Word jij enthousiast om de scholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten te ontwikkelen en te
professionaliseren? En vind je daarbij kwaliteit en projectmatig werken niet meer dan
vanzelfsprekend? Dan hebben we jou hard nodig.
Ter versterking van het team Kwaliteitsbeleid zijn wij op zoek naar een enthousiaste en deskundige
collega:

Medewerker Kwaliteitsbeleid
(32-40 uur per week)
Een boeiende functie:
Als beleidsmedewerker maak je onderdeel uit van de afdeling Kwaliteitsbeleid en richt je je op de
verdere professionalisering van het vakgebied voor de leden van onze beroepsvereniging.
Je gaat je bezighouden met projecten op het gebied van Scholing en Opleiding:
• Bij projecten rondom Scholing gaat het om uitvoerende taken gericht op de opzet en invulling van
nieuwe KNGF-scholingen, benaderen en begeleiden van docenten, (mede)coördinatie van nieuwe
en lopende scholingen en de evaluatie van scholingen. Ook denk je mee in de evaluatie en
(door)ontwikkeling van het scholingsbeleid van het KNGF.
• Bij projecten rondom Opleiding gaat het om een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling gericht
op de opleidingen fysiotherapie.
• Je signaleert, verzamelt en analyseert relevante in- en externe informatie, trends en
ontwikkelingen, wensen en behoeften, en vertaalt deze naar consequenties voor de
fysiotherapeuten.
• Je ontwikkelt beleid gericht op kwaliteit binnen de fysiotherapie en vertaalt beleid naar concrete
implementatie-adviezen.
• Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van in- en externe contacten met leden en
stakeholders op jouw beleidsterrein.
Een veelzijdig persoon
We zoeken een fysiotherapeut/-wetenschapper, die graag een steentje bijdraagt aan de kwaliteit en
verdere ontwikkeling van ons vak. Je hebt ervaring met projectmatig werken en kunt je boodschap
krachtig verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk.
Voor een succesvolle invulling van deze functie vinden wij het verder van belang dat je
omgevingsbewust bent en beschikt over sterke analytische vaardigheden. Je kunt strategisch denken,
je werkt zowel zelfstandig als in een team en je bent proactief. Je snapt wat er moet gebeuren en zet
je tanden er graag in. Door goed te plannen en te organiseren heb je controle over de verschillende
werkzaamheden en projecten waar je bij betrokken of verantwoordelijk voor bent.
En tot slot; Je bent een netwerker, wat van belang is om de verbinding met relevante stakeholders te
kunnen maken.
Een goede werkgever
We bieden je een salaris tussen € 3.394,00 en € 5.383,00 bruto per maand op basis van 40 uur,
afhankelijk van opleiding en ervaring. In eerste instantie bieden we je een contract voor 1 jaar. Bij
goed functioneren en onveranderde omstandigheden, zetten we dit om naar een vast contract. De
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gewoon goed, bijvoorbeeld 28 vakantiedagen, een bijdrage in
bedrijfsfitness, en mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

Zet de stap
Stuur dan uiterlijk 14 september 2022 je cv, met motivatie, naar vacature@kngf.nl, ter attentie van Carine
Vollebregt (HRM Adviseur).
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Guus Meerhoff, manager
Kwaliteitsbeleid. Hij is bereikbaar per mail: g.meerhoff@kngf.nl, of via 06-232 29 686.
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Carine Vollebregt via
vacature@kngf.nl of via 06-51147217.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 22 september 2022 vanaf 13.00 uur. Wil je hier vast
rekening mee houden?
Het KNGF hecht waarde aan diversiteit en inclusie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons
effectiever, innovatiever en het werk leuker. We nodigen iedereen van harte uit om te solliciteren!
Over het KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met bijna 19.000 leden. Het KNGF
bevordert de kwaliteit van het vak, behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen
van de fysiotherapeuten, positioneert fysiotherapie en de fysiotherapeut en ondersteunt leden op
maat met advies en diensten. De vereniging bevindt zich midden in de dynamiek van de zorgsector,
waarin complexe vraagstukken vragen om heldere standpunten, inventieve oplossingen en slagvaardig
handelen in het belang van onze leden. Het KNGF kent twee primaire afdelingen: Kwaliteitsbeleid en
Belangenbehartiging.

