
 
Functieprofiel leden Consilium KNGF 

Het Consilium draagt bij aan het realiseren/uitwerken van de missie van het KNGF en heeft als 

doel het 'geweten' van de vereniging te zijn en tegelijkertijd 'critical friend' van het bestuur. Vanuit het 

perspectief van de leden (in alle diversiteit), en gericht op de toekomst. 

Het Consilium is een autonoom en onafhankelijk adviesorgaan van het KNGF. Het Consilium 

adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van (ontwikkeling van) beleid, strategische doelen, de 

verantwoording van dat (financieel) beleid en realisatie van die doelen naar de leden. 

Leden van het Consilium worden voorgedragen vanuit de verschillende geledingen van het KNGF. 

Te weten: 

• 4 leden vanuit de Algemeen Fysiotherapeut; 

• 3 leden vanuit de beroepsinhoudelijke verenigingen; 

• 1 lid uit de zorggroepen; 

• 1 lid uit de intramurale sector; 

• 1 lid studentenraad.  

Leden die benoemd zijn voor het Consilium hebben een professionele drive om de beroepsvereniging, 

het KNGF, optimaal te laten functioneren. Leden van het Consilium dienen daarom het algemeen 

belang van het KNGF en al haar geledingen. 

De leden van het Consilium zijn op de hoogte van de actuele en relevante wetenschappelijke, 

maatschappelijke, politieke en zorg gerelateerde ontwikkelingen binnen het werkveld dat zij 

vertegenwoordigen. Ze zijn in staat om deze ontwikkelingen op een constructieve wijze te verwoorden 

binnen het Consilium en naar het Bestuur van het KNGF. 

De leden van het Consilium zijn ingewerkt in de bestuurlijke cyclus van het KNGF (de 4 vergaderingen 

in het jaar), kennen de standaard agendapunten per vergadering en weten de verbanden te leggen 

tussen de jaarplannen van de achterban waaruit ze voortkomen en het jaarplan van het KNGF. 

Tevens houden zij daarin het lange termijn perspectief van zowel het werkveld, als die van het KNGF 

in ogenschouw. 

De leden van het Consilium zijn ieder jaar in het bezit van de uitgebreide externe analyse, die vanuit 

het KNGF-bureau wordt opgesteld. De leden zijn hierdoor op de hoogte van relevante ontwikkelingen, 

die de gehele fysiotherapie aangaan en kunnen van daaruit reflecteren welke mogelijke gevolgen dat 

voor het werkveld kan inhouden dat zij vertegenwoordigen. 

De leden van het Consilium dienen actief te participeren in de vereniging en dienen zichtbaar te zijn 

voor de leden van het KNGF. Het is immers van belang dat de leden van het KNGF via het Consilium 

georganiseerd de dialoog kunnen aangaan met het Bestuur van het KNGF. Het Consilium moet 

daarmee een zichtbaar orgaan binnen de vereniging zijn. 

Op de ALV -waar het jaarverslag- wordt geagendeerd, wordt ook het jaarverslag van het Consilium 

geagendeerd. Hierin staat duidelijk beschreven welke punten zijn besproken tussen het Bestuur van 

het KNGF en het Consilium en welke acties daarop genomen zijn, welk advies terzijde is gelegd en 

welke argumenten het bestuur van het KNGF daarvoor in stelling brengt. 

De leden van het Consilium hebben de mogelijkheid om naar leden van het KNGF te escaleren, indien 

het Bestuur van het KNGF het advies van het Consilium naast zich neerlegt.  


