Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met bijna 19.000 leden. Het KNGF
bevordert de kwaliteit van het vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen
van de fysiotherapeuten, positioneert fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunt leden op
maat met advies en diensten. De vereniging bevindt zich midden in de dynamiek van de zorgsector,
waarin complexe vraagstukken vragen om heldere standpunten, inventieve oplossingen en slagvaardig
handelen in het belang van onze leden en optimale zorg voor de patiënt.
Het KNGF heeft een Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR), voor leden en niet-leden van het
KNGF. Met het register stimuleert en borgt het KNGF de kwaliteitsverbetering van de individuele
fysiotherapeut en maakt deze transparant. De leden van het KNGF kunnen tijdens de ALV van 13 juni
a.s. stemmen over het voorstel om het CKR per 1 januari 2020 te vervangen door KRF NL. Het
Reglement en Beleidsdocument voor het KRF NL zijn vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering
van 22 november 2018.
Het KNGF Bestuur heeft verzocht de governance, organisatie en financiering van het Kwaliteitsregister
binnen de vereniging, werkorganisatie en begroting volledig transparant te maken. Dit streven naar
transparantie over het functioneren van het register waarin 27.000 fysiotherapeuten zich
geregistreerd hebben, staat los van de besluitvorming komende ALV over KRF NL.
Voor de backoffice van ons Register zijn wij op zoek naar een
Hoofd Register Fysiotherapie
(32-40 uur per week)
Wat ga je doen?
▪ Je bent verantwoordelijk voor een goed functionerend Register Fysiotherapie en de verdere
ontwikkeling daarvan.
▪ Je houd je bezig met het inrichten van een eigenstandige organisatie van het Register
Fysiotherapie. Dit doe je i.s.m. de deelprojectleiders en in afstemming met de directie en het
bestuur van KNGF. Een reglement en Beleidsdocument zijn aanwezig.
▪ Je richt de governance voor het Register Fysiotherapie opnieuw in, zowel de
uitvoeringsorganisatie als ook de commissies en stemt hiertoe continu af met direct
betrokkenen.
▪ Je volgt en signaleert relevante ontwikkelingen en wetgeving (wet BIG, onderwijs en bij- en
nascholing), analyseert en interpreteert deze en vertaalt deze naar consequenties voor het
beleid en organisatie.
▪ Je geeft leiding aan de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie.
▪ Je schat de financiële consequenties in van (strategische) plannen, bewaakt het budget en de
financiële doelstellingen.
▪ Je onderhoudt proactief contacten met relevante partners en stakeholders
(beroepsinhoudelijke verenigingen, algemene fysiotherapeuten, patiëntenorganisaties,
onderwijsaanbieders, zorgverzekeraars, etc.).
Wie ben jij?
▪ Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau;
▪ Je hebt een pragmatische instelling;

▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt meerdere jaren leidinggevende ervaring;
Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichten/aansturen van complexe projecten binnen een
dynamisch, complexe omgeving;
Je bent op de hoogte van het maatschappelijke en politieke speelveld van onze vereniging;
Bij voorkeur breng je concrete werkervaring mee met kwaliteitssystemen binnen de zorg;
Een grondige kennis van de fysiotherapie is een pré.

Voor een succesvolle invulling van deze functie vinden wij het verder van belang dat je in staat bent
om verbinding te maken tussen betrokkenen op zeer verschillende niveaus in de organisatie. Dat
vraagt organisatiesensitiviteit en goede communicatieve vaardigheden. Je bent een netwerker; goed in
staat om relaties en netwerken op te bouwen en te onderhouden. Je bent een stevige sparringpartner
op diverse niveaus, analytisch en weet te allen tijde het overzicht te bewaren. Je weet een heldere
visie om te zetten in daadkracht.
Wat bieden wij?
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
We bieden je een salaris binnen de range van € 4.829,- – € 6.998,- bruto per maand op basis van 40
uur, afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast kun je rekenen op een stimulerende en collegiale
omgeving. Het KNGF kent prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft in eerste instantie een
jaarcontract.
Geïnteresseerd?
Leuk! Graag ontvangen wij dan jouw CV met een aanvullende motivatie. Mail deze vóór 25 mei a.s.
naar vacature@kngf.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Edith van der Bent, Manager
Kwaliteitsbeleid. Zij is bereikbaar op telefoon: 06-57397037 of per mail: e.vanderbent@kngf.nl. Ook
kun je je wenden tot Inge Lemmink van de afdeling HRM via i.lemmink@kngf.nl.

