Word jij enthousiast van wetenschap en fysiotherapie en beweeg jij je graag tussen beleid en
onderzoek? Vind je daarbij kwaliteit en projectmatig werken niet meer dan vanzelfsprekend? Dan
hebben we jou hard nodig:

Beleidsmedewerker Wetenschap
binnen de afdeling Kwaliteit
(32-40 uur per week)
Een boeiende functie:
De pijler wetenschap is onderdeel van de afdeling Kwaliteitsbeleid en bevordert de
wetenschappelijke onderbouwing en uitoefening van het vakgebied fysiotherapie. Hierdoor
verbetert de kwaliteit en de positie van het vak 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 draagt bij aan de beleidsontwikkeling gericht op kwaliteit binnen de fysiotherapie en vertaalt
beleid naar concrete implementatie-adviezen.
Binnen de pijler wetenschap werken we in een klein team intensief met elkaar samen. Ook met het
wetenschappelijk netwerk van onderzoekers en de kennisinstituten en lectoraten waar zij werken
wordt veelvuldig samengewerkt. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van in- en externe
contacten met leden en stakeholders op jouw beleidsterrein.
Jij gaat projecten leiden of deelnemen aan projecten voortvloeiend uit het jaarplan van het
wetenschappelijk college fysiotherapie, voor 2023 betekent dit onder andere:
•
•
•
•
•

het actualiseren van de kennisagenda fysiotherapie
het uitzetten en begeleiden van een onderzoekscall
het monitoren en begeleiden van lopende onderzoeken
het organiseren van de jaarlijkse wetenschapsdag
het informeren van en het advies vragen aan het wetenschappelijke college over
beleidsontwikkelingen en de professionele standaard

Een veelzijdig persoon
We zoeken een fysiotherapeut die affiniteit e/o ervaring heeft met onderzoek, die graag een steentje
bijdraagt aan de kwaliteit en verdere ontwikkeling van ons vak. Iemand die zich staande houdt in
zowel een academische omgeving als in het zorgveld.
➢ Je hebt ervaring met projectmatig werken en kunt je boodschap krachtig verwoorden, zowel
mondeling als schriftelijk.

➢ Je kunt strategisch denken en beschikt over sterkte analytische vaardigheden met oog voor
de praktische uitvoering.
➢ Ook kun je goed plannen en te organiseren waardoor je controle hebt over de verschillende
werkzaamheden en projecten waar je bij betrokken of verantwoordelijk voor bent.
➢ Je bent je bewust van de omgeving waarin je acteert, je snapt wat er moet gebeuren en zet
je tanden er graag in.
➢ 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. We starten met een overeenkomst 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
Geweldige functie, toch? Wil je solliciteren, stuur je motivatie en cv uiterlijk maandag 17 oktober
2022 naar vacature@kngf.nl, t.a.v. Carine Vollebregt.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Guus Meerhoff, manager
Kwaliteitsbeleid: g.meerhoff@kngf.nl, of 06-232 29 686. Voor vragen over het sollicitatieproces kun
je contact opnemen met Carine Vollebregt, HRM adviseur, via vacature@kngf.nl of 06-51147217.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 25 oktober 2022 vanaf 13.00 uur. Wil je hier
vast rekening mee houden?

