Ben jij de persoon die met afstand naar een proces of werkwijze kijkt en weet je dit dan op een juiste
manier in te richten in een kwaliteitssysteem binnen de zorg? En ben je bekend met de ontwikkelingen
die spelen binnen fysiotherapie en het kwaliteitsregister? Dan willen we graag met je in contact komen
over de functie van

(Senior) Medewerker Kwaliteitsregister
(32 uur p/w)
Een boeiende functie!
• Je bent de regisseur van het registratie- en herregistratieproces van het Individueel Register
Fysiotherapie in alle facetten.
• Je bent samen met het team verantwoordelijk voor een goed functionerend Individueel
Register Fysiotherapie en de verdere ontwikkeling daarvan.
• Je stuurt het team functioneel aan op (administratieve) processen en coördineert de
werkzaamheden voor het Individueel Register Fysiotherapie.
• Je volgt en signaleert relevante ontwikkelingen en wetgeving (wet BIG, onderwijs en bij- en
nascholing), analyseert en interpreteert deze. Deze ontwikkelingen toets je naar de
haalbaarheid in de uitvoering en je blijft ze monitoren.
• Je onderhoudt de governance van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, en bent betrokken bij het
werk van de commissies en stemt hiertoe continu af met direct betrokkenen.
• Als secretaris van de Registratiecommissie Fysiotherapie, de Beroepskamer Registratie en de
Beroepskamer Accreditatie faciliteer je de commissies bij de uitvoering van al hun
registertaken en accreditatietaken.
• Je bereidt vergaderingen van de Registratiecommissie, de Beroepskamer Registratie en de
Beroepskamer Accreditatie voor en bepaalt samen met de voorzitters de agenda’s voor de
bijeenkomsten.
• Je stelt het jaarverslag op ten behoeve van het Individueel Register Fysiotherapie
• Je onderhoudt proactief contacten met relevante partners en stakeholders
(beroepsinhoudelijke verenigingen, algemene fysiotherapeuten, patiëntenorganisaties,
onderwijsaanbieders, zorgverzekeraars, etc.).
Een veelzijdig persoon
• Een opleiding op HBO denk- en werkniveau bijv. als fysiotherapeut.
• Tenminste drie jaar werkervaring, en bij voorkeur heb je kennis en ervaring met het werken
met kwaliteitssystemen binnen de zorg.
• Kennis van erkenningsregelingen is een pre.
• Kennis van en ervaring met PE-online is een pre.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichten/aansturen van complexe projecten binnen een
dynamisch, complexe omgeving.
• Affiniteit met innovaties en veranderingen in de zorg.
Als mens ben je goed in het verbinden van de betrokkenen. Dat vraagt om organisatiesensitiviteit en
uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een netwerker die gericht is in het opbouwen en

onderhouden van relaties. Je werkt resultaatgericht, je speelt in op de ontwikkelingen die zich
voordoen en denkt daarbij in oplossingen en je kunt de betrokkenen overtuigen van het nemen van de
juiste beslissingen.
En…je bent een prettig persoon natuurlijk!
Een goede werkgever
We bieden je een salaris tussen € 3.847 en € 6.323 bruto per maand op basis van 40 uur, afhankelijk
van opleiding, kennis en ervaring. In eerste instantie bieden we je een contract voor 1 jaar. De
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gewoon goed, bijvoorbeeld 28 vakantiedagen, een bijdrage in
bedrijfsfitness, en mogelijkheden om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Diversiteit en inclusie zijn
belangrijk voor ons; iedereen is dus van harte uitgenodigd om te solliciteren.
Zet de stap
Geweldige functie, toch? Wil je solliciteren, stuur je motivatie en cv uiterlijk 28 november 2022 naar
vacature@kngf.nl , t.a.v. Carine Vollebregt.
Vragen over de functie kun je stellen aan Erik Tetteroo via e.tetteroo@kngf.nl . Voor vragen over het
sollicitatieproces kun je contact opnemen met het HRM team via vacature@kngf.nl of bellen met
Carine Vollebregt (HRM adviseur) 06-51147217.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 6 december 2022. Wil je hier vast rekening mee
houden?
Een unieke organisatie
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met bijna 17.000 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.
Binnen het KNGF opereert het Kwaliteitshuis Fysiotherapie onafhankelijk, voor leden en niet-leden van
het KNGF. Met het register stimuleert en borgt het KNGF de kwaliteitsverbetering van de individuele
fysiotherapeut en maakt deze transparant.

