
Verenigingsstructuur, EenKNGFMetLef doet het zo 

 
Enige tijd geleden hebben wij, Kitty Bouten, Arjen van Zon en Henk Jansen, ons beleidsplan gepubliceerd. We 

laten u nu graag onze ideeën meer concreet zien. Hieronder laten wij u onze ideeën over de 
verenigingsstructuur zien. 
 
We zijn nu nog een groep individuele fysiotherapeuten. Wanneer we met uw steun in het KNGF bestuur 
gekozen worden, werken we aan de hand van uw reacties onze plannen verder uit.  
 
1. Verenigingsstructuur 
Het past een ambitieuze vereniging om regelmatig haar structuur onder de loep te nemen. Het is belangrijk de 
structuur  zo in te richten dat die een optimale belangenbehartiging ondersteunt. Transparantie en efficiency 
van besluitvorming en communicatie zijn daarbij essentieel. 
 
1.2 Uitgangspunten voor een nieuwe verenigingsstructuur 
Bij het vormgeven van een nieuwe verenigingsstructuur gaan wij uit van de volgende uitgangspunten: 

o AV van de vereniging wordt gevormd door de leden: de leden houden individueel stemrecht over het 
beleid 

o de regio-organisatie handhaven we. Deze is belangrijk voor het uitwisselen van informatie tussen de 
leden onderling  in de regio en tussen de leden en het landelijke bestuur en vice versa.  

 
2. Dit gaan we doen 
 
2.1 Stemrecht voor de leden 
De procedure van het stemmen verandert met de verenigingsstructuur. We willen naar twee algemene 
ledenvergaderingen per jaar waar de leden hun stem over het beleid uit kunnen brengen. Daardoor ontstaat er 
een open discussie tussen alle leden; de leden horen de verschillende meningen uit het gehele land.  
 
Deze landelijke bijeenkomsten willen we koppelen aan een inhoudelijk symposium zodat het voor leden de 
moeite waard is om te reizen.  
 
Een mogelijk alternatief zijn landelijke bijeenkomsten met lokale bijeenkomsten gekoppeld via een 
satellietverbinding. De praktische haalbaarheid daarvan en de de kosten moeten we onderzoeken. 
 
2.2 Draagvlak bij de leden 
De mogelijkheid voor de leden om input te geven voor beleid, mag zich niet beperken tot de landelijke 
bijeenkomsten. Goede communicatie met de leden is onmisbaar voor het bestuur om beleid vorm te geven dat 
door de leden gedragen wordt.  
 
Uitwisseling van informatie en ideeën kan prima digitaal. Daarvoor willen we goed bereikbare digitale fora 
inrichten waarop ook de bestuursleden deelnemen aan de discussie. We willen regelmatig digitale 
meningspeilingen houden bij de voorbereiding van beleid.  
Daarnaast blijven natuurlijk regionale bijeenkomsten een rol spelen. 
 
We gaan monitoren hoe de uitkomsten op digitale meningspeilingen zich verhouden tot die van de stemmingen 
op de landelijke algemene vergaderingen. Bij structurele verschillen tussen de uitkomsten van de digitale en de 
landelijke stemmingen gaan we onderzoeken, waar die vandaan komen. Op die manier willen we onderzoeken 
of de communicatie voorafgaand aan de beleidsvorming adequaat is. Ook kunnen we zo de mogelijkheden van 

eventuele digitale besluitvorming in de toekomst onderzoeken. 
 
3 De regionale structuur 
We denken aan een structuur met een regiofunctionaris vanuit het KNGF en drie regioadviseurs gekozen door  
de leden uit de betreffende regio.  
 
De regio-organisatie kan informatie bij elkaar brengen over meer en minder succesvolle initiatieven in de regio. 
Informatie-uitwisseling tussen de “werkvloer” en de regionale en landelijke organisatie en vice versa is 
belangrijk voor een goede regionale en landelijke ondersteuning en belangenbehartiging.  
 
Er is veel dynamiek in de gezondheidszorg op gemeentelijk niveau. Denk aan de WMO, verandering in de 
zorgzwaarte pakketten, substitutie van zorg vanuit de tweede naar de eerste lijn, samenwerking met 
zorggroepen van huisartsen, diëtisten, apothekers, verloskundigen, psychologen, tandartsen, instellingen in de 
tweede en derde lijn, scholen enz. Regionale initiatieven kunnen ook een kans zijn voor samenwerking tussen 
onze collega’s in de eerste, de tweede en de derdelijn. Daarmee versterken we de positie van de hele 
beroepsgroep. 
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