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Beste lezer,

Tijdens een werkbezoek aan een fysiotherapie-

praktijk in 2022 zei VWS-minister Ernst Kuipers: 

‘Fysiotherapie is van wezenlijk belang voor de 

zorg. Het is echt de bedoeling om deze sector 

te versterken, anders krijgen we het nooit voor 

elkaar.’

Nog nooit heb ik een bewindspersoon zich zo dui-

delijk en positief over onze beroepsgroep horen 

uitspreken. Kuipers doelde op onze rol en positie 

in de zorg en het zorgstelsel. Om die te verbete-

ren is onder andere multidisciplinaire samenwer-

king nodig, waarbij de waarde van fysiotherapie 

beter tot zijn recht komt en fysiotherapie duur-

zaam toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. 

‘Multidisciplinaire samenwerking’... dat betekent 

dat ook voor fysiotherapeuten een nieuwe tijd 

aanbreekt. Een tijd waarin niet alleen onze positie 

in het zorgstelsel blijvend verandert, maar ook 

onze rol bij het behandelen van patiënten. Het 

vraagt van fysiotherapeuten om die rol te pakken; 

mee te werken aan integrale afspraken, hun eigen 

ideeën in te brengen en blijvend te innoveren.

We kunnen dus spreken van een omslag. Een om-

slag naar passende zorg, waarbij aandacht voor 

de context van de patient centraal staat en de 

hulpvraag goed geanalyseerd wordt. Waarbij niet 

alles wat kan, ook echt gedaan hoeft te worden 

en de nadruk ligt op wat een patient zelf kan en 

wil. Een omslag dus, die helemaal aansluit bij wat 

de fysiotherapie eigenlijk al doet. Fysiothera-

peuten kunnen die kennis en ervaring inbrengen 

in een multidisciplinair samenwerkingsverband. 

En dat is wat mij betreft ook samenwerking die 

financieel wordt ondersteund.

Er zit beweging in!1

De fysiotherapeut zorgt voor 
soepel bewegende spieren. 

Het KNGF zorgt dat 
fysiotherapeuten optimaal 
kunnen functioneren.

Niet alleen multidisciplinair samenwerken biedt 

grote kansen voor onze beroepsgroep. Na jaren-

lang praten en onderhandelen zijn we hoopvol 

over de mogelijkheden om de passende aan-

spraak voor fysiotherapie in de basisverzekering 

te realiseren. Het is nodig om daarbij helder te 

beschrijven hoe wij aankijken tegen kwaliteit van 

fysiotherapie. Dat doen we in het Kwaliteitskader 

Fysiotherapie. Ik zie daarnaast dat de politiek zich 

regelmatig positief uitlaat over fysiotherapeu-

ten en het belang van hun zorgverlening. Ik zie 

dat samenwerkingsverbanden in de regio’s zich 

ontwikkelen tot volwaardige partners die samen 

met zorgverzekeraars en gemeenten praten over 

passende zorg en de juiste zorg op de juiste plek. 

En ik zie dat steeds meer mensen en partijen zich 

realiseren dat inzet van meer fysiotherapie, duur-

dere behandeling in de tweede lijn voorkomt.

Zijn er dan geen bedreigingen of zaken die ver-

beterd moeten worden? Natuurlijk wel. Zo is de 

arbeidsmarktproblematiek een punt van grote 

zorg en is er nog steeds geen cao. De administra-

tieve druk is nog altijd veel te hoog en er is ook 

nog geen zicht op vergoeding van al dat werk, 

terwijl dat keihard nodig is. Contracten blijven 

knellen. En er is ook zorg over de eenheid in onze 

beroepsgroep. 

In dit Jaarplan 2023 van het KNGF kun je lezen dat 

we ons beleid en plannen ontwikkelen met het 

oog op de grote bewegingen die in de zorg en 

onze maatschappij plaatsvinden. Door daarin een 

goede plek voor de fysiotherapie te realiseren, 

kunnen we op termijn de dingen bereiken die ve-

len graag vandaag al geregeld zouden willen zien. 

Dat is het nut van een beroepsvereniging; van 

het KNGF. Door daar lid van te zijn en te blijven, 

bereik je met steun aan het collectief wat je in je 

eentje nooit voor elkaar krijgt. 

‘Er zit beweging in’. Het is niet voor niets de titel 

van dit Jaarplan. Want het is echt zo. We komen 

steeds dichter bij de realisering van onze visie 

voor 2025. 

Tegelijkertijd leven we in een tijd waarin steeds 

meer praktijken het moeilijk hebben. Waarin de 

kosten oplopen en de inkomsten achterblijven. 

Waarin voldoende personeel steeds lastiger te 

vinden is. Waarin het steeds moeilijker wordt om 

patiënten op een goede manier te behandelen, 

met voldoende tijd en aandacht. Dat besef sterkt 

mij om nog harder te strijden voor het vak en de 

positie van deze mooie beroepsgroep. Weet dat ik 

– samen met het bestuur – naast de leden sta in 

ons gezamenlijk streven naar de verbetering van 

de positie van het vak én de beroepsgroep.

Dit jaarplan 2023 is tot stand gekomen 

dankzij een intensieve co-creatie met 

tal van leden. Daar ben ik trots op.

Laat gerust weten wat je er  

van vindt! Dat maakt ons werk  

alleen maar beter.

Guido van Woerkom

Voorzitter
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Maatschappelijke  
Ontwikkelingen

Missie

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

verenigt de fysiotherapeuten van Nederland. We behartigen 

hun sociaal economische en maatschappelijke belangen. 

Samen met onze leden stellen wij fysiotherapeuten in  

Nederland in staat om hoogwaardige en passende zorg  

te leveren. Gezamenlijk ontwikkelen we het vak en delen 

we kennis. 

Zo zorgen we dat mensen en de samenleving blijven  

bewegen.

Visie

De erkende positie die fysiotherapie heeft, groeit in een 

samenleving waarin ‘bewegen’ steeds belangrijker wordt. 

Daarbij voorkomt of vervangt fysiotherapie duurdere zorg. 

Hierdoor wordt de fysiotherapeut gezien als een medi-

sche professional die passende zorg verleent op basis van 

wetenschappelijk onderbouwde en geborgde kwaliteit. De 

fysiotherapeut werkt samen met andere zorgverleners. Bij 

de geleverde zorg zijn de belasting en de beloning van de 

fysiotherapeut in evenwicht. Het KNGF is het professionele 

en deskundige collectief dat namens de fysiotherapeuten 

van Nederland spreekt.   

