Organisatie
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging en
belangenbehartiger van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF bevordert de kwaliteit van
het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van de bijna
19.000 aangesloten fysiotherapeuten en daarmee de beroepsgroep in het algemeen. Het KNGF
organiseert diverse diensten waaronder het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) waar
27.000 fysiotherapeuten gebruik van maken. De vereniging bevindt zich midden in de dynamiek van
de zorgsector en het sociaal domein, waarin complexe vraagstukken vragen om heldere
standpunten, inventieve oplossingen en slagvaardig handelen.
Ter versterking van het team Belangenbehartiging zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
deskundige Beleidsmedewerker zorgcontractering (32 uur p/w)
Het team Belangenbehartiging zet zich in voor de positionering van fysiotherapie en voert een
proactieve lobby richting ‘Den Haag’ en zorgverzekeraars, met als doel betere randvoorwaarden
(wet- en regelgeving en contracteerbeleid) te creëren voor de leden van het KNGF om hun vak uit te
kunnen oefenen. Hiervoor onderhoudt het team contacten met stakeholders bij de overheid (zoals
ministeries, Tweede Kamerleden, grote gemeenten, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de
Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt en het Zorginstituut Nederland) en
met de belangrijkste spelers in het zorgveld (zoals zorgverzekeraars, andere beroepsverenigingen
zoals die van huisartsen en ziekenhuizen en patiëntenorganisaties).
Functieomschrijving
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent het eerste aanspreekpunt bij KNGF voor alle zorgverzekeraars en verzorgt mede het
relatiebeheer richting Zorgverzekeraars Nederland;
Je adviseert het MT, directie en bestuur van KNGF over de te volgen strategie bij beïnvloeding
van het zorgcontracteerproces;
Je onderhandelt met de zorgverzekeraars over de nieuw af te sluiten contracten voor de
beroepsgroep;
Je informeert en adviseert leden en collega’s over de contracten met de zorgverzekeraars;
Je onderhoudt contacten met relevante beroepsgroepen in de zorg en patiëntenorganisaties.

Functie-eisen
▪

▪
▪
▪
▪

We zoeken een ondernemende, initiatiefrijke en ervaren beleidsmedewerker met HBO/WO
werk- en denkniveau, bijvoorbeeld met een afgeronde opleiding of (gezondheidszorg)economie,
bestuurskunde of rechten.
Je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden.
Je hebt kennis van het Nederlandse zorgstelsel en bij voorkeur van verschillende
bekostigingsmodellen in de zorg en de zorgverzekeringsmarkt.
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Je bent vaardig in het opbouwen en onderhouden van netwerken, gewend om projectmatig te
werken en actief gericht op in- en externe samenwerking.

Daarnaast beschik je over de volgende persoonlijke kenmerken en competenties:
▪
▪

Klantgerichte en proactieve houding;
Resultaatgericht;

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organisatiesensitief en omgevingsbewust;
Diplomatiek en vasthoudend;
Je kunt goed plannen en organiseren;
Je bent helder en transparant in je communicatie;
Stressbestendig; je staat stevig in je schoenen;
Geen 9-tot-5 mentaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
We bieden je marktconform salaris en een flexibele werkplek in een stimulerende en collegiale
omgeving. Je bruto maandsalaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. Het KNGF kent prima
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar, dat bij goed functioneren
omgezet wordt in een vast contract.
Standplaats
Amersfoort
Interesse?
Het KNGF laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m 1 januari
via www.polderbanen.nl/vacatures. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Evi Gasseling
Klaas Molenaar op 073-8200955.

