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REGLEMENT CONSILIUM  

 

van het  

 

KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE 

 

 

Artikel 1 

1.1 Het Consilium is het orgaan als bedoeld in artikel 26 van de statuten. 

Artikel 2 Taken 

2.1 De taak van het Consilium is het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. 

 

Artikel 3 Werkwijze en verantwoording 

3.1 Het Consilium oefent de onder artikel 2 bedoelde taak zelfstandig en binnen de kaders van dit 

reglement uit. 

3.2 Het Consilium is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Algemene 

Leden Vergadering. 

3.3 Het Consilium geeft op tenminste drie momenten in de beleidscyclus van het KNGF advies aan 

het bestuur. Het gaat om de volgende stappen in de beleidscyclus: 

• De evaluatie van de strategische doelen (vaststellen financieel jaarverslag) 

• Strategisch beraad (advies over input voor strategisch meerjarenplan en jaarplan) 

• De besluitvorming over het concept strategisch plan en de begroting 

3.4 Ter bevordering van het overleg wordt tenminste drie maal per jaar een gemeenschappelijke 

vergadering belegd tussen het bestuur en het Consilium over de in artikel 3.3 genoemde stappen 

in de beleidscyclus. In deze gemeenschappelijke vergaderingen worden de adviezen van het 

Consilium besproken. 

3.5 Naast de in artikel 3.3 genoemde momenten kan het Consilium tussentijds overleg hebben met 

het bestuur over onderwerpen of thema’s. Indien het Consilium het bestuur om een overleg vraagt 

of vice versa, zal dit gehouden worden binnen veertien dagen nadat het verzoek is ingediend.  

3.6 De agenda’s van de in artikel 3 leden 4 en 5 bedoelde vergaderingen worden door de voorzitters 

van het bestuur en het Consilium in gezamenlijk overleg vastgesteld. 

3.7 Het bestuur informeert het Consilium over de besluiten die zij neemt met betrekking tot de 

onderwerpen waarover het Consilium heeft geadviseerd. Indien het bestuur afwijkt van een advies 

van het Consilium, informeert het bestuur het Consilium hierover schriftelijk onder opgave van de 

motivatie van het besluit en de afwijking van het advies. 
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3.8 De adviezen van het Consilium en de in artikel 3 lid 7 genoemde besluiten van het bestuur over 

de adviezen van het Consilium zijn openbaar voor leden en worden, voor zover van toepassing,  

toegevoegd aan de onderwerpen die ter besluitvorming in de Algemene Leden Vergadering 

voorliggen en voor zover die adviezen betrekking hebben op de agendapunten in de Algemene 

Leden Vergadering. 

 

Artikel 4 Samenstelling 

4.1 Het Consilium bestaat uit tien leden. Bij de samenstelling van het Consilium wordt rekening 

gehouden met regionale spreiding. De samenstelling van het Consilium is zodanig dat de leden van 

het Consilium een afspiegeling van de verschillende (belangen van de) leden van het KNGF 

vormen: 

a. Vijf fysiotherapeuten, die voldoende professionele affiniteit hebben met - en kennis van het 

vakgebied van algemeen fysiotherapeut, en bij voorkeur als zodanig werkzaam zijn, hetzij in 

dienstverband, hetzij als praktijkhouder, en waarvan ten minste één fysiotherapeut voldoende 

affiniteit heeft met het werken in een samenwerkingsverband; 

b. Drie fysiotherapeuten die cf. artikel 4 lid 7 onder c. worden voorgedragen door de erkende 

beroepsinhoudelijke verenigingen, rekening houdend met de pijlers aandoening, werksetting en 

demografie; 

c. Een fysiotherapeut die ten tijde van de benoeming als lid van het Consilium een bachelor 

student fysiotherapie is. Dit student-lid van het Consilium dient voor de rest van de zittingsduur 

voldoende binding met en betrokkenheid bij de achterban te hebben, met dien verstande dat het 

student-lid uiterlijk twee jaar na het afstuderen af zal treden. Dat brengt met zich mee dat het 

student-lid voor vier jaar benoemd en tevens herbenoemd kan worden, maar in de praktijk 

eerder af zal moeten treden op grond van deze bepaling; 

d. Een fysiotherapeut die voldoende professionele affiniteit heeft met - en kennis van een 

dienstverband in een instelling, en bij voorkeur als zodanig werkzaam is.  

4.2 De leden van het Consilium worden voor een periode van vier jaar door de Algemene Leden 

Vergadering benoemd op voordracht van de in artikel 4 lid 6 genoemde 

benoemingsadviescommissie. De leden kunnen één keer voor een periode van vier jaar worden 

herbenoemd.  

4.3 De leden van het Consilium functioneren zonder last. 

4.4 De leden van het Consilium kunnen hun functie in het Consilium niet combineren met functies die 

strijdig zijn met de vakinhoudelijke of professionele belangen van de fysiotherapie/de fysiotherapeut. 

4.5 Het Consilium kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris.  

4.6 Het Consilium stelt een rooster van aftreden vast. Dat rooster is zodanig dat zowel aan eisen van 

continuïteit als aan eisen van vernieuwing wordt voldaan. 