Ook het werk van het KNGF wordt beïnvloed 

door allerlei maatschappelijke ontwikke-

lingen. De overheid en andere belangheb-

benden hebben ieder voor zich eigen visies, 

doelstellingen en plannen.

Daarom overlegt het KNGF structureel met 

alle spelers in de zorg en de politiek. Bij 

het formuleren en uitvoeren van ons beleid 

houden we nu, in 2023 en verder rekening 

met de volgende kaders.

1.  Het Coalitieakkoord: ‘Omzien naar  

elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ 

Om de zorg voor iedereen betaalbaar, 

beschikbaar en bereikbaar te houden zijn 

verbeteringen nodig.

 In het coalitie akkoord staat onder andere 

dat werken in de zorg aantrekkelijker moet 

worden en dat samenwerking (over de lijnen 

en disciplines heen) en preventie steeds 

belangrijker worden. Ook de gegevensuit-

wisseling moet beter worden, zoals ook het 

contracteerproces. Daarbij neemt het kabi-

net zich voor om ongecontracteerd werken 

verder te ontmoedigen. Het zal duidelijk zijn 

dat dat ook ons raakt. 

2. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) 

Het IZA is de opvolger van eerdere hoofd-

lijnenakkoorden en heeft betrekking op de 

zorg die wordt vergoed vanuit de zorgverze-

keringswet en deels ook op direct daar-

aan gerelateerde domeinen. Belangrijkste 

thema’s:

• Regionale samenwerking 

•  Samenwerking sociaal domein, 

huisartsenzorg en ggz

•  Versterken organisatie van de basiszorg

• Preventie en leefstijlgeneeskunde

•  Waarde gedreven zorg, kwaliteit, 

uitkomstgerichte zorg

• Pakketbeheer en contractering

• Digitalisering en gegevensuitwisseling

•  Arbeidsmarkt en ontzorgen van de 

zorgmedewerkers

Missie  
en visie

3. “Passende Zorg” 

Passende Zorg is waarde gedreven, komt 

samen met en multidisciplinair rondom de 

patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste 

plek en gaat over gezondheid in plaats van 

over ziekte. Passende zorg wordt het uit-

gangspunt voor het basispakket, de inkoop 

en de bekostiging.

4. Passende Aanspraak Fysiotherapie 

In november 2021 lanceerde VWS het project 

‘Naar een passende aanspraak voor eerste-

lijns fysio- en oefentherapie’. 

Dit project komt er kort gezegd op neer dat 

betrokken partijen zoeken naar onderbouw-

de mogelijkheden om fysiotherapie onder te 

brengen in de basisverzekering. 

2

De fysiotherapeut zorgt voor 
balans in bewegen. 

Het KNGF beweegt naar 
een betere balans tussen 
beloning en belasting.
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Zijn we goed op weg?

In 2023 zullen we samen met het Consilium en de Beroeps-

inhoudelijke Verenigingen evalueren of we met de stappen 

die we in de afgelopen jaren en in 2023 binnen de vijf 

bewegingen hebben gezet, ook echt kans zien dat we de 

Visie 2025 kunnen realiseren. Als dat nodig is zullen we 

aanvullende stappen zetten.

Beweging in beroep en opleiding

In 2025 is de vigerende professionele  

standaard van de fysiotherapie geborgd in 

werkveld en onderwijs.

Beweging in innovatie en onderzoek

In 2025 wordt de meerwaarde van fysio-

therapie herkend en erkend (transparant en 

datagedreven), door innovatie en onderzoek 

ten behoeve van vakinhoudelijke ontwik-

kelingen en onderbouwing van doelmatige 

fysiotherapie.

Beweging in preventie en gezondheid

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.

Beweging in netwerken en samenwerking

In 2025 werkt de fysiotherapeut multidiscipli-

nair, regionaal en digitaal samen, is zichtbaar 

en vindbaar en zorgt daarmee voor de juiste 

zorg op de juiste plek voor de juiste patiënt.

Beweging in beloning en belasting

In 2025 heeft de fysiotherapeut een voor 

iedereen toegankelijke plek in het zorgstelsel 

waardoor de fysiotherapie optimaal bijdraagt 

aan de juiste zorg op de juist plek voor de 

juiste patiënt en op passende wijze wordt 

beloond.

Het KNGF doet zijn werk aan de hand van vijf bewegingen 

die we moeten en willen maken om in een periode van 

vijf jaar de Visie 2025 van het KNGF werkelijkheid te laten 

worden. Elk jaar maken we nieuwe stappen binnen die 

bewegingen. Samen vormen die stappen ons Jaarplan, 

zoals nu voor 2023.

In de Visie Fysiotherapie 2025 ‘Vertrouwen in Beweging’ 

wil het KNGF bereiken dat de fysiotherapie een belangrij-

ke rol speelt in de antwoorden op ontwikkelingen in de 

zorgvraag. De fysiotherapie werkt dan actief aan gezond-

heidsbevordering en de bijdrage van fysiotherapie aan 

bewegend functioneren is dan zichtbaar en toetsbaar. Ook 

speelt de fysiotherapie in 2025 een belangrijke rol bij het 

initiëren en optimaliseren van samenwerking in de zorg. 

Clustering van specialisaties maakt dat de fysiotherapie 

zich helder positioneert en fysiotherapeuten maken zich 

sterk voor innovaties, ontwikkelen zich voortdurend en 

zijn wendbaar in het veranderende zorglandschap. Fysio-

therapeuten trekken gezamenlijk op in het realiseren van 

deze ambities.

Om te verzekeren dat deze visie gerealiseerd wordt is het 

werk van het KNGF gestructureerd aan de hand van vijf 

bewegingen waar we elk jaar stappen in zetten.

Op basis van deze vijf bewegingen kiezen we voor drie 

speerpunten waar we in 2023 extra aandacht aan geven.  

Je leest er over in het volgende hoofdstuk.  

Bewegingen  
in het KNGF

3

De fysiotherapeut 
zorgt voor een soepel 
bewegende schouder.

Het KNGF beweegt 
naar een soepele 
samenwerking met alle 
partijen in de zorg.

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/over-kngf/kngf-visie-vertrouwen-in-beweging.pdf
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We ondersteunen werkgevers- en werk-

nemersverenigingen actief bij de tot-

standkoming van een cao voor eerstelijns-

praktijken.

We inventariseren arbeidsmarkt-

problematiek onder fysiotherapie praktijken 

om een duidelijk en kloppend beeld te 

hebben bij onderhandelingen.

 We voeren gesprekken met zorgverzekeraars 

over beloning en belasting. 

