Een juridisch adviseur. Deskundig en met kennis van gezondheidsrecht en zorgstelsel, of in ieder geval
met affiniteit daarmee. Een netwerker die samenwerkt en adviezen geeft die worden overgenomen.
Ben jij dat? Dan willen we met je praten over de functie van

Jurist (32 uur p/w)
bij het KNGF; de beroepsvereniging van fysiotherapeuten
Een boeiende functie!
• Je bent verantwoordelijk voor een soepel procesmatig verloop van de werkzaamheden van de
rechtssprekende commissies van de beroepsgroep. Je wordt secretaris van de
Geschillencommissie Fysiotherapie en de Commissie van Toezicht Fysiotherapie
• Je bent het aanspreekpunt voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, regionale en centrale
tuchtcolleges en je ondersteunt de Ethiekcommissie
• Je adviseert bestuur, collega’s en leden over uiteenlopende weten ten aanzien van de
beroepsuitoefening en praktijkvoering (o.a. BIG, Wkkgz, Wmcz, Wtza en Wegiz). Daarbij heb je
contact met andere beroepsverenigingen en VWS
• Je bewaakt als functionaris gegevensbescherming het privacybeleid van het KNGF
• Je maakt deel uit van de afdeling Belangenbehartiging, die zich inzet voor de positionering van
de fysiotherapie en de belangen van fysiotherapeuten, waar andere juristen zich o.a.
bezighouden met gezondheids- en verenigingsrecht. De afdeling bestaat uit 20 personen.
• En je werkt natuurlijk ook nauw samen met collega’s van andere afdelingen; professionals die
zich in een boeiende en altijd uitdagende werksetting inzetten voor de fysiotherapie
Een veelzijdig persoon
• Een HBO/WO-opleiding rechten. Specialisatie Gezondheidsrecht zou mooi zijn
• Tenminste drie jaar werkervaring, het liefst met gezondheids- en/of privacyrecht
• Kennis van, of affiniteit met geschillenregelingen in de zorg
• Kennis van het Nederlandse zorgstelsel en de juridische achtergronden daarvan
Als mens ben je goed in het opbouwen en onderhouden van netwerken en gericht op in- en externe
samenwerking. Je werkt resultaatgericht en je mondelinge en schriftelijke communicatie is
doeltreffend. Plannen en organiseren gaan je goed af, waardoor je zaken altijd onder controle hebt.
En…je bent een prettig persoon natuurlijk!
Een goede werkgever
We bieden je een salaris tussen € 3.847,00 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. 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 zondag 14 augustus 2022 naar
vacature@kngf.nl , t.a.v. Carine Vollebregt.

Vragen over de functie kun je stellen aan Floris Vels (manager Belangenbehartiging): f.vels@kngf.nl of
06-23228178.
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met het HRM team via
vacature@kngf.nl

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 24 augustus 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. Het KNGF kent drie primaire afdelingen: Belangenbehartiging,
Kwaliteitsbeleid en Marketing & Communicatie.

