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Geacht bestuur, 
 
Donderdag 12 januari jl. hebben het KNGF en SKF bekend gemaakt dat een fusie van beide organisaties in het 
Kwaliteitshuis geen doorgang zal vinden en hun teleurstelling hierover publiekelijk uitgesproken.  
 
Het KNGF had 2023 graag op andere wijze willen starten. De verslagenheid is groot bij bestuur en directie, de 
organisatie en de beroepsinhoudelijke verenigingen van het KNGF dat ondanks onze enorme inzet in de 
afgelopen twee jaar het samengaan niet lukt. Want zoals ook aangekondigd in de nieuwjaarskaart aan onze 
leden: “Eén beweging, samen sterk staan, dat is waar het KNGF voor wil gaan.” Ook in onze nieuwsberichten 
en interviews van de afgelopen weken hebben we laten zien dat dat dit de koers is die wij willen varen. 
In de nieuwsbrief die SKF recentelijk uitdeed over het afblazen van de fusie staan naar het oordeel van het 
bestuur KNGF een aantal onjuistheden. 
 
Afstand nemen van het 100-ledeninitiatief door het KNGF  
 
In de informatie over het afblazen van de fusie, vermeldt het SKF in haar nieuwsbrief, als  één van de redenen 
voor het niet doorgaan van de samenwerking dat het KNGF bestuur geen afstand heeft genomen van de 
inhoud van het 100-ledeninitiatief, ingediend op 16 november jl. in de ALV van het KNGF. Daarbij haalt SKF de 
oorspronkelijke tekst van het 100-ledeninitiatief aan waarin de mogelijkheid van schorsing van 
kwaliteitsregister wordt benoemd.   
 
Het KNGF-bestuur vindt dat SKF in haar berichtgeving geen juiste voorstelling van zaken geeft. 
Het bestuur van het KNGF heeft zich voorafgaand aan de ALV van 16 november tegen de formulering van het 
100-ledeninitiatief luid en duidelijk uitgesproken,  en heeft een negatief stemadvies aan haar leden 
uitgebracht. Wij zijn net als SKF van mening dat het Kwaliteitshuis Fysiotherapie niet op het spel mag worden 
gezet.  
 
Na de ALV heeft het bestuur met de initiatiefnemers overleg gevoerd en met hen een tekst opgesteld over de 
uitleg die gegeven moet worden aan het agenda-initiatief. In de tekst, die geldt als een memorie van 
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toelichting, wordt aangegeven hoe het agenda-initiatief is bedoeld en moet worden gelezen. Met deze tekst 
hebben  bestuur en de initiatiefnemers er voor gezorgd dat het agenda- initiatief zowel de 
verenigingsdemocratie als de bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bestuur respecteert. 
De mogelijkheid van schorsing van het Kwaliteitshuis (zoals in de oorspronkelijke tekst van het agenda 
initiatief stond verwoord) is daarmee definitief van de baan. Een schorsing van het Kwaliteitshuis is immers 
niet alleen onwenselijk, druist in tegen onze visie, maar is ook niet in lijn met de statuten en reglementen van 
het KNGF.  
 
Het bestuur KNGF heeft daarmee afstand genomen van de oorspronkelijke inhoud van het 100-ledeninitiatief 
en heeft er voor gezorgd dat het initiatief de ontwikkelingen en instandhouding van het Kwaliteitshuis niet in 
de weg zit.  
De memorie van toelichting tekst is door KNGF als bijlage bij onze brief van 9 januari jl. met SKF gedeeld. 
SKF was dan ook volledig op de hoogte van de tekst en het feit dat het Kwaliteitshuis niet meer op het spel 
stond.  
 
Het opkomen voor belangen van een bepaalde groep fysiotherapeuten 
 
In de berichtgeving van SKF staat ook  dat KNGF stelt dat het opkomen voor belangen van een bepaalde 
groep fysiotherapeuten in het Kwaliteitshuis  nooit mag resulteren in het aantasten van belangen van een 
andere groep fysiotherapeuten. SKF stelt dat daarmee vrijwel iedere innovatie wordt geblokkeerd die 
gepaard gaat met een betere vergoeding. Naast het feit dat SKF een zinsnede uit een concept 
bespreekdocument van KNGF haalt, is de uitleg die SKF eraan geeft niet juist.  
Het KNGF heeft met de aangehaalde zin absoluut niet aangegeven dat fysiotherapeuten die aan innovatie 
doen of zich op andere wijze onderscheiden, niet extra kunnen worden beloond. Integendeel, het KNGF vindt 
juist dat fysiotherapeuten die zich extra inspannen en zich onderscheiden daarvoor ook de passende 
beloning moeten krijgen. Wat de door SKF onjuist aangehaalde  zin zegt, is dat het KNGF opkomt voor alle 
fysiotherapeuten en dat we dat voor iedereen zo goed mogelijk doen. Het succes van een bepaalde groep 
fysiotherapeuten moet niet ten koste gaan van een andere groep. Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie biedt plek 
voor alle fysiotherapeuten van Nederland. Of je nu gespecialiseerd bent of niet en of je nu voorop wilt lopen 
in de innovatie van ons vak of niet. Met de daarbij horende verschillen in beloning. 
 
Het KNGF gaat door 
 
Het KNGF gaat door op de ingeslagen weg. Onze koers is wat ons betreft niet veranderd. En is nog steeds 
waar we voor staan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van KNGF 
 
 
 
 
Guido van Woerkom 
voorzitter 
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