We onderhandelen over een betere positie 

van de fysiotherapeut in het zorgstelsel (o.a. 

passende aanspraak in de basisverzekering).

We voeren een beperkte pilot uit, om te zien 

onder welke voorwaarden fysiotherapeuten 

eventueel kunnen doorverwijzen naar een 

medisch specialist. 

 De beroepsprofielen van de Beroeps-

inhoudelijke Verenigingen worden op basis 

van het eerder gepubliceerde Beroeps-

profiel Fysiotherapie in 2023 geschreven en 

vervolgens voorgelegd aan de leden. In het 

verlengde daarvan is een visie en beleidslijn 

ontwikkeld voor de opleiding tot fysiothera-

peut. In 2023 implementeren we dit beleid.

Het KNGF gaat in 2023 meer aandacht 

geven aan de toegevoegde waarde van de 

intramuraal werkende fysiotherapeut. Dat 

zullen we doen door een onderzoek naar de 

waarde van fysiotherapie in de langdurige 

zorg en het maken van een Handreiking CVA 

met subsidie van de Hersenstichting. 

Wat doet het KNGF concreet in 2023  

om de problemen op de arbeidsmarkt 

te verminderen?Arbeidsmarkt 

We zien steeds meer problemen op de arbeidsmarkt voor 

fysiotherapeuten. Het aantal vacatures loopt op. De werk-

druk is gigantisch; een van de redenen waarom fysiothe-

rapeuten gemiddeld al na 11 jaar het vak verlaten, of (45%) 

vertrekken uit de eerste lijn. Kennelijk is ons beroep en 

werken in de eerste lijn steeds minder aantrekkelijk. Het 

KNGF wil daar actief verandering in aanbrengen.

Een cao voor eerstelijnspraktijken is al jarenlang buiten 

bereik, ondanks intensieve onderhandelingen tussen de 

werkgevers- en werknemersvereniging. Dat is niet ver-

rassend, want met de huidige tarieven is er gewoon geen 

geld voor passende collectieve arbeidsvoorwaarden. 

Wat hierbij meespeelt is dat fysiotherapie nu niet de plek 

in het zorgstelsel heeft die wel nodig is om – samen met 

anderen – te komen tot passende zorg. Ook daardoor 

staat de aantrekkelijkheid van het vak onder druk. Het vak 

wordt immers niet alleen door meer salaris aantrekkelijker. 

Ook als de fysiotherapeut inhoudelijk meer ruimte krijgt 

om het vak uit te oefenen, zal dat leiden tot grotere tevre-

denheid en werkplezier. En als dat werkplezier er is en het 

vak weer aantrekkelijk wordt, dan helpt dat om krapte op 

de arbeidsmarkt elders in de zorg te verlichten. 

Denk aan het feit dat fysiotherapeuten veel werk van huis-

artsen kunnen overnemen. Immers, ongeveer een derde 

van de mensen die bij de huisarts komen, heeft klachten 

aan het beweegapparaat. Die patiënten kunnen zonder 

huisartsconsult direct naar de fysiotherapeut. De minister 

van VWS wees daar ook op in het debat over pakketbeheer 

in juni 2022. Ook een directe doorverwijzing naar de me-

disch specialist door de fysiotherapeut neemt de werkdruk 

bij huisartsen weg. In 2023 doen we hiermee op beperkte 

schaal een pilot om te verkennen onder welke voorwaar-

den een dergelijke verwijzing mogelijk is. 

Het KNGF gaat in 2023 ook in gesprek met opleidingen om 

samen te werken aan een betere match tussen de oplei-

ding en wat van de professional gevraagd wordt, zoals 

meer uniformiteit, met aandacht voor samenwerking  

Drie speerpunten4

1
De fysiotherapeut  
kent het belang van 
een sterke rug.

Het KNGF werkt aan een 
sterke beroepsgroep.
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ped care en prehabilitatie willen we 

opschalen naar landelijk niveau. De 

toegevoegde waarde van de fysio-

therapeut in het gemeentelijk/sociaal 

domein wordt steeds breder onder-

kend. Dat pakken we in 2023 op door 

de positie van de fysiotherapie in dit 

domein verder te onderzoeken om zo 

het voorkomen van zorg te stimuleren. 

We maken daarbij wel onderscheid 

tussen geïndiceerde- en zorg gerela-

teerde preventie (zoals omschreven in 

het Beroepsprofiel Fysiotherapie) en 

selectieve preventie (geen onderdeel 

van het beroepsprofiel). Tot slot willen 

we in 2023 de Gecombineerde Leefstijl 

Interventie (GLI) verder ontwikkelen 

zodat deze meer gericht is op speci-

fieke doelgroepen zoals kinderen. De 

doorontwikkeling van de GLI kan ertoe 

leiden dat deze uiteindelijk wél binnen 

de kaders van het vakgebied valt.

 In 2023 ontwikkelen en implementeren 

we naast de jaarlijkse 100 scholings-

activiteiten, 8-10 nieuwe scholingen, 

onder andere over (externe) richtlij-

nen. Verder introduceren we in 2023 

intervisie met handelingsdilemma’s. 

Dit is een vrijere vorm van reflecterend 

leren waarbij de vraag/het hande-

lingsdilemma van de fysiotherapeut 

centraal staat.

gio’s te starten. Doel: vaststellen onder 

welke voorwaarden fysiotherapeuten 

direct kunnen doorverwijzen naar een 

medisch specialist

 In 2023 werken we aan het optimalise-

ren van de datastroom in de Lande-

lijke Database Fysiotherapie (LDF). Ook 

het LDF-dashboard wordt nog beter 

gemaakt, zodat fysiotherapeuten en 

praktijken hun eigen data kunnen 

gebruiken om zich verder professio-

neel te ontwikkelen. Ook zal het KNGF 

samen met de Stichting Keurmerk 

Fysiotherapie relevante klinische data 

in de gezamenlijke database fysio-

therapie verzamelen. Deze data zetten 

we in om wetenschappelijk onderzoek 

te doen en om de kwaliteit van zorg 

verder te verbeteren.

 Verder werken we in 2023 aan de 

verbetering van de digitale gegevens-

uitwisseling van fysiotherapiepraktij-

ken met andere zorgverleners.

