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Geachte heer Van Woerkom, 
 

Zoals besproken in de overlegvergadering van 3 oktober jl. geeft het Consilium een positief advies over het 

jaarplan 2020. 

 

In de overlegvergadering zijn door het Consilium nog wel de volgende opmerkingen en suggesties gedaan. 

 
1. Naar het oordeel van het Consilium is directe ondersteuning en aansturing in de regio van groot belang 

om aan de organisatie-eisen voor JZOJP te voldoen. Het Consilium adviseert om hier niet alleen met 

goede voorbeelden te werken en koplopers te ondersteunen maar juist ook tijd en menskracht in te 

zetten voor regio’s waar samenwerkingsinitiatieven achterblijven. Draag zorg voor een regionale 

organisatie met draagvlak en een helder mandaat voor vertegenwoordigers van de totale beroepsgroep. 

2. Betrek, naast de al bestaande relaties met universiteiten en hoogleraren, ook de hogescholen en 

lectoren en andere relevante disciplines bij het verhelderen van de meerwaarde van het vak en het 

positioneren van de vakgenoten. 

3. Betrek de betreffende studenten uit de studentenraad, studieverenigingen en de student-leden bij het 

plannen en organiseren van bezoeken aan de hogescholen. De onderwerpen van bezoeken en 

presentaties kunnen daarmee meer op maat en wens van de studenten en specifieke omstandigheden 

op die hogescholen worden gesneden. 

4. Het Consilium begrijpt dat er sprake is van intensief overleg met de besturen van de 

beroepsinhoudelijke verenigingen over de onderlinge verhoudingen en de gewenste toekomstige 

richting van de samenwerking binnen het KNGF. Het Consilium meent dat dit van het grootste belang is 

voor het handhaven en versterken van de eenheid binnen de beroepsgroep. Dat geldt ook voor het 

beleid t.a.v. verbijzonderingen en specialisaties. 

5. Het Consilium mist de onderwerpen ledenwerving en ledenbinding in het jaarplan. In het jaarplan 2019 

is het een specifiek speerpunt, hierdoor kan het de indruk wekken dat het ingezette beleid geen 

continuïteit heeft.  

6. Te hoge administratieve lasten zijn een grote bron van onvrede bij de leden. Het verdient daarom 

aanbeveling duidelijker te maken welke doelen worden nagestreefd en welke resultaten worden 

behaald.  

7. Hoewel het Consilium ervan uitgaat dat de samenwerking met de organisaties van aanpalende 

beroepen onverminderd doorgaat, ontbreekt dit punt in het jaarplan.  

8. Het Consilium pleit ervoor dat de werkelijkheid van de dagelijkse praktijk meer het uitgangspunt zou 

moeten worden voor door het KNGF/WCF geïnitieerd wetenschappelijk onderzoek. 
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9. Het Consilium constateert dat overleg met de opleiding en beleid ten aanzien van de 

opleidingscapaciteit op de hogescholen niet aan de orde komen in het jaarplan. Het Consilium adviseert 

de banden met de opleidingen aan te halen en dat niet te beperken tot het Studierichtingen Overleg 

Fysiotherapie (SROF). 

10. Tot slot wijst het Consilium erop dat het onderwerp oudedagsvoorziening meer aandacht zou moeten 

krijgen en besproken dient te worden op de onderhandelingstafels van de CAO. Er zijn veel 

misverstanden over de huidige pensioenregeling voor fysiotherapeuten in de eerste lijn. Oplossen 

daarvan kan een deel van de misverstanden en onrust bij de achterban wegnemen.  

Ik ga er vanuit hiermee een nuttige aanvulling op (de aandachtspunten in) het jaarplan te hebben gegeven. 

 
Met vriendelijke groet, 

namens het Consilium 

 

 

 

 

Davy Paap 

Voorzitter  


