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Beste collega,  

2021 één jaar waar veel mensen naar uit keken in 2020. Wij nemen u graag mee in
het vooruit kijken in 2021. Daarin ligt veel focus op de uitbreiding in samenwerking
met KNGF. Wij hebben ons vanaf het moment van oprichting nadrukkelijk
uitgesproken over het belang van samenwerking vanuit de kracht en meerwaarde
van de beroepsgroep fysiotherapie voor de Nederlandse gezondheidszorg. Met één
kwaliteitshuis waarin praktijken en fysiotherapeuten kunnen laten zien wat ze doen
aan kwaliteit. Samen met het bestuur van KNGF kijken we naar de mogelijkheden
om de krachten te bundelen om de positionering van de fysiotherapie te
versterken. Daarin kijken we naar een model van samenwerken op een model met
drie pijlers: Register, Development en Data, en Positionering. Er is nu een opzet van
dit model, maar dit is nog vol in ontwikkeling. Klik hier voor ons nieuwsbericht van
vandaag op onze website.  

Wij zijn benieuwd wat u hiervan vindt en we nemen uw input hier dan ook graag in
mee. Daarom is aankomende donderdag 11 februari om 17.00 uur een digitale
ontmoeting met u als deelnemer gepland. 

Webinar          11 feb 17.00 uur 

ONDERWERP: SAMENWERKING KNGF & SKF 

We gaan hierin met elkaar in gesprek, zoals u gewend bent
laagdrempelig en zonder al te veel formeel gedoe. In de
weken erna zal ook een stemming plaatsvinden om uw
mening te peilen over of wij als Keurmerk verdere stappen
moeten ondernemen tot uitgebreidere samenwerking met
KNGF. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u
deel wilt nemen aan deze bijeenkomst. Uw mening wegen
wij zwaar mee en we zijn uiterst benieuwd wat u van deze
ontwikkeling vindt. Wilt u deelnemen? Klik op onderstaande
paarse button om u aan te melden.  

U ontvangt een dag van te voren de Teams link via uw 
e-mail om in te kunnen loggen. 

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-18960516?e=f5f713abbb
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/skf-en-kngf-ondertekenen-samenwerkingsafspraken/
https://docs.google.com/forms/d/1X6_zj27LDW8stmuzk8fQ24g1gTljc_-nomhPu0CIzQ8/edit
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Ons adres is: 
Westerlaan 51, verdieping 5, kantoor 5.6 

8011 CA ZWOLLE, The Netherlands  

Voorkeuren aanpassen? 
Updaten of uitschrijven 

 

UITSLUITEND VOOR ONZE DEELNEMERS

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/profile?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=f5f713abbb
https://keurmerkfysiotherapie.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c354b2d8fd3bbeaabf0860079&id=e029b9e767&e=f5f713abbb&c=b36b90e24b
https://docs.google.com/forms/d/1X6_zj27LDW8stmuzk8fQ24g1gTljc_-nomhPu0CIzQ8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1X6_zj27LDW8stmuzk8fQ24g1gTljc_-nomhPu0CIzQ8/edit

