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Beste lezer,

De zorg verandert snel als gevolg van vergrijzing, de noodzaak om onnodige en duurdere zorg te 

voorkomen, toenemende aandacht voor preventie en leefstijl, nieuwe technologie, digitalisering en een 

steeds zelfstandigere houding van patiënten. Vanuit het principe van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek 

(JZOJP) en als onderdeel van het bredere kader van Passende Zorg, zet de zorgsector in op het vervangen, 

verplaatsen en voorkomen van zorg. Daarbij staat het functioneren van mensen in hun specifieke context 

centraal. Fysiotherapeuten kunnen een grote rol spelen in het behandelen en ondersteunen van mensen 

om hun functioneren en kwaliteit van leven te verbeteren. Het KNGF voorziet dat er in dit kader grote 

stappen gezet worden in 2022. 

Het KNGF heeft als beroepsvereniging voor en door fysiotherapeuten de kerntaak om er samen met leden, 

Beroepsinhoudelijke verenigingen en externe partijen voor te zorgen dat de positie en toegankelijkheid 

van fysiotherapie tegen de achtergrond van de veranderingen in de zorg, wordt uitgebouwd en geborgd. 

Dit vraagt van fysiotherapeuten dat zij op regionaal niveau samenwerken, een hoog kennisniveau 

hebben en voortdurend werken aan kwaliteitsontwikkeling (transparant en data gedreven). Immers, 

alleen dan kan de Juiste Zorg op de Juiste Plek werkelijk tot stand komen. ‘Samen met de leden’ betekent 

ook dat het KNGF fysiotherapeuten ondersteunt om zich goed te kunnen voorbereiden op de eisen die de 

zorg en de samenleving aan hen stelt, en dus op hun veranderende rol en positie. 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 7

KNGF Jaarplan 2022

Voorwoord

De vijf bewegingen die het KNGF inzet om in de 

komende jaren zijn ambities te realiseren, zijn 

voortgekomen uit de combinatie van het KNGF 

Meerjarenperspectief en andere meerjarige 

beleidskaders, zoals onze visie ‘Vertrouwen 

in Beweging’, het daaruit voortkomende 

uitvoeringsplan ‘Bewegen naar de Toekomst’ 

en de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 

(2019-2022). 

Het KNGF wil in 2022 samen met de Stichting 

Keurmerk Fysiotherapie een eenduidige structuur 

van kwaliteitsregistratie in één Kwaliteitshuis 

Fysiotherapie realiseren. Tijdens de ALV van  

29 september 2021 hebben de leden ingestemd met 

dit plan. Hierdoor ontstaat eenheid en herneemt 

de beroepsgroep de regie over de eigen kwaliteit 

in het besef dat kwaliteit altijd in ontwikkeling 

is onder invloed van wat de samenleving vraagt. 

Over deze samenwerking voegen we later een 

addendum aan dit Jaarplan toe.

Om deze kerntaak goed uit te voeren maakt het KNGF in 

de komende jaren vijf bewegingen die leidend zijn voor de 

werkzaamheden en projecten die moeten worden uitgevoerd 

om onze ambities te realiseren. Dat zijn bewegingen in:

 Netwerken en samenwerking

 Preventie en gezondheid

 Innovatie en onderzoek

 Beroep en opleiding

 Beloning en belasting

Op basis van deze vijf bewegingen heeft het KNGF duidelijke keuzes gemaakt in de activiteiten en 

projecten die in 2022 worden uitgevoerd. De belangrijkste –we noemen ze speerpunten- worden in dit 

Jaarplan beschreven; in de detailbegroting is een overzicht van alle activiteiten te vinden.

Deze keuzes zijn mede bepaald door de inbreng van leden, Beroepsinhoudelijke verenigingen, het 

Consilium en de samenwerkingsverbanden die hiervoor geconsulteerd zijn. Deze prioritering geeft ons 

ook ruimte voor de grote hoeveelheid reguliere taken van het KNGF en maakt het mogelijk om het hoofd 

te bieden aan actualiteiten die op ons pad komen. En niet in de laatste plaats kunnen we hierdoor 

continuïteit realiseren in de kwaliteit van de service, adviezen en ondersteuning aan onze leden.

Jaarplannen lezen is niet ieders hobby, maar het is juist vanwege onze vastberadenheid in het realiseren 

van onze ambities, dat we je graag uitnodigen het toch door te nemen. Niet alleen weet je dan wat je 

van het KNGF kunt verwachten, wellicht heb je ook vragen of opmerkingen die voor jou belangrijk zijn. 

We horen ze graag. Je kunt ons helpen onze plannen te realiseren.

Vriendelijke groet,

Guido van Woerkom, voorzitter KNGF
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Beweging in netwerken en samenwerking1.1

In 2025 werkt de fysiotherapeut multidisciplinair, regionaal en digitaal samen, is zichtbaar en 

vindbaar en zorgt daarmee voor de juiste zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt.

  

Samenwerking in de regio is het sleutelwoord voor de toekomst van de zorg. Of dat nu tussen 

fysiotherapeuten onderling is, met andere zorgverleners, of met partners zoals zorg- en 

welzijnsinstanties, gemeenten en commerciële bedrijven. Via regionale professionele samenwerking kan 

de Juiste Zorg op de Juiste Plek worden geleverd. 

