner/adviseur/baas of collega 
• Overzicht houden in complexe situaties en dat juist uitdagend vinden en er energie van krijgen 
• Open mind en daardoor dagelijks weer nieuwe dingen leren of nieuwe wegen vinden 
• Netwerker pur sang omdat mensen en organisaties elkaar aanvullen en simpelweg nodig hebben  
• Gevoel voor verhoudingen, waardoor werken in diverse settingen en op diverse niveaus mogelijk is 
• Communicatief sterk in zowel woord als geschrift wat waardoor deuren makkelijker open gaan 

 

 
 
 