 Om de impact van fysiotherapie op 

preventie aan te tonen gaan we samen 

met belanghebbende partijen gestruc-

tureerd werken aan de implementatie 

van goede voorbeelden op het gebied 

van substitutie en prehabilitatie. De 

lessen die we leren van bestaande 

voorbeelden op het gebied van step-

13

De inzet van het KNGF bij Passende Zorg in 2023

 In 2023 nemen we deel aan een tra-

ject dat VWS start om fysiotherapie 

beter toegankelijk te maken (vanuit 

de basisverzekering). Onderdeel van 

dit traject is de ontwikkeling van 

het Kwaliteitskader Fysiotherapie in 

samenwerking met Patiëntenfederatie 

Nederland en Zorgverzekeraars Neder-

land. Door een betere toegankelijkheid 

voor patiënten wordt niet alleen de 

kwaliteit van de totale zorg voor de 

patiënt beter, ook zorgen we daarmee 

dat we de ziekenhuiszorg en huisart-

sen ontlasten. Tot slot levert de inzet 

van fysiotherapie in bijna alle gevallen 

ook een substitutie-effect op, zodat 

we als beroepsgroep de zorg betaal-

baar houden. 

 In 2023 gaan we het nieuw opgerichte 

Kwaliteitshuis (zie kader “Kwaliteit is 

van de beroepsgroep’) inzetten voor 

belangenbehartiging en goed veran-

keren in de contracteercyclus door 

zorgverzekeraars ervan te overtuigen 

dat het Kwaliteitshuis de kwaliteit van 

fysiotherapeuten professioneel  borgt 

en transparant maakt.

 In 2023 zetten we het experiment 

met de directe doorverwijzing van 

de fysiotherapeut naar de medisch 

specialist voort. We doen dat door 

praktijkpilots in één of meerdere re-

zogenaamde Ontwikkelplatform, dat 

bestaat uit een Adviescommissie en 

een Kwaliteitsraad.

Hiermee heeft de fysiotherapie in 2023 

een gestroomlijnde en geïntegreerde 

uitvoeringsorganisatie met een trans-

parante, goed werkende governance.

toezicht op de kaders en criteria die 

voor deze registers gelden. 

Om onafhankelijke uitvoering van de 

kwaliteitsregelingen te verzekeren is 

de beleidsinhoud van het Kwaliteits-

huis Fysiotherapie gescheiden van 

de registervoering. De beleidsinhoud 

wordt namelijk vormgegeven door het 

Kwaliteit is van de beroepsgroep

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een 

onafhankelijke uitvoeringsorganisatie 

binnen het KNGF. Hierin zijn het  

Individueel Register Fysiotherapie 

en het Praktijkregister Fysiotherapie 

onder gebracht. Het Kwaliteitshuis 

Fysiotherapie regelt de administratieve 

borging van deze registers en houdt 

met andere medische disciplines en de bewe-

ging van ziekte naar gezondheid. Daarbij gaat 

het KNGF ook in overleg over de in- en uitstroom 

vanuit het vak. Die moet goed worden afgestemd 

op de behoeften van de arbeidsmarkt.  

Passende Zorg 

Hoe zorgen we ervoor dat zorg ook in de toekomst 

beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig 

heeft? Dat is een grote maatschappelijke opgave, 

die vraagt om een beweging in de zorgsector én 

in de samenleving. En ja, ook in de fysiotherapie.

Eind 2020 hebben Zorginstituut Nederland en de 

Nederlandse Zorgautoriteit een actieplan geschre-

ven voor het behoud van goede en toegankelijke 

gezondheidszorg: ‘Samenwerken aan passende 

zorg: de toekomst is nú’. In het coalitieakkoord 

2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar 

de toekomst’ kiest het kabinet voor Passende Zorg 

als de norm om zorg voor iedereen toegankelijk te 

houden. Het ministerie van VWS heeft Zorginstituut 

Nederland opdracht gegeven om hiervoor een kader 

op te stellen. Het Kader Passende Zorg is in de zomer 

van 2022 door minister Kuipers (ministerie van VWS) 

en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) aan de 

Kamer aangeboden en zal gedurende de kabinet-

speriode centraal staan in alle afspraken binnen de 

zorg, waaronder het Integraal Zorgakkoord (IZA). 

Passende zorg sluit naadloos aan op het handelen 

van de algemeen fysiotherapeut zowel als van 

de gespecialiseerde fysiotherapeut: de patiënt 

en diens context staan centraal, de nadruk ligt 

op het zo optimaal mogelijk functioneren en er 

wordt ingezet op het stimuleren van eigen regie 

en zelfredzaamheid met aandacht voor gezond-

heidsvaardigheden.

Passende zorg vraagt om meer zichtbaarheid van 

specialisaties en onze verbijzonderingen en biedt 

kansen voor meer samenwerking met andere 

zorgverleners, bijvoorbeeld bij taakherschikking.

Toch wordt fysiotherapie te weinig genoemd in de 

plannen. Dat komt omdat de aanspraak complex 

geregeld is (basis- en aanvullende verzekering). 

En dat terwijl de zorg van de fysiotherapeut veilig 

en effectief is en bovendien kosten kan besparen. 

Dat heeft het KNGF in de afgelopen jaren ook met 

meerdere onderzoeken aangetoond (rapporten 

van Ecorys, Equalis en AEF) en het wordt ook in-

ternationaal erkend.

We zien ook uitdagingen. Passende Zorg richt zich 

namelijk op een zorgvuldige inzet van zorg en wil 

daarmee overbehandeling voorkomen. Dus: niet 

alle hulpvragen moeten of hoeven met zorg te 

worden beantwoord. Ook fysiotherapeuten kun-

nen een belangrijke rol vervullen in (de samen-

werking met) het sociaal domein. We willen van 

ziekte naar gezondheid en dat vraagt dat we zorg 

en welzijn beter met elkaar verbinden. Met de 

gemeentetool helpt het KNGF praktijken daarbij.

Ook de bekostiging van (fysiotherapeutische) zorg 

staat -in samenhang met een passende aanspraak 

voor fysiotherapie- op de agenda. Het KNGF is in 

samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit 

in 2022 al een eerste verkenning daarnaar gestart 

en zal daar ook in 2023 hard aan werken.

Om de beweging naar passende zorg te ma-

ken, werkt het KNGF in de komende periode aan 

een Kwaliteitskader Fysiotherapie. Hierin wordt 

beschreven vanuit welke wettelijke kaders en 

professionele standaarden de fysiotherapeut 

handelt, hoe de fysiotherapeut hierin wordt 

ondersteund en hoe dit wordt geborgd. Het 

Kwaliteitskader dient verschillende doelen: het 

beschrijft wat patiënten mogen verwachten van 

fysiotherapeutische zorg, het geeft inzicht in de 

manier waarop binnen de beroepsgroep wordt 

gewerkt aan kwaliteit en het vormt een kader 

voor extern toezicht en inkoopbeleid. Dit allemaal 

vanuit de principes van het Kader Passende Zorg.