Om die samenwerking mogelijk te maken en te stimuleren werkt het KNGF in 2022 aan drie speerpunten.

Ondersteunen en bevorderen 
samenwerking 

We gaan de opzet en ontwikkeling van (multi-

disciplinaire) samenwerkingsverbanden van 

fysiotherapeuten in de regio maximaal onder-

steunen. Dat betekent: intensiever communiceren 

met onder andere ambassadeurs in het werkveld, 

het actualiseren van de digitale overzichtskaart 

van alle samenwerkingsverbanden, delen van 

best practices en stimuleren van de interactie in 

de regio’s en tussen de samenwerkingsverbanden 

onderling en het versterken van organisatie-

kracht. We helpen samenwerkingsverbanden om 

regionaal aansluiting en samenwerking te vinden 

met ziekenhuizen, huisartsenzorggroepen en 

andere eerstelijnspartners. Het KNGF zal actief op 

zoek gaan naar subsidies, toegang tot O&I-gelden 

of andere financiële ondersteuning.  

Samen met besturen van Beroepsinhoudelijke 

verenigingen en de samenwerkingsverbanden 

werken we aan de samenwerking tussen 

inhoudelijke netwerken en organisatorische 

samenwerkingsverbanden op regionaal niveau. 

Toegang tot de samenwerkingsverbanden is voor 

een (verbijzonderd) fysiotherapeut van groot 

belang. Dat betekent: de krachten bundelen 

en samenwerken. Het bovenstaande biedt 

fysiotherapeuten ook kansen om dat te doen 

waar zij goed in zijn en elkaar aan te vullen ten 

behoeve van de juiste zorg voor de juiste patiënt.  

Multidisciplinaire richtlijn kwetsbare 
ouderen 

Als logisch gevolg van onze ambitie om multi-

disciplinaire samenwerking te bevorderen 

beginnen we in 2022 met de ontwikkeling van 

een richtlijn kwetsbare ouderen als gezamenlijk 

project met andere zorgdisciplines. Dit project 

wordt gefinancierd vanuit subsidiegelden die VWS 

beschikbaar heeft gesteld als onderdeel van de 

bestuurlijke afspraken paramedische zorg. 

B Zichtbaarheid en vindbaarheid vergroten 

In 2022 wordt het publieks- en verwijzers 

platform van de fysiotherapie,  

www.defysiotherapeut.com, verbeterd en 

uitgebreid. Dit platform trekt bijna een 

miljoen bezoekers per jaar, die langs deze 

weg geïnformeerd worden over fysiotherapie 

en met behulp van een zorgzoeker geholpen 

worden bij het vinden van een fysiotherapeut. 

Fysiotherapeuten krijgen de mogelijkheid zich 

in de zorgzoeker van dit platform nog beter te 

profileren met hun specifieke kennis en ervaring. 

Daardoor worden zij beter zichtbaar en vindbaar. 

Patiënten en doorverwijzers kunnen sneller 

de juiste fysiotherapeut vinden en het aantal 

bezoekers en verwijzingen op dit platform zal 

toenemen. 

C

Bewegingen en speerpunten
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Beweging in preventie en gezondheid1.2

In 2025 heeft de fysiotherapeut een sterkere positie in het zorglandschap waardoor de 

fysiotherapeut een maximale bijdrage levert aan het voorkomen of verplaatsen van zorg. 

 

Bewegen moet de standaard worden. Daar moeten we onze samenleving en de zorg op inrichten. In 

Nederland heeft bijna een kwart van de bevolking een chronische aandoening en dat aandeel neemt de 

komende jaren fors toe. Fysiotherapeuten zijn actief op het gebied van geïndiceerde en zorg gerelateerde 

preventie. Daarmee kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan gezonde leefstijl interventies. 

Universele of selectieve preventie vallen weliswaar buiten het fysiotherapeutisch vakgebied, maar 

kunnen voor sommige fysiotherapeuten wel degelijk van belang zijn. Bij selectieve preventie heeft 

de fysiotherapeut in ieder geval een signalerende en adviserende rol. Ook in 2022 zal het KNGF zich 

inspannen om preventie en gezondheidsbevordering in de fysiotherapie te stimuleren en te faciliteren.

Om preventie en gezondheidsbevordering in de fysiotherapie te stimuleren werkt het KNGF in 2022 aan 

drie speerpunten.

Bewegingen en speerpunten1

Geïndiceerde en zorg gerelateerde 
preventie als zwaartepunt 

Samen met de Beroepsinhoudelijke verenigingen, 

samenwerkingsverbanden, andere organisaties 

in de zorg (zoals PON, FvG, NDF, NDC, gemeenten) 

en andere beroepsgroepen (oefentherapeuten, 

diëtisten, huisartsen, etc.) werken we in 2022 aan 

geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie en 

gezondheid in de fysiotherapie. Onderwerpen als 

stepped care, valpreventie, overgewicht/obesitas, 

oncologische zorg en diabeteszorg krijgen daarbij 

speciale aandacht.

Het KNGF zal fysiotherapiepraktijken die dat 

willen, actief helpen om zich te oriënteren op het 

snijvlak van zorg en welzijn en voor hen zichtbaar 

maken wat fysiotherapie kan bijdragen in het 

sociaal domein. 

