
 
 

 
Richtlijnen ontwikkelen, begeleiden van werkgroepen en inventariseren van en adviseren over 
knelpunten in de fysiotherapie. En dat alles op een omgevingsbewuste en kwaliteitsgerichte manier. 
Word jij hier enthousiast van, dan willen we graag met je praten over de functie van 
 

Medewerker Kwaliteitsbeleid/Richtlijnadviseur  
(32-36 uur per week) 

 
die op de afdeling Kwaliteitsbeleid van het KNGF volgens onze Richtlijnenmethodiek evidence based en 
multidisciplinaire documenten ontwikkelt, die fysiotherapeuten een handvat voor hun dagelijks werk 
bieden. Zo draag je samen met een hoogwaardige groep professionals bij aan de kwaliteit van het vak. 

 
Een boeiende functie! 
▪ Je ontwikkelt of herziet KNGF-richtlijnen, samen met een ervaren richtlijnadviseur;  
▪ Je inventariseert en analyseert knelpunten in de fysiotherapeutische zorg rondom een specifiek 

onderwerp, zowel binnen als buiten de fysiotherapie;  
▪ Je doet literatuuronderzoek ter beantwoording van uitgangsvragen; 
▪ Je adviseert de multidisciplinaire werkgroep over de interpretatie van de resultaten;  
▪ Je begeleidt richtlijnwerkgroepen bij de formulering van aanbevelingen, die gebaseerd zijn op 

wetenschappelijk bewijs en andere overwegingen (kosten, haalbaarheid en patiëntenvoorkeuren); 
▪ Je overlegt met andere beroepsorganisaties en houdt het patiëntenperspectief in het oog. 
 
Wie ben jij? 
▪ Je bent MSc in de richting van fysiotherapiewetenschap, gezondheidswetenschappen, 

epidemiologie of een vergelijkbare richting 
▪ Je hebt ervaring met het uitvoeren van systematisch literatuuronderzoek 
▪ Je hebt ervaring met het leiden van projecten  
▪ Je weet je boodschap met overtuigingskracht te brengen 
▪ Ervaring met richtlijnontwikkeling is een pré, net zoals ervaring met het werken in een bestuurlijk 

krachtenveld. Ook als je (bijna) een promotietraject hebt afgerond, spreekt dat in je voordeel. 
 
Als persoon ben je analytisch, omgevingsbewust en gericht op kwaliteit. Je communiceert effectief, 
snapt wat er moet gebeuren en weet dat ook goed te plannen en te organiseren. Je bent een 
netwerker die makkelijk verbinding maakt met onze stakeholders. 

 
Wat bieden wij? 
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. We starten met een overeenkomst voor één 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 dinsdag 27 september 
2022 naar vacature@kngf.nl , t.a.v. Carine Vollebregt.   
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Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nynke Swart, senior medewerker 
Kwaliteitsbeleid, pijler Kwaliteitsstandaarden. Zij is bereikbaar per mail: n.swart@kngf.nl of per 
telefoon: 033-4672992.  
  
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met het HRM team via 
vacature@kngf.nl of bellen met Carine Vollebregt, 06-51147217.  
  
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op woensdag 5 oktober 2022. Wil je hier vast rekening 
mee houden?    

 

Over het KNGF  
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in Amersfoort is dé 
beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland met ruim 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 vier primaire afdelingen: Belangenbehartiging, 
Kwaliteitsbeleid, Marketing & Communicatie en Bedrijfsvoering. 
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