
Vacature ECR-lid Wetenschappelijk College Fysiotherapie 

 

Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) stimuleert sinds 2005 wetenschappelijk onderzoek in de 

fysiotherapie gericht op het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde vakuitoefening. Het WCF 

bestaat uit 5 tot 7 leden met complementaire achtergronden die benoemd worden voor een zittingstermijn 

van 4 jaar. In het WCF zijn te allen tijde in ieder geval hoogleraren, lectoren, de beroepsinhoudelijke 

verenigingen (BI’s) en de Early Career Researchers (ECR) vertegenwoordigd. Per januari 2021 is er plek voor 

een nieuw WCF-lid met een ECR profiel.  

 

Het WCF stelt zich ten doel een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van het vakgebied fysiotherapie 

te bevorderen door:  

a. Wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te initiëren;  

b. Samenwerking binnen fysiotherapeutisch onderzoek te bevorderen;  

c. De aansluiting tussen wetenschap en praktijk te bevorderen;  

d. Advies ten aanzien van de ontwikkeling en herziening van evidence-based richtlijnen uit te brengen;  

e. Aansluiting tussen wetenschap en initiële/post initiële scholing te bevorderen;  

f. In samenwerking met het KNGF activiteiten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit te  

 dragen.  

 

Activiteiten WCF (onder meer): 

- Het verstrekken van subsidies voor onderzoeksprojecten in het vakgebied van de fysiotherapie; 

- Het verstrekken van persoonsgebonden subsidies in het vakgebied van de fysiotherapie; 

- Ontwikkelen en uitvoeren van de onderzoeksagenda Fysiotherapie; 

- Organiseren van de jaarlijkse Wetenschapsdag; 

- Uitreiken van de proefschriftprijs aan het beste proefschrift van dat jaar.  

 

Profiel en taak ECR-lid binnen WCF 

- Het ECR-lid is promovendus in het domein van de fysiotherapiewetenschap, bij voorkeur in het eerste of 

tweede jaar van zijn/haar promotietraject; 

- Heeft een enthousiaste, proactieve houding voor het uitbreiden van bestaande ideeën en het initiëren 

van nieuwe ideeën om ECR in de fysiotherapie te ondersteunen;  

- Is beschikbaar om de WCF vergaderingen voor te bereiden en bij te wonen;   

- Zet zich in ten behoeve van verbinden van ECR in de fysiotherapie met als doel het delen van kennis en 

het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden; 

- Zet zich in ten behoeve van het faciliteren van ontwikkeling van ECR,  

Activiteiten bestaan onder andere uit het i.s.m. het KNGF (door)ontwikkelen en organiseren van: 

o Een online netwerkkaart;  

o Een actieve LinkedIn groep;  

o verschillende (face-to-face) bijeenkomsten voor de ECR doelgroep;  

o Vormen van een ECR-commissie om bovenstaande doelen te behalen. 

 

Belasting en vergoeding:  

Het WCF vergadert ongeveer zes keer per jaar. Het WCF wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund 

vanuit de KNGF organisatie. Per vergadering is een vacatie- en reiskostenvergoeding beschikbaar. Meer 

informatie over het WCF is te vinden op de KNGF website. 

 

Geïnteresseerd?  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Merel Timmer (m.a.timmer@umcutrecht.nl). Bij 

interesse ontvangen wij graag jouw CV met een aanvullende motivatie. Deze kun je tot uiterlijk maandag 7 

december a.s. mailen naar: wcf@kngf.nl. 

https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/onderzoek/wcf/wetenschappelijk-college-fysiotherapie
https://www.kngf2.nl/kennisplatform/onderzoekersnetwerk
https://www.linkedin.com/groups/12107051/
https://www.kngf.nl/article/vak-en-kwaliteit/onderzoek/wcf/wetenschappelijk-college-fysiotherapie
mailto:m.a.timmer@umcutrecht.nl
mailto:wcf@kngf.nl