Gecombineerde Leefstijl Interventies 
(GLI) 

We werken in 2022 intensief aan de verdere 

implementatie van de Gecombineerde Leefstijl 

Interventie (GLI) en de doorontwikkeling tot 

een GLI voor kinderen en een GLI+. Voor de 

contractering door zorgverzekeraars betrekken we 

het inkoopbeleid van de huisartsenzorg, waarvan 

de GLI (doorgaans) onderdeel is. De GLI-campagne 

die in 2021 is gestart, zetten we in 2022 voort. 

Deze richt zich op het grote publiek, op verwijzers 

en op fysiotherapeuten.

A COndersteuning intramuraal werkende 
fysiotherapeuten 

In 2022 zal het KNGF maximaal aandacht 

genereren voor de positie van de ‘intramuraal 

werkzame fysiotherapeut’. Die heeft immers 

een doorslaggevende rol bij het voorkomen of 

verplaatsen van zorg. Er worden in 2022 dan 

ook standpunten (Beweegziekenhuizen, COVID) 

en protocollen (CVA, IC) opgeleverd en er wordt 

bijgedragen aan onderzoek (langdurige zorg). 

Daarnaast is het KNGF ook in 2022 betrokken bij 

initiatieven als Fit4Surgery (prehabilitatie). 

B
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Om innovatie en onderzoek te bevorderen 
zet het KNGF in 2022 in op vijf speerpunten. 

Onderzoeksagenda Fysiotherapie 

Onder andere in nauwe samenwerking met de 

Beroepsinhoudelijke verenigingen wordt in 2022 

de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis 

van Waarde’ geactualiseerd. Hierbij worden de 

belangrijkste kennishiaten op het terrein van 

de fysiotherapie geïdentificeerd. Om een breed 

gedragen kennisagenda te realiseren, worden 

kennisvragen opgehaald uit het werkveld, bij de 

Beroepsinhoudelijke verenigingen en bij andere 

disciplines. Ook krijgen onderwerpen zoals 

interprofessionele samenwerking, organisatie 

van zorg en innovatie/technologie een plek in de 

kennisagenda.

In 2025 wordt de meerwaarde van fysiotherapie herkend en erkend (transparant en data 

gedreven), door innovatie en onderzoek ten behoeve van vakinhoudelijke ontwikkelingen en 

onderbouwing van doelmatige fysiotherapie.

 

Het KNGF werkt gestructureerd aan de ontwikkeling van het vak en het onderbouwen van de effectiviteit 

en doelmatigheid van fysiotherapie. Dat is noodzakelijk om de meerwaarde van fysiotherapie 

aantoonbaar en zichtbaar te maken door op het gebied van onderzoek, technologie en innovatie 

structureel en methodisch. We werken samen met het Wetenschappelijk College Fysiotherapie aan 

de hand van onze Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’ en binnen het Programma 

Paramedische Zorg 2019-2022 van ZonMw.  

Ook ontwikkelen wij in 2022 een visie op de toepassing van digitale zorg binnen de fysiotherapie 

en spannen we ons in voor externe bekostiging van de digitale gegevensuitwisseling tussen 

fysiotherapeuten en huisartsen. Activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid 

van fysiotherapie (zonder dat die ten laste komt van de kwaliteit van zorg) en verbetering van de 

samenwerking tussen fysiotherapeuten en huisartsen ten behoeve van de patiënt.   

Versterking positie fysiotherapie in 
zorglandschap 

Onder andere gebaseerd op de Onderzoeksagenda 

Fysiotherapie wordt in 2021/2022 de gezamenlijke 

subsidieronde van het KNGF/WCF uitgeschreven. 

Dit jaar wordt het totale subsidiebedrag van 

250.000 Euro verdubbeld door de Hersenstichting. 

In 2022 worden hierdoor twee volwaardige 

onderzoeksprojecten (van in totaal 500.000 

Euro) gehonoreerd die een antwoord gaan geven 

op onderzoeksvragen uit de Onderzoeksagenda 

Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’. 

Herziening KNGF-richtlijnen 

We beginnen in 2022 met de herziening van 

tenminste twee bestaande KNGF-richtlijnen. Deze 

richtlijnen zijn multidisciplinair, wat betekent 

dat we bij de ontwikkeling ervan alle relevante 

disciplines betrekken. Vanzelfsprekend zijn 

E-health 

De toepassing van e-health en digitale zorg wint 

snel terrein in de zorg. De corona-pandemie 

heeft dat proces ook binnen onze beroepsgroep 

versneld. Zowel het werkveld als de wetenschap 

nemen initiatieven op dit terrein. Zo biedt de 

inzet van blended care (een combinatie van 

traditionele face-to-face behandeling en online 

zorg) voor de fysiotherapie veel kansen. In 2022 

zal het KNGF een visie ontwikkelen over de 

toepassing van digitale zorg in de fysiotherapie. 

 
Landelijke Database Fysiotherapie 

In 2022 zal de data die is verzameld in de Landelijke 

Database Fysiotherapie (LDF) meer en actief wor-

den gebruikt voor het beantwoorden van actuele 

vraagstukken, het opleveren van rapportages, het 

verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het 

positioneren van de beroepsgroep fysiotherapie. 