Passende Zorg wil ook dat zorgverleners leren van 

samen doen en samen reflecteren. Dat sluit aan 

bij de beweging die onze beroepsgroep maakt met 

de oprichting van het Kwaliteitshuis Fysiothera-

pie. Onderdeel daarvan is het Ontwikkelplatform, 

waarmee we zorgen dat kennis uit onderzoek, 

regionale pilots, netwerken en dergelijke, sneller 

beschikbaar komt voor de hele beroepsgroep.  
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https://open.overheid.nl/repository/ronl-85e2ea69-0278-4eee-8105-dcad414a117f/1/pdf/samenwerken-aan-passende-zorg-de-toekomst-is-nu.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-85e2ea69-0278-4eee-8105-dcad414a117f/1/pdf/samenwerken-aan-passende-zorg-de-toekomst-is-nu.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-f3cb0d9c-878b-4608-9f6a-8a2f6e24a410/1/pdf/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-f3cb0d9c-878b-4608-9f6a-8a2f6e24a410/1/pdf/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-fd05c13ac5ac4177f0ba7c67746e5d1a32c164ca/1/pdf/kader-passende-zorg.pdf
https://www.ecorys.com/sites/default/files/2021-01/3049300%20eindrapport_substitutie%20van%20zorg_def.pdf
https://equalis.nl/wp-content/uploads/2021/05/Equalis-Substitutiepotentieel-fysio-en-oefentherapie-Eindrapportage-def.pdf
https://www.eerstekamer.nl/overig/20190617/zorgverplaatsing_naar_de/document
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Samenwerking 

Om de patiënt altijd de best passende zorg te bieden, 

moeten zorgverleners elkaar blindelings kunnen vinden 

en gestructureerd en intensief samenwerken. En dat kan 

eigenlijk alleen regionaal of lokaal geregeld worden. In het 

IZA wordt het zelfs een voorwaarde genoemd. 

Het KNGF stimuleert en ondersteunt de samenwerking tus-

sen fysiotherapiepraktijken onderling, met en tussen intra-

muraal werkende fysiotherapeuten en met andere beroeps-

groepen al enkele jaren. In het komende jaar zullen we extra 

aandacht besteden aan de positie van (kleine) praktijken die 

(nog) geen onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. 

Die samenwerking – zowel mono- als multidisciplinair, 

inclusief intramuraal werkende fysiotherapeuten - willen we 

in 2023 een impuls geven. Dat doen we in het programma 

Versterking organisatiegraad eerstelijnszorg, dat onderdeel 

is van het IZA. Aan de hand van concrete samenwerkings-

modellen en goede voorbeelden zullen we in 2023 stimule-

ren dat fysiotherapiepraktijken de samenwerking kunnen 

aangaan met huisartsengroepen, zodat ze de huisarts 

makkelijker werk uit handen kunnen nemen. Ook gaan we 

samenwerkingsverbanden intensiever ondersteunen bij toe-

komstige regionale inkoop van zorg door zorgverzekeraars.

Tot slot willen we in 2023 bepalen welke relatie we met 

samenwerkingsverbanden kunnen hebben, anders dan 

‘ondersteuner’ alleen. 

Steeds vaker zijn meerdere disciplines betrokken bij de 

zorg voor de patiënt. Netwerkzorg, wordt dat ook wel 

genoemd. En het aantal netwerken groeit, waarbij tege-

lijkertijd ook het aantal verplichtingen groeit (denk aan 

aanvullende eisen, kosten e.d.). Het is de vraag hoe trans-

parantie in kwaliteit daarbij geregeld wordt en hoe we 

omgaan met de oplopende kosten voor fysiotherapeuten 

die in meerdere netwerken willen deelnemen.

Verder wil het KNGF samenwerking (binnen en tussen 

samenwerkingsverbanden) optimaliseren door de krachten 

te bundelen op het gebied van innovatie en (wetenschap-

pelijk) onderzoek.

We gaan partijen buiten de zorg (gemeenten e.d.) actief 

betrekken bij de samenwerkingsverbanden. Tenslotte willen 

we in 2023 met middelen uit het Integraal Zorg Akkoord gro-

te stappen zetten naar versnelling van digitale gegevens-

uitwisseling met huisartsen en met patiënten (via PGO’s).  

In 2023 gaan we regionale samenwerkings-

verbanden van fysiotherapiepraktijken 

ondersteunen bij de aansluiting met

 huisartsengroepen, ziekenhuizen, gemeen-

ten en andere stakeholders in de regio. Dat 

doen we in het kader van het programma 

Versterking organisatiegraad eerstelijnszorg, 

dat onderdeel is van het IZA. Onderdeel 

daarvan is het ondersteunen van multidis-

ciplinaire samenwerkingsverbanden met 

Organisatie & Infrastructuurgelden (O&I) 

vanuit het ministerie van VWS. 

Op landelijk en regionaal niveau gaan we 

intensiever samenwerken met vakinhoude-

lijke netwerken. 

Op basis van een advies van ons Consilium 

gaan we in 2023 het gesprek aan met de 

inmiddels ontstane samenwerkingsver-

banden en met hen onderzoeken hoe we 

hen het beste kunnen faciliteren en welke 

vorm daarvoor nodig is (anders dan louter 

ondersteunen).

We ontwikkelen en actualiseren diverse  

KNGF-Richtlijnen, waaronder die voor 

kwetsbare ouderen, hartrevalidatie, Parkin-

son en Digitale zorg. Deze richtlijnen geven 

- naast de al bestaande - fysiotherapeuten 

handvatten om goede zorg te leveren. Zo 

houden we de kwaliteit van zorg hoog en 

zijn we transparant over de zorg die fysio-

therapeuten leveren.

 

De samenwerkende fysiotherapeut

We zijn ons ervan bewust dat leden zich 

soms minder betrokken voelen bij het werk 

van hun beroepsvereniging. Daar zijn talloze 

oorzaken voor aan te geven, maar een 

belangrijke waar het KNGF zelf invloed op 

heeft is de interactie met leden. Dit moet 

en kan beter, vinden wij. Daarom zullen we 

onze leden vanaf 2023 onder andere veel 

vaker bij het formuleren van beleid en onze 

plannen betrekken, zullen de regioadviseurs 

van het KNGF de banden met leden in hun 

werkgebied versterken en gaan we leden 

direct betrekken bij onze belangenbehar-

tiging. Ons vakblad Fysiopraxis krijgt een 

nieuwe formule, zodat leden ook via dat 

medium op de hoogte worden gehouden 

van ons werk. 

