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Agendapunt 6  

  

Samenwerking SKF-KNGF 
 

Gevraagd besluit:  Accorderen van uitgangspunten en ambities zoals vastgelegd in de 

bestuurlijke afspraken (bijlage 1) en de op basis hiervan gepresenteerde 

uitwerking (bijlage 2) 

Aan de ALV wordt dit als één samenhangend besluit voorgelegd. 

 

Achtergrond en inleiding 

In onze beroepsgroep is behoefte aan eenheid op het gebied van kwaliteit en belangenbehartiging. Dit 

start met de overtuiging dat eenheid van kwaliteitsborging de inhoud van het vak en de kwaliteit van 

zorg voor onze patiënten ten goede komt. In de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2020 is een 

motie aangenomen die zag op de inrichting van een praktijkregister. Deze motie heeft geleid tot een 

ledenraadpleging met een duidelijke uitkomst: een grote meerderheid (82%) van de leden kiest voor 

het aangaan van samenwerking met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). 

Na een periode van verkenning en toetsing bij diverse groepen leden en deelnemers, hebben beide 

besturen op 4 februari 2021 bestuurlijke afspraken ondertekend. In deze bestuurlijke afspraken zijn de 

uitgangspunten en ambities opgenomen die de basis vormen voor de samenwerking SKF-KNGF. 

Na ondertekening van de bestuurlijke afspraken is via een aantal interactieve sessies input opgehaald 

bij KNGF-leden en SKF-deelnemers. Op basis van deze input is een start gemaakt met een verdere 

concretisering. 

 

Huidige stand van zaken 

De bestuurlijke afspraken (bijlage 1) zijn ondertekend onder voorbehoud van instemming van leden en 

deelnemers. Om vanuit de bestuurlijke afspraken concrete stappen te kunnen zetten hebben de 

besturen gezamenlijk een voorstel uitgewerkt, waarin beschreven staat hoe de samenwerking zou 

kunnen worden ingevuld (bijlage 2). Met een akkoord op dit voorstel kunnen de besturen overgaan tot 

het daadwerkelijk vormgeven van de samenwerking.  

 

Opzet voorgestelde uitwerking 

De bestuurlijke afspraken zijn de basis voor de voorgestelde uitwerking. Op een aantal onderwerpen 

hebben beide besturen aanvullend een aantal uitgangspunten opgesteld. Deze hebben deels 

betrekking op organisatie en inrichting van de samenwerking en deels op gevolgen van de 

samenwerking voor individuele leden en praktijken. Daar waar van toepassing worden deze 

uitgangspunten beschreven en toegelicht. Het samengaan van KNGF en SKF betekent het bestuurlijk 

en organisatorisch samenbrengen van twee organisaties. Dit zal leiden tot aanpassingen op zowel 

bestuurlijk als organisatorisch niveau. Ook het onafhankelijk positioneren van het register (individueel 

en praktijk) leidt mogelijk tot een aanpassing van de bestaande structuren. In de voorgestelde 

uitwerking wordt akkoord gevraagd op het daadwerkelijk overgaan tot uitvoering van deze 

aanpassingen. Daar waar formele besluitvorming aan de orde is, zal in een volgende ALV (zo nodig 

een extra ALV) een voorstel worden voorgelegd. Uiteraard geldt dit ook indien de aanpassingen 

aanleiding vormen voor herziening van statuten en/of reglementen.  

 

Overkoepelende ambitie 

Beide besturen hechten eraan te benadrukken dat het initiatief om KNGF en SKF samen te brengen 

gericht is op het versterken van de positie van de beroepsgroep en de positionering van fysiotherapie 

in het zorgveld door voortdurende ontwikkeling van kwaliteit. Het is bij het lezen van de in bijlage 2 

voorgestelde uitwerking goed om dat steeds in het achterhoofd te houden.  

 

Bijlagen: (2) 

Bijlage 1: Bestuurlijke afspraken Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie – 

Stichting Keurmerk fysiotherapie  

Bijlage 2:  Voorgestelde uitwerking samenwerking KNGF-SKF 
 