A

B

C

E

Beweging in innovatie en onderzoek1.3

F

D

ook patiënten goed vertegenwoordigd in deze 

trajecten. Naast de ontwikkeling van KNGF-

richtlijnen is het KNGF betrokken bij ruim 100 

richtlijnen die worden ontwikkeld door externen, 

zoals het Nederlands Huisartsen Genootschap 

en de Federatie van Medisch Specialisten. In 

2022 worden naar verwachting 20 van deze 

richtlijntrajecten afgerond. 

Digitale gegevensuitwisseling 
bevorderen 

In 2021 is een richtlijn vastgesteld voor de digitale 

gegevensuitwisseling tussen huisartsen en 

fysiotherapeuten (richtlijn HASP). De volgende stap 

is de digitale gegevensuitwisseling tussen (para)

medici en patiënten te verbeteren. In 2022 zet 

het KNGF in op het maken van goede afspraken 

met het ministerie van VWS, om voor de omslag 

naar digitale gegevensuitwisseling de benodigde 

financiële middelen beschikbaar te maken. 
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Beroepsprofielen Beroepsinhoudelijke 
verenigingen 

In juni 2021 is de herziene versie van het Beroeps-

profiel Fysiotherapeut vastgesteld op de Algemene 

Ledenvergadering KNGF. In 2022 starten we samen 

met de Beroepsinhoudelijke verenigingen met het 

maken van aanvullingen op het Beroepsprofiel 

Fysiotherapeut voor de verbijzonderd en gespecia-

liseerd fysiotherapeuten. Zo komen we begin 2024 

tot een set aanvullende profielen van de Beroep-

sinhoudelijke verenigingen. Alle beroepsprofielen 

van de Beroepsinhoudelijke verenigingen worden 

afgestemd op het Beroepsprofiel Fysiotherapeut  

en bevatten alleen die competenties die in 

vergelijking met het Beroepsprofiel Fysiotherapeut 

aanvullend of anders zijn. Daarnaast wordt er een 

beschrijving gemaakt van de grensgebieden en 

overlappende competenties tussen verschillende 

verbijzonderingen en specialisaties. Zo wordt 

een aansluitend en overzichtelijk kader voor de 

diverse profielen van fysiotherapeuten geboden. 

In 2025 is de vigerende professionele standaard van de fysiotherapie geborgd in werkveld en 

onderwijs.

 

Zoals alle zorgverleners zorgen ook fysiotherapeuten, ongeacht hun bachelor-, master of PhD-niveau, 

dat hun profiel voldoende aansluit bij de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorgvraag. Dat betekent 

niet alleen: aandacht voor de eigen ontwikkeling als professional, maar ook oog hebben voor lokale of 

regionale samenwerking, innovaties en onderzoek. In 2022 worden in dat kader de beroepsprofielen 

van de Beroepsinhoudelijke verenigingen geactualiseerd, wordt er een nieuw kwaliteitskader opgesteld 

en worden nieuwe diensten op het gebied van intervisie en scholing ontwikkeld, die bijdragen aan de 

vakinhoudelijke ontwikkeling van fysiotherapeuten. Daarmee draagt het KNGF bij aan de noodzakelijke 

vakinhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van haar beroepsgroep. 

Om de professionele standaard van fysiotherapie te borgen zet het KNGF in 2022 in op vier speerpunten.  

Kwaliteitskader  

In het kader van het Systeemadvies fysio- 

en oefentherapie stelt het KNGF samen met 

andere betrokken partijen een Kwaliteitskader 

Fysiotherapie op. Daarin leggen we per 

aandoeningsdomeinen (bijvoorbeeld (cardio)

respiratoire aandoeningen) de diverse 

kwaliteitscriteria van fysiotherapeuten op 

het gebied van scholing, behandelvolume en 

netwerkdeelname vast. De Beroepsinhoudelijke 

verenigingen betrekken we hierbij. 

Intervisie  

Leden die gebruik maken van intervisie, hebben 

behoefte aan een uitgebreider aanbod van 

intervisie modules. In 2022 introduceert het KNGF 

een nieuwe vorm van intervisie. Deze vorm van 

intervisie geeft de fysiotherapeut meer vrijheid in 

de uitvoering van intervisie en is gericht op eigen 

ingebrachte handelingsdilemma’s. 

A B C

Beweging in beroep en opleiding1.4

Scholing 

De scholingen die het KNGF aanbiedt zijn een 

belangrijk instrument voor de implementatie 

van onze richtlijnen en ondersteunen 

fysiotherapeuten in hun professionele 

ontwikkeling. Door Covid zijn we het afgelopen 

jaar gedwongen geweest het merendeel van 

de scholingen online aan te bieden. Inmiddels 

is gebleken dat deze vorm zich voor een aantal 

onderwerpen prima leent om voort te blijven 

zetten. In 2022 benutten we de opgedane ervaring 

met online scholingen en nemen deze blijvend op 

in ons scholingsaanbod, naast fysieke scholingen 

en (hybride) combinaties. 

D



Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 17

KNGF Jaarplan 2022

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

Bewegingen en speerpunten

16

1

Beweging in beloning en belasting1.5

Nieuwe bestuurlijke afspraken 

In 2022 lopen de bestuurlijke afspraken 

paramedische zorg 2019-2022 af. In 2022 werkt 

het KNGF samen met Beroepsinhoudelijke 

verenigingen, het ministerie van VWS en 

andere zorgpartijen aan nieuwe bestuurlijke 

afspraken. Wij zetten daarbij in op voorzetting 

van bestaande trajecten en nieuwe, domein 

overstijgende bestuurlijke afspraken, over thema’s 

als substitutie (van zowel tweede naar eerste lijn 

als binnen de eerste lijn), gegevensuitwisseling of 

rondom bepaalde doelgroepen.  

