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. De afdeling Kwaliteitsbeleid richt zich op de ontwikkeling, het beheer en de borging
van de kwaliteit en deskundigheid van de beroepsgroep.
Ter versterking van het team Kwaliteitsbeleid zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega’s voor de
positie van:
Beleidsmedewerker Kwaliteitsbeleid
(36-40 uur per week)

Wat ga je doen?
▪ Je signaleert, verzamelt en analyseert relevante in- en externe informatie,
trends/ontwikkelingen, wensen en behoeften en vertaalt deze naar consequenties voor de
fysiotherapeuten.
▪ Je ontwikkelt beleid voor kwaliteitsverbetering in brede zin.
▪ Je fungeert als inhoudelijk expert op een aantal beleidsdossiers binnen de afdeling
kwaliteitsbeleid.
▪ Je vertaalt ontwikkelde instrumenten/producten naar concrete implementatie-adviezen.
▪ Je bewaakt de voortgang in de uitvoering van het beleid, evalueert periodiek de uitvoering van
het beleid, stelt het zo nodig bij en informeert betrokkenen hierover.
▪ Je neemt deel aan projecten binnen de afdeling Kwaliteitsbeleid en kan optreden als
(deel)projectleider.
▪ Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de in- en externe contacten met leden en
stakeholders op jouw beleidsterrein.
Wie ben jij?
We zoeken een academische ondernemer die graag een steentje bijdraagt aan de kwaliteit van de
fysiotherapeutische zorg in Nederland.
▪ Je hebt enkele jaren ervaring met het ontwikkelen, evalueren en borgen van beleid;
▪ Je weet je boodschap krachtig te verwoorden in heldere beleidsnotities;
▪ Je hebt ervaring met projectleiding;
▪ Bij voorkeur heb je ervaring met het werken in een vereniging of een ander bestuurlijk
krachtenveld.

Voor een succesvolle invulling van deze functie vinden wij het verder van belang dat je
omgevingsbewust bent en beschikt over sterke analytische vaardigheden. Je kunt strategisch denken,
werkt zelfstandig en planmatig, bent proactief en goed in netwerken. Tenslotte is het belangrijk dat je
beschikt over sterke communicatieve vaardigheden om de verbinding met de leden en stakeholders te
kunnen maken..
Wat bieden wij?
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
We bieden je een salaris binnen de range van € 3.259,- – € 5.169,- bruto per maand op basis van 40
uur, afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast kun je rekenen op een stimulerende en collegiale
omgeving. Het KNGF kent prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft in eerste instantie een
tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar, dat bij goed functioneren omgezet wordt in een vast
contract.
Geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij jouw CV met een aanvullende motivatie. Deze kun je tot uiterlijk 15 november
a.s. mailen naar: vacature@kngf.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Guus Meerhoff, Manager
Kwaliteitsbeleid. Hij is bereikbaar per mail: g.meerhoff@kngf.nl, telefoon: 06-23229686.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je je wenden tot Inge Lemmink van de afdeling
HRM via i.lemmink@kngf.nl.

