
Welkom 
(nieuwe) collega!



Dan is het belangrijk  
dat je aangesloten bent bij 

het KNGF - vindt ook je 
werkgever. Ik zal namens je 
werkgever uitleggen wat het 

KNGF voor je betekent.

Je begint 
aan een 
(nieuwe) baan.



Het KNGF is de beroepsvereniging voor alle fysiotherapeuten 
van Nederland. Door ons te verenigen in een collectief 
krijgen we zaken voor elkaar die je in je eentje niet  
voor elkaar krijgt.
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Wat doet het KNGF?



1 Belangenbehartiging  
richting politiek

1

Wat  

We zorgen ervoor dat de 

kwaliteit van ons vak hoog 

blijft. Die kwaliteit tonen  

we wetenschappelijk aan. 

Bovendien maken we  

dit inzichtelijk voor een  

breed publiek.  

Hoe  

We organiseren en investeren in 

wetenschappelijk onderzoek én 

in onze eigen Landelijke 

Database Fysiotherapie (LDF). 

Bovendien houden wij een 

landelijk kwaliteitsregister bij. 

Gevolg 

Fysiotherapeuten hebben de 

afgelopen decennia steeds meer 

de plek in de zorg verworven 

die we verdienen.

https://www.kngf.nl/krf-nl


2 Belangenbehartiging  
richting zorgverzekeraars

Wat  

Samen met zorgverzekeraars zijn 

we op zoek naar optimale zorg. 

Zorg die efficiënt en betaalbaar 

is. Met een vergoeding die de 

ruimte geeft voor een gezonde 

professionele praktijkvoering.  

Hoe  

We voeren campagnes zoals 

(Ont)regel de Zorg. Ons team 

belangenbehartiging staat in 

nauw contact met alle 

zorgverzekeraars.  

Gevolg 

Fysiotherapeuten zijn op de 

hoogte van alle ontwikkelingen 

rondom zorgcontracten. Ook 

kunnen we meer tijd aan 

patiënten besteden doordat de 

regeldruk is verminderd. 

2

schrap én verbeter



3 Jouw positie richting 
andere zorgverleners

3

Wat  

We zorgen ervoor dat 

fysiotherapeuten steeds  

meer betrokken worden in  

de samenwerking met andere 

zorgdisciplines. 

Hoe  

We werken samen met andere 

zorgdisciplines bij het opstellen 

van onze eigen én externe 

richtlijnen. We ondersteunen 

praktijken bij het aangaan van 

(multidisciplinaire) regionale 

samenwerkingverbanden door 

heel Nederland.  

  

  

Gevolg 

Fysiotherapeuten kunnen  

alle richtlijnen terugvinden 

op het KNGF Kennisplatform. 

Het aantal regionale 

samenwerkingsverbanden 

waarin we een rol spelen, 

neemt nog steeds toe. 

https://www.kngf2.nl/kennisplatform


4 Jouw positie 
richting de patiënt

4

Wat  

We zorgen ervoor dat de 

fysiotherapeuten in het 

Kwaliteitsregister duidelijk 

zichtbaar en vindbaar zijn voor 

patiënten. Bovendien tonen  

we welke erkende 

verbijzonderingen zij bieden. 

Hoe  

We promoten het patiënten-

platform defysiotherapeut.com 

en landelijke consumenten 

campagnes zoals bewegenis.nl 

ter bevordering van het belang 

van ons vak.   

  

Gevolg 

Jaarlijks bezoeken meer dan  

één miljoen patiënten het 

platform waar ze meer te weten 

kunnen komen over de aard van 

hun klacht(en) en vinden ze 

eenvoudig de fysiotherapeut die 

bij ze past. 

https://defysiotherapeut.com
https://bewegenis.nl/


Persoonlijke houvast5

5

Wat  

We zorgen ervoor dat jij in  

elke fase van jouw loopbaan 

als fysiotherapeut wordt 

ondersteund.  

Hoe  

Ledenvoorlichting  

beantwoordt alle vragen  

die je als fysiotherapeut hebt. 

Ook persoonlijk advies en 

ondersteuning van onze 

Starterscoach en adviseurs in  

de regio behoren tot de 

mogelijkheden.  

Gevolg 

Er staat jou een mooie loopbaan 

als fysiotherapeut te wachten. 

Op belangrijke beslismomenten 

weet je de juiste keuzes te 

maken en doe je het werk  

dat goed bij je past.  



Student

Denk, praat en 
beslis mee waar 
we heen gaan 
met ons vak. 

Stel je voor dat er geen KNGF zou zijn. 

Wie komt er dan op voor onze 

collectieve belangen? En wie zorgt 

ervoor dat de kwaliteit van ons beroep 

op peil blijft? De kwaliteit waar wij  

als fysiotherapeuten trots op mogen  

zijn en die patiënten de zorg biedt  

die ze verdienen. 



Leden hebben invloed 
op de toekomst van ons vak

Sluit je nu aan!  
Kies het Loondienst 

lidmaatschapspakket 
dat bij je past. 

https://www.kngf.nl/lidmaatschap
https://www.kngf.nl/lidmaatschap


Bel met KNGF Ledenvoorlichting 

033 467 2929

Bel
Je kunt me mailen via

Starterscoach@kngf.nl

Mail Whatsapp
Je vindt mij ook op Whatsapp

06 52 54 74 43

Heb je nog 
vragen? Neem 
contact met  

mij op! 

tel:0334672929
mailto:Starterscoach@kngf.nl
https://api.whatsapp.com/send?phone=31652547443