Passende aanspraken fysio- en  
oefentherapie 

In 2022 werken we samen met Beroeps-

inhoudelijke verenigingen, zorgverzekeraars, 

Patiëntenfederatie en het ministerie van VWS 

aan het traject Passende aanspraken Fysio- en 

oefentherapie, dat geldt als vervolg op het 

Systeemadvies fysio- en oefentherapie uit 2016. 

In 2025 heeft de fysiotherapeut voor iedereen een toegankelijke plek in het zorgstelsel waardoor 

de fysiotherapie optimaal bijdraagt aan De Juiste Zorg Op De Juiste Plek en op passende wijze 

wordt gewaardeerd.

 

Wij willen dat de patiënt op een duurzaam georganiseerde manier kan worden geholpen. Om 

fysiotherapie maximaal te laten bijdragen aan het realiseren van De Juiste Zorg Op De Juiste Plek 

is een goed functionerend stelsel nodig, waarin voor iedereen toegankelijke en passende zorg 

de norm is. Met de komst van een nieuwe regering komen er nieuwe hoofdlijnenakkoorden en 

bestuurlijke afspraken. Die moeten gaan over domein overstijgende onderwerpen, zoals substitutie en 

digitalisering. Ook willen we fysiotherapie voor een groter deel in de basisverzekering krijgen, wat ten 

goede komt aan de juiste zorg voor de patiënt en de toegankelijkheid van ons beroep. Dat vergt een 

sterke lobby en vertegenwoordiging in Den Haag, samen met leden, andere beroepsverenigingen en 

patiëntenorganisaties. 

Om de toegankelijkheid van fysiotherapie te vergroten zet het KNGF in 2022 in op vijf speerpunten.  

Vanuit de gedachten van JZOJP, passende zorg 

en stepped care willen we versneld bereiken dat 

fysio- en oefentherapie voor een groter gedeelte 

opgenomen wordt in de basisverzekering. 

Daarbij is ook van belang wat dat betekent voor 

de aanvullende verzekering. Ook substitutie-

effecten van de inzet van fysiotherapie worden 

meegenomen (geld volgt patiënt).   

Experiment directe doorverwijzing van 
fysiotherapeut naar medisch specialisten 

Vanuit het principe van de Juiste Zorg Op de 

Juiste Plek zet de zorgsector in op het vervangen, 

verplaatsen en voorkomen van zorg. De 

fysiotherapie vervult een belangrijke rol hierin. 

We zullen onze zorg anders moeten organiseren. 

Om die reden werken we in 2022 samen met de 

Beroepsinhoudelijke verenigingen en andere 

stakeholders aan een experiment met directe 

doorverwijzing van fysiotherapeuten naar medisch 

specialisten. Dat zal leiden tot meer ervaren 

doelmatigheid, (ervaren) kostenbeheersing, 

een betere patiëntervaring en ontlasting van 

zorgverleners. Ook kan het leiden tot een ver-

beterde samenwerking tussen fysiotherapeuten en 

medisch specialisten, wat een optimalisatie van de 

gezamenlijke behandeling teweeg kan brengen.  

Betere zorg en doelmatigheidswinst 
door substitutie 

Het gezamenlijke inzicht van de partijen die 

betrokken zijn bij de bestuurlijke afspraken 

Paramedische Zorg 20219-2022 is dat er vanuit 

de Juiste Zorg op de Juiste Plek veel potentie is 

om met behulp van substitutie de zorg voor de 

patiënt te verbeteren om deze zorg doelmatiger 

te kunnen leveren. Deze doelmatigheidswinst 

kan voor financiële ruimte zorgen om regionaal 

budgetten te verschuiven van tweede naar eerste 

lijn en om ruimte te creëren voor tariefverhoging. 

In 2022 werken we samen met andere partijen 

aan een concreet programma om deze initiatieven 

verder te brengen, op basis van onder meer het 

substitutiepotentieel. 

Kostenonderzoek en werkagenda  

Het kostenonderzoek voor de paramedische zorg, 

dat in het voorjaar van 2020 werd opgeleverd, 

toont aan dat fysiotherapeuten ver onder de 

normatieve kostprijs werken. In het kader van 

dit onderzoek is afgesproken dat verzekeraars 

het kostenonderzoek ter harte nemen, en dat de 

beroepsgroepen (waaronder fysiotherapeuten) 

zich maximaal inspannen voor een doelmatige 

en efficiënte zorgverlening. Dat laatste doen 

we via een zogenaamde werkagenda, die een 

looptijd van drie jaar heeft. Op basis hiervan 

werkt het KNGF samen met verzekeraars aan 

toekomst bestendige fysiotherapeutische zorg. 

