Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL) is hét eigentijdse kwaliteitsregister fysiotherapie voor alle
fysiotherapeuten in Nederland. KRF NL staat voor voortdurend verbeteren en ontwikkelen, borging
van kwaliteit en zichtbaarheid.
Het College KRF NL zorgt voor de instandhouding van het kwaliteitsregister, beheert het
beleidsdocument en oordeelt over dispensatieverzoeken. Daarnaast kent het register diverse
commissies die uitvoering geven aan het beleid van het College. Te weten: de Accreditatiecommissie,
de Beroepscommissie met een Kamer Accreditatie en Registratie en een interne- en externe
Adviescommissie.
We zoeken per direct:

Een Algemeen Fysiotherapeut als Lid voor de
interne Adviescommissie KRF NL
De interne Adviescommissie KRF NL bestaat uit de volgende leden:
- Een vertegenwoordiger van elke beroepsinhoudelijke vereniging (BI) van het KNGF
- Een Algemeen Fysiotherapeut
Het bestuur van het KNGF benoemt de leden van de interne Adviescommissie KRF NL voor de duur van
vier jaar, met een proeftijd van drie maanden. Je komt éénmaal voor herbenoeming in aanmerking.
Samen met je commissieleden bepaal je wie de voorzittersfunctie op zich neemt.
Wat ga je doen?
Samen met de overige commissieleden geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het College over
het te voeren beleid binnen KRF NL. De adviezen komen tot stand vanuit de visie van de
vertegenwoordigde BI’s. De interne Adviescommissie zorgt bovendien voor periodieke rapportages
aan het College KRF NL.
Wat is jouw profiel?
Interne Adviescommissieleden
Je bent lid van het KNGF en hebt affiniteit met- en een visie op de ontwikkeling van fysiotherapie.
Daarnaast ben je ervaren en kundig in het beoordelen van kwaliteitsregistraties en het voorstellen van
beleidswijzigingen voor (tenminste één van) de groepen die je vertegenwoordigt.
Voor alle rollen in commissies geldt dat je op het moment van aanstelling geen zitting hebt in het
bestuur van een beroepsinhoudelijke vereniging of van het KNGF.
Wat bieden wij?

Een maatschappelijk relevante positie binnen hét landelijke kwaliteitsregister fysiotherapie. Je
draagt bij aan de ontwikkeling van het vak fysiotherapie en de kwaliteit van de
fysiotherapeutische zorg. Je ontvangt een passende vacatie- en reiskostenvergoeding.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie vóór 1 mei 2021 naar bureaukrf@kngf.nl, ter attentie van Mary Geelen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mary Geelen via 06-82501647. We zien uit naar

je reactie!

