De afdeling Belangenbehartiging van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zet zich in
voor de positionering van de fysiotherapie en behartigt de belangen van alle fysiotherapeuten in
Nederland richting zorgverzekeraars en ‘Den Haag’. Het doel daarbij is betere randvoorwaarden
(inkoopbeleid en wet- en regelgeving) te realiseren voor fysiotherapeuten om hun vak uit te kunnen
oefenen. Hiervoor onderhoudt de afdeling contacten met stakeholders bij de overheid (zoals het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamerleden, het Zorginstituut Nederland,
de Nederlandse Zorgautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt) en met de belangrijkste spelers in
het zorgveld, zoals zorgverzekeraars, andere beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties.
Ter versterking van de afdeling Belangenbehartiging zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
deskundige collega:

Adviseur Zorgverzekeraars
(32 uur p/w)

Wat ga je doen?
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent bij het KNGF het eerste aanspreekpunt voor zorgverzekeraars en verzorgt mede het
relatiebeheer richting Zorgverzekeraars Nederland;
Je adviseert het MT, directie en bestuur van het KNGF over de strategie voor beïnvloeding van het
contracteerproces;
Je onderhandelt met zorgverzekeraars over het inkoopbeleid en de af te sluiten
zorgovereenkomsten voor de beroepsgroep;
Je analyseert het inkoopbeleid en de zorgovereenkomsten van de zorgverzekeraars, analyseert
deze en adviseert leden en collega’s daarover;
Je onderhoudt contacten met andere relevante beroepsverenigingen in de zorg.

Wie ben jij?
▪ Je hebt een afgeronde WO-opleiding (economie/bedrijfskunde, gezondheidswetenschappen,
bestuurskunde);
▪ Je hebt tenminste 3-5 jaar werkervaring, bij voorkeur opgedaan in het werkveld van
zorgverzekeringen, zorginkoop of daaraan gerelateerd;
▪ Je hebt gedegen kennis van het Nederlandse zorgstelsel en de zorgverzekeringsmarkt, en bij
voorkeur van de verschillende bekostigingsmodellen in de zorg;
▪ Je bent vaardig in het opbouwen en onderhouden van netwerken en actief gericht op in- en
externe samenwerking;
▪ Je beschikt over uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

Voor een succesvolle invulling van deze functie vinden wij strategische focus en resultaatgerichtheid
van belang. Ook is diplomatieke rolvastheid gewenst. Daarbij hoort dat je effectief weet te
communiceren, in woord en geschrift. Door goed te plannen en te organiseren heb je controle over de
verschillende werkzaamheden en projecten waarvoor je verantwoordelijk bent. Tot slot ben je een
netwerker om de verbinding met relevante stakeholders te kunnen maken.
Wat bieden wij?
We bieden je een salaris in de salarisrange van € 3.847 ,- tot € 6.323,- bruto per maand op basis van
40 uur, afhankelijk van opleiding en ervaring. Je komt te werken in een stimulerende en inspirerende
omgeving met hoogopgeleide en zeer betrokken professionals in het centrum van Amersfoort. Het
KNGF kent prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 28 vakantiedagen bij fulltime aanstelling.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar.
Enthousiast geworden?
Het KNGF laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m zondag
18 september 2022 via https://polderbanen.nl/vacature/senior-adviseur-zorgverzekeraars-32u/
Voor aanvullende informatie kun je bellen met Mark Streuer of Evi Gasseling via 073-2032098.
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 drie primaire afdelingen: Belangenbehartiging,
Kwaliteitsbeleid en Marketing & Communicatie.