Interactie met leden

3

De fysiotherapeut laat 
mensen optimaal bewegen.

Het KNGF beweegt mee. 
In innovatie en onderzoek 
dat fysiotherapeuten 
ondersteunt.
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Eric Saedt, Praktijk Saedt Manuele Therapie

‘In 2023 willen we de praktijk “toekomst-

bestendig” maken en willen we actief 

investeren in nieuwe jonge collega’s, 

bijvoorbeeld door stages te faciliteren. Dit is 

in ons aller belang! Verder willen we waken 

over het hands on handelen. En gaan we 

tijd investeren in interlokale en regionale 

samenwerking. Daarnaast wordt het nog een 

forse uitdaging om ons gezondheidscentrum 

liefst energieneutraal of anders energie-arm 

te maken.’

‘Het KNGF zou uitdrukkelijk en publiekelijk 

moeten kiezen voor zorgverzekeraars die ons 

netjes behandelen.’ 

Vasco Esman, Erik Rewijk en Mark 

Batenburg, Boot en Broersen Fysiotherapie

‘In 2020-2030 willen wij de focus leggen 

op het ontwikkelen van gezamenlijke 

basiskennis die breder gaat dan het vak 

fysiotherapie. Via interne scholing werken 

we aan de 5 bekende vitaliteitthema’s: 

zelfbewustzijn, fysiek-, sociaal-, spiritueel-  

en mentaal welzijn. Zo krijgt de medewerker  

meer kennis over zichzelf en kan hij/zij  

dit uiteindelijk toepassen op de patiënten-

populatie.’

‘Het KNGF zou naar onze mening actief 

partner kunnen zijn bij het opzetten van 

interdisciplinaire revalidatietrajecten in de 

eerste lijn. Zorgverzekeraars zijn welwillend 

in het opzetten van pilot trajecten als 

chronische pijn, SOLK en neurorevalidatie 

en willen naar één DBC-bedrag toe. Om zo’n 

traject goed op te zetten is steun en kennis 

nodig van het Genootschap.‘

Otto Cazemier, directeur FysioHolland

‘We gaan in 2023 verder met de digitalisering 

van het zorgproces om zo de ervaring van 

cliënten te verbeteren en de administratieve 

last te verminderen. Met uiteindelijk als doel 

dat de persoonlijke zorg voor de patiënt 

meer aandacht krijgt.’

‘Ik zie de laatste jaren de volgende 

ontwikkeling. In plaats van meer persoonlijke 

zorg, sturen veel zorgverzekeraars steeds 

verder aan op vooraf gestelde richtlijnen 

en vragenlijsten. De uitkomsten hiervan 

bepalen steeds meer de behandeltrajecten 

binnen de fysiotherapie. De administratieve 

last neemt hierdoor toe en de persoonlijke 

zorg af. Bovendien wordt het steeds lastiger 

te werken vanuit realistische doelen die we 

samen met cliënten stellen.’

Leden vertellen  
wat zij in 2023 doen, 
en wat het KNGF 
moet doen



Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 191818

5  Begroting  
2023

Een beweging vraagt om 
gecoördineerde samen werking van 
een groot aantal spieren en pezen. 

Het KNGF verenigt de bewegingen 
in de fysiotherapie.

2023 2022 2021 Verschil

In bedragen van ¤ 1.000  Begroting  Begroting Exploitatie

Baten A B C (A)-(B)

Contributie 4.793 5.048 6.822 -254

Externe financiering 650 1.373 1.110 -723

Dag van de Fysiotherapeut 300 300 1

Bijdragen individueel Register 7.056 7.267 4.301 -211

Bijdragen praktijk Register 483 483

Scholing 145 145 79

IOF organisatie bijdragen 170 170 184

FysioPraxis tijdschrift 232 232 320

Overige 185 185 123

Totaal Baten 14.014 15.203 12.940 -1.188

Lasten

Directe kosten:

Beweging in netwerken en samenwerking 70 131 228 -61

Beweging in preventie en gezondheid 15 19 4 -4

Beweging in innovatie en onderzoek 647 1.167 422 -520

Beweging in beroep en opleiding 432 511 152 -78

Beweging in beloning en belasting 191 296 351 -105

Kosten externe subsidies 650 1.373 1.110 -723

Bijdrage integratie databases 688 688

KNGF, deskundig, dienstverlenend en verbindend 957 1.095 781 -138

Beroepsorganisatie KNGF 702 870 817 -168

Totaal directe kosten 4.352 5.461 3.865 -1.109

Interne Bedrijfsvoering 1.236 1.274 1.158 -38

Afschrijvingen 488 432 349 56

Personeel 7.337 7.238 6.357 99

Totaal lasten 13.414 14.405 11.729 -991

Saldo normale bedrijfsvoering KNGF 600 798 1.211 -197

Kosten Kwaliteitshuis Fysiotherapie  
(uitvoering register)

Directe kosten 361 328 144 33

Interne Bedrijfsvoering 915 729 23 186

Afschrijvingen 50 51 25 -1

Personeel 614 861 481 -247

Kosten Kwaliteitshuis Fysiotherapie (uitvoering) 1.940 1.969 673 -28

BTW terug te vorderen 500 -500

Saldo normale bedrijfsvoering -1.340 -671 538 -669

Ontvangen rente 10 -15 -40 25

Rendement belegde middelen 200 200 1.064

Mutatie bestemmingsreserves/fondsen 76

Saldo exploitatie -1.130 -486 1.638 -644

De gedetailleerde begroting is te vinden op: 

www.kngf.nl/detailbegroting2023

KNGF begroting 2023  
inclusief samenvoeging SKF

https://www.kngf.nl/detailbegroting2023
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Begroting 2023

Toelichting bij de begroting 2023

Inleiding

Op basis van onder meer het jaarplan 2023, Uit-

voeringsplan visie 2025 en Bestuurlijke afspraken, 

is de Begroting KNGF 2023 opgesteld.

Daarbij zal de geplande samenvoeging van  

registers (KRF NL en SKF) gevolgen hebben voor de 

begroting 2023. Deze effecten zijn, zover bekend, 

meegenomen in begroting en jaarplan.