In de werkagenda staan zes onderwerpen 

waarmee de doelmatigheid kan worden 

verbeterd zonder dat de kwaliteit vermindert: 

groepsbehandelingen, e-health, start-

stopcriteria, kwaliteitsindicatoren, preventie 

en substitutie. Het is een voorwaarde dat deze 

activiteiten een bijdrage leveren aan de Juiste 

Zorg op de Juiste Plek.  
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KNGF als deskundige, dienstverlenende en 
verbindende organisatie

Ledenbinding en ledenondersteuning 

Voor het behoud en uitbouwen van een sterke 

beroepsvereniging, die in staat is de belangen 

van haar leden optimaal te behartigen, is het 

belangrijk dat zoveel mogelijk fysiotherapeuten 

lid zijn van het KNGF. Hiervoor ontwikkelen we 

in samenwerking met de Beroepsinhoudelijke 

verenigingen wervingscampagnes. In 2022 

onderzoeken we de wensen en behoeften 

van fysiotherapeuten in relatie tot de 

lidmaatschappen en lidmaatschapsstructuur. 

Op basis daarvan leggen we een aangepast 

lidmaatschapsvoorstel voor aan de ALV.

Versterken van de positie van de 
beroepsgroep 

Om de belangenbehartiging te versterken maken 

we vaker gebruik van verschillende soorten data 

die we tot onze beschikking hebben. Het gaat 

Naast deze vijf inhoudelijke bewegingen en speerpunten, zet het KNGF in 2022 op het versterken 

van de vereniging. 

 

Het KNGF is de beroepsvereniging van en voor alle fysiotherapeuten. Wij zijn de fysiotherapeuten van 

Nederland. De leden vormen de basis. Elke fysiotherapeut zou lid moeten zijn van zijn beroepsvereniging. 

Immers, hoe meer leden, des te steviger is de positie van het KNGF bij het behartigen van hun 

belangen. Om de belangen van zijn achterban nog beter te kunnen behartigen, intensiveert het KNGF 

de samenwerking met externe organisaties die voor het KNGF van toegevoegde waarde zijn. Elke 

fysiotherapeut die lid is van het KNGF levert een belangrijke bijdrage aan de toekomstbestendigheid, 

professionele ontwikkeling en positionering van het vak fysiotherapie en het beroep van fysiotherapeut. 

Eens in de vier jaar onderzoeken we samen met de Beroepsinhoudelijke verenigingen hoe we onze 

waarde voor de leden kunnen vergroten, zodat we in ledentevredenheid en ledenaantal groeien en 

daardoor een sterke vereniging met een krachtiger stem vormen.  

Om de meerwaarde en service van de vereniging te vergroten zet het KNGF in 2022 in op zes speerpunten. 

dan bijvoorbeeld om data uit onze Landelijke 

Database Fysiotherapie (de LDF), maar ook om 

(flits- en trend)peilingen onder leden over 

bepaalde thema’s. Streven is periodiek een “Staat 

van de beweegzorg” naar buiten te brengen op 

basis van deze data. De inzichten publiceren we 

via de publieke media naar politiek, stakeholders, 

het zorglandschap, fysiotherapeuten en 

patiënten. 

Samenwerking 

Als beroepsvereniging voor de fysiotherapie 

werken we in toenemende mate samen met 

andere beroepsverenigingen en patiënten-

organisaties om onze belangen te behartigen 

en gezamenlijk resultaten te boeken. In 2022 

zullen we de samenwerking verder intensiveren. 

Daarbij maken we optimaal gebruik van de 

inbreng van Beroepsinhoudelijke verenigingen, 

samenwerkingsverbanden en andere netwerken.   

Professionele ontwikkeling 

Het KNGF faciliteert en stimuleert de professionele 

ontwikkeling van fysiotherapeuten. Hiervoor 

biedt het KNGF diensten aan om fysiotherapeuten 

te ondersteunen, waaronder intervisie, IOF 

en scholing. In 2022 wordt het toepassen van 

data via de LDF en het LDF-dashboard verder 

geprofessionaliseerd. Zo worden fysiotherapeuten 

nog beter gefaciliteerd. 

Onderbouwing van het vak 

Het KNGF heeft in 2022 een sterkere positie in het 

wetenschappelijk landschap. Een meer zichtbare 

en transparantie positie voor leden en externen. 

Deze positie bereiken we door toenemende 

participatie in wetenschappelijk onderzoek, door 

het informeren, raadplegen en verbinden van 

het wetenschappelijk netwerk én door de inzet 

van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie. 

Vanuit deze sterkere positie verbeteren we 

onze bijdrage aan een wetenschappelijke 

onderbouwing van het fysiotherapeutisch 

handelen en het vak. 

ICT ondersteuning 

In 2022 zijn de nieuwe backoffice systemen 

(Microsoft Dynamics, Vertical Suite en PE-

online) van het KNGF geïmplementeerd. Met de 

implementatie van deze ICT-systemen zijn wij 

weer helemaal bij de tijd en is de beveiliging van 

data gewaarborgd. Zo stelt ons is nog beter in 

staat onze processen beter te ondersteunen en de 

communicatie met de leden te verbeteren.  

