Het team Belangenbehartiging van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) zet zich in voor de positionering van de fysiotherapie en behartigt de belangen van
fysiotherapeuten in ‘Den Haag’ en bij zorgverzekeraars. Het doel van het team is het verbeteren van
de positie van fysiotherapie in het zorgstelsel en het creëren van betere randvoorwaarden (wet- en
regelgeving en contracteerbeleid) voor leden van het KNGF. Daarmee maken we het voor hen
mogelijk dat zij hun vak uitoefenen. Het team onderhoudt enerzijds intensief contact met leden in de
regio en anderzijds met de overheid (ministeries, Tweede Kamerleden, Nederlandse Zorgautoriteit,
Zorginstituut Nederland, de Autoriteit Consument en Markt) en de belangrijkste spelers in het
zorgveld (zorgverzekeraars en verenigingen van bijvoorbeeld huisartsen, andere paramedische
beroepen of patiënten). Daarnaast ondersteunt de afdeling de werkgevers- en
werknemersorganisatie in de eerstelijns fysiotherapie.
In verband met de pensionering van onze huidige collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste,
doortastende en deskundige collega voor de positie van:

Senior adviseur Belangenbehartiging 32-40 uur per week
Wat ga je doen?
▪ Je volgt de ontwikkelingen op belangrijke beleidsdossiers, zoals de bestuurlijke afspraken
Paramedische Zorg, administratieve lasten, bekostiging en/of contractering.
▪ Je weet deze te vertalen naar doelgerichte strategieën en concrete (beïnvloedings-)plannen die
je samen met je collega’s uitvoert.
▪ Je onderhoudt contact met het ministerie van VWS, andere branche- en beroepsverenigingen in
de zorg, de werkgeversorganisatie in de fysiotherapie en zorgverzekeraars.
▪ Je adviseert en informeert leden, collega’s, MT en bestuur.
▪ Je bouwt rondom jouw dossiers goede contacten op met relevante stakeholders en (netwerken
van) leden.
Wie ben jij?
▪ Je hebt een afgeronde wo-opleiding in rechten, bestuurskunde of economie.
▪ Je kent het Nederlandse zorgstelsel goed en bent bij voorkeur goed op de hoogte van belangrijke
wetgeving, zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg.
▪ Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring.
▪ Je kunt goed netwerken opbouwen en onderhouden, beschikt over uitstekende
onderhandelingsvaardigheden en zoekt zowel binnen als buiten de organisatie de samenwerking
op.
De volgende persoonlijke kenmerken en competenties passen bij jou:
• Strategisch, focus en resultaatgericht
• Klantgerichte en proactieve houding, netwerker pur sang
• Organisatiesensitief en omgevingsbewust
• Diplomatiek en vasthoudend
• Helder en transparant in je communicatie
• Stressbestendig, je staat stevig in je schoenen.

Wat bieden we jou?
Een uitdagende functie in een stimulerende, gezellige en inspirerende omgeving in het centrum van
Amersfoort. Helaas werken we nu even niet vanuit kantoor, maar hopelijk snel weer wel. Je werkt
samen met zeer enthousiaste en betrokken collega’s, waarmee je ook sportief aan de slag kunt
tijdens bijvoorbeeld de tafeltenniscompetitie en het fietsteam. Het KNGF heeft prima secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, goede ICT-faciliteiten, een pensioenregeling,
etc.
Jouw salaris is op basis van een 40-urige werkweek tussen de € 4.384,- en € 6.138,- bruto per maand,
afhankelijk van je opleiding en werkervaring. In eerste instantie krijg je een contract voor de duur van
1 jaar.
Ben je enthousiast?
Leuk! Stuur dan meteen je cv, met motivatiebrief, naar vacature@kngf.nl, ter attentie van Inge
Lemmink, HRM.
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!
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Floris Vels, manager Belangenbehartiging. Hij is bereikbaar per mail via
f.vels@kngf.nl of telefoon 06-23228178. Of stel je vraag aan Inge Lemmink van HRM, via
i.lemmink@kngf.nl, telefoon 033-4672916.
Over het KNGF
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met meer dan 18.000 leden en 27.500
geregistreerden in het kwaliteitsregister KRF NL. Wij bevorderen de kwaliteit van het vak, behartigen
de sociaaleconomische belangen van fysiotherapeuten, positioneren fysiotherapie en de
fysiotherapeut en ondersteunen 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.