Voor de inhoudelijke thema’s t/m 2025 en de 

directe kosten die hiermee gemoeid zijn, is de 

begroting 2023 ingericht volgens onderstaande 

bewegingen: 

 1 Beweging in netwerken en samenwerking

 2 Beweging in preventie en gezondheid

 3 Beweging in innovatie en onderzoek

 4 Beweging in beroep en opleiding

 5 Beweging in beloning en belasting

De 5 bewegingen zijn ook in 2023 richtinggevend 

voor de inhoudelijke activiteiten. 

Daarnaast vallen onder de noemer (6) Service van 

de vereniging aan de leden, een aantal speci-

fieke kosten die onder meer samenhangen met 

gericht bedienen van de leden, evenals onder (7) 

Beroepsorganisatie KNGF een aantal specifieke 

kosten vallen, die onder meer samenhangen met 

de interne beleidscyclus en kosten voor lidmaat-

schappen en juridisch advies.

Begroting

In 2022 is de contributie voor de leden van het 

KNGF aanmerkelijk verlaagd. Tegelijkertijd hebben 

we in de loop van het jaar te maken gekregen 

met een hoge inflatie en stijgende kosten. Deze 

ontwikkelingen hebben gevolgen voor de begro-

ting 2023. In het jaarplan 2023 en het uitvoerings-

plan visie 2025 zijn de doelen en resultaten ge-

formuleerd die in 2023 bereikt dienen te worden. 

De kosten voor de uitvoering van deze plannen, 

in combinatie met de flinke kostenstijgingen, 

hebben geleid tot een begrotingsvoorstel met 

een tekort van 1.130.000 euro. Het bestuur heeft 

ervoor gekozen om voor deze begroting het eigen 

vermogen van het KNGF met dit bedrag terug te 

brengen en om de leden in 2023 niet te belasten 

met een contributieverhoging. De financiële buf-

fer van het KNGF is ruim voldoende om eenmalig 

het nadelig saldo op te vangen. 

In deze begroting is de bijdrage vanuit het KNGF 

voor het samenvoegen van de databases van het 

KNGF (LDF) en stichting Keurmerk Fysiotherapie 

(LDK) voor een totaalbedrag van 688.000 euro 

meegenomen. Nadat in 2023 de samenvoeging 

van de registers en databases is gerealiseerd, 

kan vanaf 2024 een sluitende begroting worden 

voorgelegd.

Alle bedragen in de begroting zijn exclusief BTW.

Contributie KNGF

De contributietarieven voor het KNGF-lidmaat-

schap zijn vanaf 2022 verlaagd met 132 euro voor 

de Loondienst en Vrijgevestigden pakketten  

‘Meedoen’ en met 120 euro voor de pakketten 

‘Compleet’. Voor het jaar 2023 zullen de contribu-

tietarieven ongewijzigd blijven ten opzichte van 

2022 (zie bijlage vaststelling contributie 2023). Er 

wordt dus géén inflatiecorrectie toegepast. Ook 

de bijdragen voor de Klachten- en Geschillen-

regeling alsmede voor het Intercollegiaal Overleg 

Fysiotherapeuten worden niet verhoogd.

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

In het Kwaliteitshuis Fysiotherapie zijn in 2023 de 

volgende registers ondergebracht:

Individueel registers inclusief toeslag zorgzoeker 

 (Individueel) Kwaliteitsregister (KRF NL)

 Individueel register (Uitvoering SKF)

 Individueel Register fysiotherapie

Deelregisters

Praktijkregisters 

 Praktijkregister Keurmerk

 Praktijkregister Basisregistratie

Vanaf 2022 zijn de bijdragen van de deelnemers 

van de individuele registers gelijkgetrokken en 

dient het KNGF aan deelnemers BTW in rekening 

te brengen. Het tarief voor deelname aan het 

algemene register bedraagt vanaf 1 januari 2023 

een bedrag van 252,10 euro inclusief BTW. Daar-

mee is een minimale verhoging van 12,10 euro 

doorgevoerd om de goede ICT-ondersteuning van 

de registers en een goed werkende zorgzoeker 

mogelijk te maken. Het tarief voor deelname aan 

een deelregister bedraagt 60 euro inclusief BTW.

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie (uitvoering 

Register) is onafhankelijk gepositioneerd binnen 

het KNGF met een eigen exploitatieoverzicht. De 

kosten worden, na aftrek van de ontvangen ac-

creditatiegelden, betaald vanuit het totaal van de 

deelnemersbijdragen aan het Kwaliteitsregister. 

De deelnemersbijdragen worden besteed ter dek-

king van de kosten van het Kwaliteitshuis Fysio-

therapie (uitvoering Registers) en aan de kosten 

voor kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging.

Eigen vermogen

Einde 2021 heeft het KNGF een vrij besteedbaar 

eigen vermogen van rond de 13,5 miljoen euro. De 

buffer in het vrij besteedbaar vermogen bedraagt 

rond de 8,4 miljoen euro, wat betekent dat er 

ruim 5 miljoen euro ruimte is in het vrije eigen 

vermogen.

Toelichting baten en lasten

Baten 

Contributies

De contributiebaten zijn begroot op basis van het 

ledenaantal per 30 juni 2022 (lichte daling van 

ledental) en verwachte aanwas in 2023. 

Externe financiering

Subsidies voor activiteiten worden in de begroting 

meegenomen als deze definitief zijn toegekend.

In 2023 wordt voor een bedrag van 650.000 euro 

een aantal activiteiten uitgevoerd, gefinancierd 

vanuit subsidies van het Ministerie van VWS en 

ZonMw. Een gedeelte van de uitvoering van deze 

subsidies wordt door KNGF-formatie uitgevoerd 

en dat betreft een bedrag van 165.000 euro. Dit is 

in mindering gebracht van de formatiekosten.

Congres en Evenementen

De “Dag van de Fysiotherapeut” is voor de directe 

baten/kosten budgettair neutraal begroot. We 

gaan ervanuit dat deze belangrijke dag in 2023 

door zal gaan. De kosten vallen onder het kop-

je (2) KNGF als deskundige, dienstverlenende en 

verbindende organisatie.

Bijdragen deelnemers Kwaliteitsregister

We hebben de bijdragen van deelnemers aan het 

Kwaliteitsregister begroot op basis van het aantal 

geregistreerden per 30 juni 2022 en de verwachte 

aanwas in 2023. De van het SKF-register verwach-

te bijdragen zijn ingevoegd. De bijdragen zijn 

inclusief BTW.