A

B

E

F

D

2

C



Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 21

KNGF Jaarplan 2022

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 20

De gedetailleerde begroting is te vinden op: 

www.kngf.nl/detailbegroting2022

2022 2021 2020 Verschil

In bedragen van ¤ 1.000  Begroting Begroting Exploitatie

Baten A B C (A)-(B)

Contributie 6.944 7.256 6.557 -312

Externe financiering 459

Dag van de Fysiotherapeut 300 300

Registergelden 3.575 3.821 3.804 -246

KRF NL 774 839 824 -65

Scholing 145 150 52 -5

IOF organisatie bijdragen 180 180 187

FysioPraxis tijdschrift 232 232 245

Overige 185 185 146

Totaal Baten 12.335 12.963 12.274 -627

Lasten

Directe kosten:

Meerjarenambities 304

Community 337

Belangenbehartiging 398

Kwaliteit 1.269

Beweging in netwerken en samenwerking 125 120 5

Beweging in preventie en gezondheid 4 -4

Beweging in innovatie en onderzoek 927 625 302

Beweging in beroep en opleiding 428 554 -126

Beweging in beloning en belasting 270 386 -116

KNGF, deskundig, dienstverlenend en verbindend 962 1.102 472 -140

Beroepsorganisatie KNGF 738 716 688 22

Totaal directe kosten 3.450 3.508 3.468 -58

Interne Bedrijfsvoering 1.402 1.381 1.203 21

Afschrijvingen 360 290 239 69

Personeel 7.058 7.144 6.040 -87

Totaal lasten 12.269 12.323 10.950 -54

Saldo normale bedrijfsvoering KNGF 66 640 1.324 -574

KRF NL

Directe kosten 215 215 208

Interne Bedrijfsvoering 45 48 25 -3

Afschrijvingen 25 25 25

Personeel 489 551 458 -62

Saldo kosten KRF NL 774 839 716 -65

Saldo normale bedrijfsvoering -707 -199 608 -509

Ontvangen rente -15 -16 -15

Rendement belegde middelen 201 201 386

Toevoeging bestemmingsreserves -400

Tlv voorziening IPF -125

Saldo exploitatie -521 2 452 -524

Saldo -521 2 452 -524

Begroting 2022

3
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Toelichting bij de begroting 2022

Inleiding

Het concept Jaarplan en de begroting 2022 zijn opgesteld op basis van onder meer het Meerjaren-

perspectief 2022, het Uitvoeringsplan visie 2025, de Werkagenda met zorgverzekeraars en de Bestuurlijke 

afspraken. 

Daarnaast zal de geplande samenvoeging van de registers KRF NL en Stichting Keurmerk Fysiotherapie 

(SKF) gevolgen hebben voor de begroting 2022. In de nu voorliggende begroting wordt deze 

samenvoeging vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Nu in de extra Algemene Ledenvergadering van 

29 september 2021 is besloten om samen te gaan met de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, wordt een 

extra Algemene Ledenvergadering in het eerste kwartaal van 2022 georganiseerd om een addendum op 

de begroting 2022 van het KNGF ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

De begroting 2022 van het KNGF heeft een nadelig saldo van 521.000 euro dat wordt veroorzaakt door de 

volgende eenmalige kosten in 2022.

 Kosten doorloop huidige software (wordt vervangen in 2022)

 Extra investering in Beroep en Opleiding

 Extra investering in de Kwaliteitsstandaarden

 Extra investering in de Landelijke Database Fysiotherapie

 Extra investering in het Kennisplatform, Defysiotherapeut.com en campagnes.

De financiële buffer van het KNGF is ruim voldoende om dit nadelige saldo op te vangen.

Voor de inhoudelijke thema’s en de directe kosten die hiermee gemoeid zijn is de begroting evenals in 

2021 als volgt ingericht: 

 1.1 Beweging in netwerken en samenwerking

 1.2 Beweging in preventie en gezondheid

 1.3 Beweging in innovatie en onderzoek

 1.4 Beweging in beroep en opleiding

 1.5 Beweging in beloning en belasting

Vanuit deze nummering kun je inhoud (jaarplan) en kosten (begroting) koppelen. Deze relatie is te vinden 

in de gespecificeerde bijlage bij de begroting waarin per beweging de totale kosten (directe kosten en 

personele kosten) worden vermeld.

Deze 5 bewegingen zijn richtinggevend voor de inhoudelijke activiteiten van het komend jaar.

Daarnaast vallen onder (2) KNGF als deskundige, dienstverlenende en verbindende organisatie een 

aantal specifieke kosten, die onder meer samenhangen met het gericht bedienen van de leden. Onder 

(3) Beroepsorganisatie KNGF zijn kosten benoemd die onder meer samenhangen met de interne 

beleidscyclus en kosten voor lidmaatschappen en juridisch advies.

In 2022 zullen de volgende bijdragen en vergoedingen niet verhoogd worden: 

 Contributie leden KNGF

 Bijdragen deelnemers kwaliteitsregister (KRF NL)

 Bijdrage deelnemers klachtenregeling

 Bijdrage deelnemers Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (IOF)

 Vacatiegelden en reiskostenvergoeding leden bestuur KNGF

 Vacatiegelden en reiskosten/tijd vergoeding voor de reguliere commissies van het KNGF 

 Vacatiegelden en reiskosten/tijd vergoeding voor de reguliere commissies van KRF NL

Algemeen

KRF NL

De kosten en baten van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL) worden apart in de begroting van 

het KNGF begroot. De kosten van KRF NL worden gedekt door de deelnemersbijdragen van het register 

en de accreditatiegelden. Het restant van de deelnemersbijdragen van het register wordt gebruikt als 

dekking van het reguliere Kwaliteitsbeleid (borging en ontwikkeling) van het KNGF, benoemd onder de  

5 bewegingen.