4.7 De benoemingsadviescommissie wordt samengesteld door het Consilium en bestaat uit een lid van 

het Consilium, een oud-lid van het Consilium en een lid benoemd door de Algemene Leden 

Vergadering. Het door de Algemene Leden Vergadering benoemde lid wordt benoemd voor een 

periode van vier jaar en kan één keer door de ALV worden herbenoemd voor een periode van vier 
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jaar. 

 

4.8 Bij de voordracht van leden van het Consilium aan de Algemene Leden Vergadering neemt de 

benoemingsadviescommissie de volgende werkwijze in acht: 

a. De voordracht van kandidaten door de benoemingsadviescommissie is unaniem. 

b. Bij het ontstaan van een vacature zal de profielschets door het Consilium worden vastgesteld 

rekening houdend met artikel 4 lid 1.  

c. Voor de leden genoemd in artikel 4.1 onder b vraagt de benoemingsadviescommissie een 

eensluidende en gezamenlijke voordracht van drie kandidaten aan de besturen van de 

beroepsinhoudelijke verenigingen. Als de kandidaat aan de profielschets voldoet, volgt de 

benoemingsadviescommissie de voordracht. Als dat naar het oordeel van de 

benoemingsadviescommissie niet het geval is, krijgen de besturen van de beroepsinhoudelijke 

verenigingen eenmaal de gelegenheid om, binnen veertien dagen nadat de 

benoemingsadviescommissie dit schriftelijk aan de besturen van de beroepsinhoudelijke 

verenigingen heeft medegedeeld, een nieuwe voordracht voor een of meer kandidaten te doen. 

In het geval ook die voorgedragen kandidaat naar het oordeel van de 

benoemingsadviescommissie niet voldoet aan de profielschets, kan de 

benoemingsadviescommissie een andere kandidaat toevoegen, mits deze lid is van een 

beroepsinhoudelijke vereniging. 

d. Voor de overige vacatures in het Consilium roept de benoemingsadviescommissie kandidaten op via 

de bij het KNGF gebruikelijke communicatiekanalen. 

e. KNGF-bestuursleden kunnen niet binnen vier  jaar na hun aftreden als bestuurslid benoemd worden 

als lid van het Consilium. 

4.9  Een lid kan door het Consilium worden geschorst indien hiertoe met een gewone meerderheid van 

stemmen wordt besloten, nadat het betreffende lid is gehoord door het Consilium. Het lid wiens 

schorsing in stemming wordt gebracht, onthoudt zich van stemming. Een schorsing eindigt door 

herstel in functie of ontslag, maar in ieder geval na verloop van zes maanden. 

Een lid van het Consilium kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen 

of geschorst, waarbij het Consilium aan de Algemene Leden Vergadering een preadvies uitbrengt 

4.10 Het Consilium wordt ondersteund door een door de directeur van het KNGF aan te wijzen 

functionaris. 

 

Artikel 5 Voorzitter 

5.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van het Consilium. 

5.2 De voorzitter van het Consilium brengt de Algemene Leden Vergadering in grote lijnen op de hoogte 

van de lopende en de voor de komende periode voorgenomen werkzaamheden van het Consilium. 

5.3 De voorzitter wordt bij afwezigheid of ontstentenis vervangen door een van de leden, bij voorkeur 

door de secretaris. 
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Artikel 6 Vergaderingen 

6.1 Het Consilium vergadert ten minste vier keer per jaar. 

6.2  De vergaderingen van het Consilium worden bijgewoond door alle leden van het Consilium en door 

de in artikel 4 lid 9 genoemde functionaris. Er kunnen een of meer bestuursleden van het KNGF of 

deskundigen voor een vergadering van het Consilium worden uitgenodigd als dat door het 

Consilium wenselijk wordt geacht. De voorzitter van het Consilium kan besluiten ook anderen toe te 

laten tot de vergaderingen.  

6.3  De in artikel 3 lid 4 genoemde gemeenschappelijke vergaderingen worden bijgewoond door het 

Consilium, het Bestuur, door de directeur-secretaris van het KNGF en de door de in artikel 4 lid 9 

genoemde functionaris. De voorzitter van het Bestuur leidt de gemeenschappelijke vergaderingen. 

De voorzitter van het Bestuur kan in overleg met de voorzitter van het Consilium besluiten ook 

anderen toe te laten tot de vergaderingen. 

 

Artikel 7 Ondersteuning en communicatie 

7.1  Het Consilium kan binnen de grenzen van het redelijke gebruikmaken van alle 

communicatiemiddelen die het bureau van het KNGF ter beschikking heeft teneinde de leden te 

informeren over de zaken die het Consilium relevant acht voor de leden.  

7.2  De adviezen van het Consilium worden binnen vijf werkdagen na het uitbrengen van het advies 

toegankelijk gemaakt voor de leden via de website van het KNGF. 

 

Artikel 8 Overgangs- en slotbepalingen 

8.1  Dit reglement treedt in zijn geheel in werking in werking op 10 juni 2021.  

8.2 De zittingstermijn van vier jaar als genoemd in artikel 4.2 is van toepassing op leden van het 

Consilium die vanaf 19 november 2020 worden (her)benoemd. 

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van het KNGF van 9 juni2021. 

 