Vanaf 2023 zal de inning van de bijdragen voor 

het register worden uitbesteed aan Xaurum en via 

het softwarepakket PE online worden geïnd en 

naar het KNGF worden overgemaakt. Dit betekent 

dat registratie, facturatie en het debiteurenbe-

heer betreffende bijdragen van het register, vol-

ledig via PE online wordt afgehandeld. Registratie 

van leden, facturatie en het debiteurenbeheer 

van inning van de contributie en overige produc-

ten blijven rechtstreeks via het KNGF lopen.
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Begroting 2023

Scholing

Op basis van de planning voor 2023 wordt een 

opbrengst van 145.000 euro verwacht. De directe 

kosten ad 121.500 euro zijn onder het kopje (4) 

Beweging in beroep en opleiding, thema Profes-

sionele ontwikkeling (Scholingsbeleid) verant-

woord.

IOF-organisatie bijdragen

Het KNGF heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd 

in activiteiten rond Intercollegiale Overleggen Fy-

siotherapie (IOF’s) en zal dat ook in 2023 doen. We 

verwachten dat in 2023 het aantal IOF’s en deel-

nemers IOF ten opzichte van 2022 niet zal dalen.

Tijdschrift FysioPraxis 

We verwachten dat het tijdschrift FysioPraxis per 

saldo (directe kosten/baten) 40.000 euro zal kos-

ten. Hierin is meegenomen een eenmalige post 

ten behoeve van restyling, uitbreiding naar social 

media, online, en content. De directe kosten 

vallen onder het kopje (6) KNGF als deskundige, 

dienstverlenende en verbindende organisatie.

Overige inkomsten

Deze betreffen vooral de opbrengsten van de 

klachtenregeling en diverse producten.

Lasten 

Directe kosten

Voor de inhoudelijke thema’s en de directe kosten 

die hiermee gemoeid zijn is de begroting volgens 

dezelfde structuur als het Jaarplan 2023 ingericht:

 1 Beweging in netwerken en samenwerking

 2 Beweging in preventie en gezondheid

 3 Beweging in innovatie en onderzoek

 4 Beweging in beroep en opleiding

 5 Beweging in beloning en belasting

 6  KNGF als deskundige, dienstverlenende en 

verbindende organisatie

 

Onder deze nummers zijn de kosten per beweging 

in de begroting te vinden. De inhoudelijke resul-

taten staan in het Jaarplan 2023.

Kosten externe subsidies

Dit betreft de kosten van uitvoering van de defi-

nitief toegekende subsidies voor activiteiten.

Bijdrage integratie databases

Dit betreft de bijdrage van het KNGF aan het  

samenvoegen van de databases van het KNGF 

(LDF) en stichting keurmerk Fysiotherapie (LDK).

Beroepsorganisatie KNGF

Dit betreft de kosten van de beleidscyclus van het 

KNGF, externe lidmaatschappen, juridisch advies 

en andere kosten.

Kosten Interne Bedrijfsvoering

Onder de interne bedrijfsvoering vallen onder 

meer de kosten voor ICT, huisvesting, catering, 

verzekering en kantoor. 

In 2021 zijn we gestart met de noodzakelijke 

vervanging van het huidige verouderde auto-

matiseringssysteem AX 2012. We verwachten dat 

het nieuwe systeem, AX 365, begin 2023 volledig 

is geïmplementeerd. De verwachte totale inves-

tering in dit project zal rond de 1,5 miljoen euro 

bedragen. Dit wordt ten laste van de exploitatie 

vanaf 2021 in 3 jaar afgeschreven.

We verwachten dat de post ICT in 2023 ongeveer 

hetzelfde blijft als in 2022, ondanks de begrote 

hogere afschrijving van het nieuwe AX 365. Dit 

komt doordat we op andere ICT posten (o.a. de 

website) minder kosten hebben. 

In 2022 hebben we een eenmalige vergoeding 

van 50.000 euro van de verhuurder verkregen 

wegens verlenging van het huurcontract. In 2023 

is er geen sprake van een vergoeding waardoor 

de huurkosten ten opzichte van 2022 50.000 euro 

hoger liggen. De huurovereenkomst wordt per 

februari 2027 beëindigd door de verhuurder. Het 

KNGF gaat onderzoeken waar de nieuwe huisves-

ting kan plaatsvinden. 

Investeringen 2023 

Hardware: 63.000 euro

Geplande vervanging van laptops en beeldscher-

men.

Software: 245.000 euro

Dit is onder meer de derde en laatste afschrijvings-

tranche van de verwachte totale investering ad 

1,5 miljoen euro voor vervanging van het huidige 

softwarepakket. 

Inventaris (geen)

Inrichting (geen)

Personeelskosten

De reguliere personele formatie voor 2023 is 

begroot op 92 fte (2022: 86,79 fte), een toename 

van 5,21 fte. Dit wordt deels veroorzaakt door 

de overname van de personele formatie van het 

Kwaliteitshuis Fysiotherapie uitvoering Register 

en de medewerkers van databases. Een ander 

gedeelte van de toename formatie wordt veroor-

zaakt door projecten waarvoor externe financie-

ring is verkregen. Deze uitbreiding wordt dan ook 

gedekt door externe subsidies (2 fte). In het kader 

van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

is rekening gehouden met het aanstellen van 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Rendement belegde middelen

Het KNGF belegt in totaal 10 miljoen euro. In het 

beleggingsstatuut is opgenomen dat we voor 

de lange termijn een rendement van 2% op de 

belegde middelen moeten behalen. Dat is ook het 

uitgangspunt voor de begroting.

Kwaliteitshuis Fysiotherapie (uitvoering Register)

De kosten van SKF zijn ingevoegd in het Kwali-

teitshuis Fysiotherapie (uitvoering Register). Daar-

naast is een bedrag van rond de 150.000 euro aan 

eenmalige samenvoegingskosten opgenomen.

De kosten voor uitbesteding van registratie, factu-

ratie en debiteurenbeheer via Xaurum (PE online)  

komen ten laste van het Kwaliteitshuis Fysiothe-

rapie (uitvoering Register).

De uitvoering van de zorgzoeker is belegd bij een 

externe partij. De kosten komen ten laste van 

het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Baten en kosten 

voor de zorgzoeker zijn verantwoord onder Kwa-

liteitshuis Fysiotherapie (uitvoering Register) en 

zijn dus kostenneutraal.

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   ¤ 145.000  ¤ 25.000

Het begrote bedrag voor het rendement van de 

belegde middelen is gebaseerd op een gemiddeld 

rendement van 2% over de jaren heen, vastgelegd 

in het beleggingsstatuut van het KNGF.

Per jaar kan dit rendement bovenwaarts of bene-

denwaarts afwijken.
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