Ben jij een bouwer en vind je het leuk om processen te optimaliseren? Ga dan met ons de uitdaging
aan om binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie vorm en inhoud te gaan geven aan het
accreditatieproces als

Medewerker Kwaliteitshuis Fysiotherapie Accreditatieproces
(32 uur per week)
Wat ga je doen?
Wij zoeken een gedreven collega met kennis van fysiotherapie en affiniteit met kwaliteitszorg. In een
team van 8 medewerkers werk je actief mee aan het optimaliseren van het accreditatieproces, draag
je verantwoording voor het verloop van dit proces en onderhoud goede contacten met onze
scholingsaanbieders en overige stakeholders. Je bent een echte dienstverlener met een analytisch oog
voor beleidsaspecten op het accreditatiegebied. Je bent een vraagbaak voor scholingsaanbieders. Je
onderhoudt nauw contact met de voorzitter van de Accreditatiecommissie en bent een facilitator voor
de gehele Accreditatiecommissie. Binnen ons team streven wij naar een informele omgangssfeer.
Wie ben jij?
Je bent analytisch en kunt goed processen overzien. Je werkt graag samen met collega’s aan een klus,
maar kunt ook goed alleen werken. Je bent creatief in het oplossen van problemen en durft met
verbetervoorstellen te komen. Daarnaast sta je open voor de mening van anderen. Het team- en
organisatieresultaat staat voor jou voorop. Je bent nauwkeurig en vasthoudend in het behalen van
doelen en je kunt helder rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk.
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Bij voorkeur beschik je over een afgeronde HBO-opleiding fysiotherapie en ken je de principes
van evidence based medicine.
Je bent een zorgvuldige, proactieve collega met affiniteit voor de fysiotherapeutische
kwaliteitszorg en -deskundigheidsbevordering.
Je bent in staat om goed te schakelen tussen proces en inhoud, waarbij het ondersteunen en
bewaken van processen in de organisatie wordt geborgd.
Je communiceert helder, transparant en toegankelijk, zowel in woord als in geschrift.
Je hebt een service- en klantgerichte grondhouding en denkt in oplossingen binnen de
vastgestelde kaders.
Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Je beschikt over een politieke antenne en hebt gevoel voor verhoudingen.

Als persoon ben je gericht op het stellen van doelen en het behalen van resultaten.
Ook ben je organisatiesensitief en ben je je bewust van de factoren die van invloed zijn op de
werkzaamheden en de organisatie. Goed kunnen plannen en organiseren zijn vanzelfsprekend voor
jou. Tenslotte ben je stressbestendig.

Wat bieden wij?
• Een uitdagende baan in een soms hectische organisatie die volop in ontwikkeling is.
• Afhankelijk van opleiding & werkervaring bieden we een salaris van € 3.394,- tot maximaal
€ 4.583,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek
• Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.
• Hybride werken behoort tot de mogelijkheden.
Ben je enthousiast om mee te bouwen aan het Kwaliteitshuis Fysiotherapie NL?
Stuur dan vóór 20 juni 2022 je cv met motivatie, naar vacature@kngf.nl, ter attentie van Carine
Vollebregt.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mary Geelen, coördinator
individueel register. Zij is bereikbaar per mail: m.geelen@kngf.nl of telefoon 06-82501647.
Of stel je vraag aan Carine Vollebregt, sr HRM adviseur via HRM@kngf.nl, telefoon 06-51147217.
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.
Over het Kwaliteitshuis Fysiotherapie
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie stimuleert, beheert en borgt de kwaliteit van fysiotherapeuten en
fysiotherapiepraktijken. De in de registers van het Kwaliteitshuis geregistreerde fysiotherapeuten en
fysiotherapiepraktijken werken continu aan kwaliteit en maken dit zichtbaar. Met hun registratie in
het Kwaliteitshuis committeren fysiotherapeuten en praktijken zich aan de door de beroepsgroep zelf
vastgestelde criteria op het gebied van actuele vakkennis, vaardigheden en werkwijze. Zij werken
actief aan de ontwikkeling van hun kwaliteit en onderschrijven de in de reglementen opgenomen
gedragscode en klachtenregeling. Vanuit het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voeren we een
Praktijkregister met circa 1.500 praktijken en een Individueel Register met circa 28.000 therapeuten.