Formatie

In de planning van de inzet van medewerkers is er rekening mee gehouden dat zij, naast de begrote 

activiteiten, ingezet kunnen worden op actuele onderwerpen.

Externe financiering

Projecten die extern worden gefinancierd, worden in de begroting meegenomen als deze financiering 

definitief is toegekend en dus per saldo dekking voor de begrote kosten 2022 oplevert.

Eigen vermogen

Ultimo 2020 heeft het KNGF een vrij besteedbaar eigen vermogen van rond de 11,8 miljoen euro. De 

minimale buffer in het vrij besteedbare eigen vermogen bedraagt rond de 8,4 miljoen euro. Dit betekent 

dat rond de 3,4 miljoen euro ruimte in het vrije eigen vermogen aanwezig is.
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Baten en lasten

Baten 

Contributies

Om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken en dus meer leden te betrekken bij belangrijke thema’s en 

beslissingen, is in 2019 een nieuw contributiemodel ingevoerd met keuze uit verschillende pakketten. 

We hebben de contributiebaten begroot op basis van de prognose 2021 (minder inkomsten dan verwacht 

in 2021) en de verwachting dat in 2022 het ledental stabiliseert.

Dag van de Fysiotherapeut en Evenementen

De Dag van de Fysiotherapeut is voor de directe baten/kosten budgettair neutraal begroot. 

De kosten vallen onder het kopje (9) Service van de vereniging aan de leden.

Registergelden

We hebben de bijdragen voor het register begroot op basis van de prognose 2021 (minder inkomsten dan 

verwacht in 2021) en de verwachting dat in 2022 het aantal deelnemers van het register stabiliseert.

Een gedeelte van deze bijdragen wordt gebruikt voor dekking van de kosten voor KRF NL.

Scholing

Op basis van de planning voor 2022 wordt een opbrengst van 150.000 euro verwacht. De kosten worden 

onder het kopje (7) Beweging in beroep en opleiding, thema Professionele ontwikkeling (Scholingsbeleid) 

verantwoord.

IOF-organisatie bijdragen

Het KNGF heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in activiteiten ten behoeve van intercollegiale 

overleggen (IOF) en zal dat ook in 2022 doen. We verwachten dat in 2022 het aantal IOF’s en deelnemers 

IOF t.o.v. 2021 gelijk blijft.

FysioPraxis

We verwachten dat het tijdschrift FysioPraxis per saldo (directe kosten/baten) 10.000 euro zal kosten.

De directe kosten vallen onder het kopje (9) Service van de vereniging aan de leden.

Overige inkomsten

Deze betreffen vooral de opbrengst van de klachtenregeling en diverse producten.

Lasten 

Directe kosten 

In de begroting 2022 hebben we de directe kosten gekoppeld met de directe personeelskosten, zodat een 

beter inzicht ontstaat in de kosten per beweging en thema.

In het Jaarplan worden de inhoudelijke resultaten van de 5 bewegingen voor 2022 benoemd.

Interne Bedrijfsvoering

Onder de interne bedrijfsvoering vallen onder meer de kosten voor ICT, huisvesting, catering, verzekering 

en kantoor. 

We verwachten dat de post ICT ongeveer 250.000 euro hoger zal uitvallen t.o.v. de begroting 

2021. Deze meerkosten betreffen voornamelijk de doorlopende kosten in 2022 van het huidige 

kantoorautomatiseringssysteem (AX 2012). In 2021 zijn we gestart met de noodzakelijke vervanging van 

dit systeem. We verwachten dat we begin 2022 live kunnen gaan met het nieuwe ICT-systeem (Microsoft 

Dynamics AX 365). De verwachte totale investering zal ongeveer 990.000 euro bedragen en wordt vanaf 

2021 in 3 jaar afgeschreven t.l.v. de exploitatie.

Op de post Catering verwachten we 75.000 euro minder uit te geven. Dat geldt ook voor de post Huis-

vesting waar we 80.000 euro minder verwachten uit te geven, onder meer doordat we de huurovereen-

komst hebben verlengd met 5 jaar, ingaande februari 2022. Hiervoor ontvangen we de afgesproken bonus 

van 75.000 euro. De huurovereenkomst wordt overigens per februari 2027 beëindigd door de verhuurder. 

Investeringen in 2022

Hardware ¤ 86.815

Geplande vervanging laptops en beeldschermen en investeren in hybride werken.

Software ¤ 148.700 

Betreft onder meer de 2e tranche van de verwachte totale investering ad 990.000 euro voor de 

vervanging van het huidige softwarepakket. Daarnaast investeren we om het KNGF in te richten als een 

datagedreven organisatie.

Personeelskosten

De reguliere personele formatie voor 2022 is begroot op 79,75 fte (2021: 81,4 fte), een afname van 1,65 fte.

In de personele formatie zijn de 5,4 fte van KRF NL inbegrepen.

Daarnaast is, in het kader van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, een budget van 75.000 

euro gereserveerd voor het aanstellen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Risicoparagraaf

In deze paragraaf worden specifieke activiteiten uit de begroting benoemd waarvan het resultaat 

afhankelijk is van externe factoren. Het maximale risico is benoemd. 

 
Activiteit Begroot baten bedrag Maximaal risico

De Dag van de Fysiotherapeut  ¤ 300.000  ¤ 100.000

Scholing  ¤ 150.000  ¤ 30.000

Begroting 20223
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