
  

 

3 Klinisch Fysici  

28-36 uur per week 

Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op vaste aanstelling  
 

 

 

 

Koninklijke Visio 

expertisecentrum voor 

slechtziende en blinde mensen 

Algemeen 

Vol inspiratie en met jouw kennis het beste halen uit de mogelijkheden van slechtziende en 

blinde mensen? Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen 

kun jij samen met ruim 2500 collega’s een 200-jarige traditie voortzetten. Visio is een 

trotse en krachtige organisatie waar iedereen met een visuele beperking terecht kan met 

zijn of haar vragen. Ook als er sprake is van een bijkomende verstandelijke, zintuiglijke of 

lichamelijke beperking.  

 

Het domein Revalidatie & Advies zoekt voor elk van de regio’s Noord, West en Zuid per 

direct een geregistreerd klinisch fysicus die regionaal de revalidatieteams en landelijk het 

team klinisch fysici komt versterken. 

 

Jouw taken 

Het takenpakket van een klinisch fysicus bij Visio is een mix van landelijke en regionale 

activiteiten. Je maakt deel uit van het landelijke team van klinisch fysici die een belangrijke 

bijdrage levert aan de cliëntenzorg, het apparatuurbeheer en de zorgvernieuwing. Vanuit 

het vakgebied van de klinische fysica van het visueel systeem initieer en organiseer je 

(wetenschappelijk) onderzoek. Je speelt een belangrijke rol in de implementatie van de 

resultaten daarvan. Docent, praktijkbegeleider of mentor bij (wetenschappelijk) 

onderwijs/cursussen is een rol die je makkelijk afgaat.  

 

In de cliëntenzorg ondersteun je de samenwerking door onderzoeksresultaten van 

verschillende disciplines te interpreteren en te vertalen naar hanteerbare revalidatietermen. 

Door jouw helicopterview ben je een toegankelijke vraagbaak voor jouw collega’s en je 

ondersteunt en adviseert hen inhoudelijk. Zij weten zich door jouw houding in hun kracht 

gezet. Door het goede voorbeeld te geven bevorder je interdisciplinaire samenwerking en 

werk je actief mee aan het verspreiden van kennis. Collega’s worden door jou begeleid en 

jij stimuleert hun professionaliteit en het werken volgens richtlijnen.  

Je ontwikkelt, bewaakt en past kwaliteitsnormen aan rondom diagnostiek en behandeling. 

Je draagt actief bij aan het sluiten van de kwaliteitscyclus. Je zorgt dat alle 

onderzoeksmiddelen up-to-date en veilig zijn voor cliënten en professionals conform het 

Convenant Medische Technologie (CMT). 

 

Je rapporteert periodiek aan jouw leidinggevende omtrent jouw werkzaamheden en 

belangrijke ontwikkelingen en draagt proactief bij aan de vorming en uitvoering van beleid.  

 

 

 

 



 

 

  

  

Je speelt een belangrijke rol in het onderhouden van de relaties met verwijzers en andere 

externe partners in onze zorgketen. Je profileert Visio op expertise in de zorgketen en stelt 

je hierin zichtbaar op. 

 

Wij vragen 

Je bent geregistreerd klinisch fysicus in één van de werkterreinen of je staat op het punt 

deze opleiding binnen afzienbare tijd af te ronden. Kennis en ervaring op het gebied van 

zintuiglijke beperkingen is een pre. Je hebt affiniteit met mensen met een visuele beperking 

en de ambitie om samen met andere disciplines innovatieve technieken te ontwikkelen en te 

implementeren.  

Je onderkent het belang van kwaliteit, veiligheid en doelmatig gebruik van apparatuur en 

hulpmiddelen. Je hebt de ambitie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en 

implementatie van een beheerssysteem hiervoor conform het CMT. 

Je bent bereid om je specifieke kennis over het visuele systeem en visuele beperkingen uit 

te breiden middels interne bijscholing binnen de kaders van de Nederlandse Vereniging voor 

Klinische Fysica (NVKF). Je beschikt over goede communicatieve en didactische 

vaardigheden, bent toegankelijk en in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te 

kunnen werken. 

Waar nodig voer je de regie over de revalidatie van individuele cliënten. 

 

Wij bieden 

Een interessante en gevarieerde functie voor maximaal 36 uur per week voor bepaalde tijd 

voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De duur van de interne 

bijscholing is afhankelijk van je vooropleiding- en kennis. Deze bijscholing vindt plaats op 

verschillende locaties in het land in samenwerking met één van onze klinisch fysici. De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het bruto maandsalaris 

bedraagt maximaal € 6.396,00 op basis van 36 uur per week (FWG70) 

 

Inlichtingen en sollicitatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lies de Jong, directeur Revalidatie & 

Advies Zuid (088- 5858575) of met Wim van Damme, klinisch fysicus (06-1480 8457).  Je 

sollicitatie met cv ontvangen wij graag vóór 1 februari 2019 via onze website:  

www.werkenbijvisio.org 

 

In het kader van ons beleid van sociale veiligheid wordt een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) gevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 


