Ben jij de ondernemende enthousiaste netwerker die met fysiotherapeuten in de regio
samenwerkingsverbanden ontwikkelt en landelijk beleid implementeert?
Dan praten we graag met je over de functie van

REGIOADVISEUR
36-40 uur per week

Een boeiende en zelfstandige functie!
Als regioadviseur ben jij samen met jouw collega hèt gezicht van het KNGF in Noordwest of Zuidwest
Nederland.
- Je hebt als primaire taak samenwerkingsverbanden van fysiotherapeuten te helpen oprichten
en deze te ontwikkelen tot multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in jouw regio.
- Samen met de collega in jouw regio ontwikkel je een regioplan, dat je gezamenlijk uitvoert.
- Je implementeert landelijk beleid in jouw regio waarbij je aansluit op drie thema’s van het
KNGF jaarplan: zorgen dat de arbeidsmarkt voor fysiotherapeuten aantrekkelijk wordt,
- Zorgen dat de patiënt altijd de best passende zorg wordt geboden, en de samenwerking
regionaal en lokaal intensiveren zodat zorgverleners elkaar blindelings kunnen vinden.
- Verder breng je andere landelijke beleidsontwikkelingen in de zorg naar de regio, en neem je
signalen uit de regio ook weer mee naar landelijke overleggen over de zorg. Dus je verbindt de
regio met landelijke beleidsontwikkelingen en omgekeerd.
- Je bouwt en onderhoudt een netwerk van stakeholders in de zorg en het sociale domein die
van belang zijn voor jouw primaire taak.
- Je bent het aanspreekpunt voor actuele vragen, wensen en behoeften van
samenwerkingsverbanden en de overige leden van het KNGF ten behoeve van het leveren van
Passende Zorg.
Wie ben jij?
We zoeken een ondernemende, initiatiefrijke medewerker met minimaal HBO denk- en werkniveau.
Je hebt aantoonbare affiniteit met de fysiotherapie in de 1e, 2e en 3e lijnszorg. Je hebt een relevant
netwerk in de regio of bent aantoonbaar vaardig in het snel opbouwen en onderhouden van zo’n
netwerk. Een fysiotherapeutische achtergrond is een pré, net als kennis van en/of relevante
werkervaring bij een vereniging, advies- of beroepsorganisatie.
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 en helder. Plannen en organiseren gaan je goed af, waardoor je zaken altijd onder
controle hebt. Als het nodig is ben je diplomatiek en kun je standvastig (of vasthoudend) zijn. Je hebt
geen 9 tot 5 mentaliteit en bent bereid om enkele avonden per week te werken
En…je bent natuurlijk een prettig persoon.
We zoeken 2 regio adviseurs, één voor de regio Noordwest en één voor de regio Zuidwest Nederland.
We verwachten dat je één tot twee keer per week in ons hoofdkantoor in Amersfoort aanwezig bent.

De functie vraagt flexibiliteit in zowel reistijd als contact tijd(stippen). Fysiotherapeuten en besturen
van samenwerkingsverbanden vergaderen meestal aan het einde van de dag/ ’s avonds en locaties
kunnen over de regio verdeeld zijn. Bijeenkomsten vinden nogal eens in de avonduren plaats.

Wat krijg je er voor terug?
We bieden je een salaris tussen € 3.847,00 en € 6.323 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 laptop, een mobiele
telefoon, een mobiliteitsbudget, een bijdrage in bedrijfsfitness en mogelijkheden om je persoonlijk te
kunnen ontwikkelen. Het KNGF kenmerkt zich door veel dynamiek en actualiteit. 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 8 december 2022 naar
vacature@kngf.nl , t.a.v. Carine Vollebregt.
Vragen over de functie kun je stellen aan Floris Vels, (manager Belangenbehartiging), via f.vels@kngf.nl
of 06-23228178. Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met het HRM team
via Carine Vollebregt, 06-51147217 of via vacature@kngf.nl.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 14 december 2022 in de middag of 15 december 2022
in de ochtend. 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 ruim 17.000 leden en
27.500 geregistreerden in het kwaliteitsregister KRF NL. Wij bevorderen de kwaliteit van het vak,
behartigen de belangen van fysiotherapeuten, positioneren fysiotherapie en de fysiotherapeut en
ondersteunen leden op maat met advies en diensten.
Over de afdeling Belangenbehartiging
Naast de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid voor de beroepsgroep is belangenbehartiging voor alle
fysiotherapeuten van Nederland één van de primaire taken van het KNGF. Het realiseren van de juiste
zorg op de juiste plek en het versterken van de positie van de fysiotherapeuten daarin, zijn leidende
principes. Belangenbehartiging kent een landelijke en een regionale component. Landelijk richten wij
ons op politiek, bestuurders en beleidsmakers van onder andere het ministerie van VWS, het
Zorginstituut, De Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars. Regionaal heeft een achttal
regioadviseurs tot primaire taak om ervoor te zorgen dat fysiotherapeuten zich verenigingen in
samenwerkingsverbanden; zodat deze een sterke positie in de regio weten te bemachtigen en een
serieuze gesprekspartner zijn voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, medische specialisten,
huisartsenzorggroepen, verzekeraars en andere regionale stakeholders. Door het verhogen van de
organisatiegraad in de regio, kan de beroepsgroep invulling geven aan de juiste zorg op de juiste plek.

