De afdeling Kwaliteitsbeleid van het KNGF richt zich op de ontwikkeling, het beheer en de borging van
de kwaliteit en deskundigheid van de beroepsgroep Fysiotherapie. Voor de pijler
Kwaliteitsstandaarden zijn wij in navolging op subsidies die toegekend zijn voor de ontwikkeling van
richtlijnen, waaronder kwetsbare ouderen en zorg op afstand, op korte termijn op zoek naar een
enthousiaste en deskundige collega. Wij hebben op dit moment een vacature voor een:
(Medior) medewerker Kwaliteitsbeleid/richtlijnadviseur
(36-40 uur per week)
Binnen de pijler Kwaliteitsstandaarden worden evidence-based en multidisciplinair documenten, zoals
richtlijnen en standpunten, ontwikkeld en geïmplementeerd. De richtlijnen worden ontwikkeld
conform de KNGF-Richtlijnenmethodiek en internationale standaarden voor richtlijnontwikkeling. Klik
hier voor meer informatie over de KNGF richtlijnen. Ze dragen bij aan het geven van handvatten voor
fysiotherapeuten bij het maken van klinische beslissingen, dragen bij aan de kwaliteit van het vak en
verstevigen de positie van de fysiotherapeut in het zorglandschap.
Wat ga je doen?
In de rol van richtlijnadviseur:
▪ Ontwikkel of herzie je de KNGF-richtlijnen, waarbij je, zeker in het begin, ondersteund wordt door
een ervaren richtlijnadviseur;
▪ Inventariseer en analyseer je knelpunten in de fysiotherapeutische zorg rondom een specifiek
onderwerp, zowel binnen als buiten de fysiotherapie;
▪ Voer je systematisch literatuuronderzoek uit ter beantwoording van uitgangsvragen en adviseer je
de multidisciplinaire werkgroep over de interpretatie van de resultaten;
▪ Begeleid je richtlijnwerkgroepen bij de formulering van aanbevelingen, gebaseerd op
wetenschappelijk bewijs en andere overwegingen (bijvoorbeeld kosten, haalbaarheid en
patiëntenvoorkeuren);
▪ Zoek je afstemming met andere beroepsorganisaties en zorg je voor voldoende inbreng van het
patiëntenperspectief.
Wie ben jij?
▪ Je beschikt over een MSc in de richting van fysiotherapiewetenschap, gezondheidswetenschappen,
epidemiologie of een soortgelijke opleiding;
▪ Je hebt ervaring met het uitvoeren van systematisch literatuuronderzoek;
▪ Je hebt ervaring met projectleiding;
▪ Je weet je boodschap krachtig te verwoorden;
▪ Ervaring met richtlijnontwikkeling is een pré, net zoals ervaring met het werken in een
verenigingen of een ander bestuurlijk krachtenveld en een (bijna) afgerond promotietraject.
Voor een succesvolle invulling van deze functie vinden wij de volgende competenties van belang:
analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn en kwaliteitsgerichtheid. Je weet effectief te
communiceren (in woord en geschrift). Je kunt zelfstandig werken; snapt wat er moet gebeuren en zet
je tanden er graag in. Daarnaast weet je dat ook effectief aan te sturen door goed te plannen en te
organiseren. Tenslotte ben je een goede netwerker, wat van belang is om de verbinding met relevante
stakeholders te kunnen maken.

Wat bieden wij?
We bieden je een jaarcontract met een salaris van € 3.847,- tot maximaal € 5.383,- bruto per maand
op basis van 40 uur, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Ben je enthousiast?
Stuur dan vóór 16 januari 2021 je cv, met motivatie, naar vacature@kngf.nl, ter attentie van Roel Frenken,
van de HRM afdeling van het KNGF.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mitchell van Doormaal, senior
medewerker Kwaliteitsbeleid, pijler Kwaliteitsstandaarden. Hij is vanaf 3 januari bereikbaar per mail:
m.vandoormaal@kngf.nl, of per telefoon: 033-4672991.
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. Het KNGF kent drie primaire afdelingen: Belangenbehartiging,
Kwaliteitsbeleid en Marketing & Communicatie.

