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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 3000 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.  

 

Binnen het domein Revalidatie & Advies Noordwest, met locaties in Amsterdam en 

Heerhugowaard, bestaan de kerntaken uit diagnostisch onderzoek, advies en revalidatie. 

Het domein Revalidatie & Advies Noordwest Nederland is met ingang van 1 mei 2017 op 

zoek naar een Klinisch Fysicus om het videologisch team te versterken.   

 

Jouw taken 

Als klinisch fysicus lever je een inhoudelijke bijdrage aan het multidisciplinair overleg bij het 

verhelderen/vertalen van de revalidatievragen op visueel gebied. Je voert gespecialiseerd 

visueel onderzoek uit en interpreteert de onderzoeksresultaten en vertaalt deze naar 

hanteerbare revalidatietermen en adviseert hierover. Je bent een vraagbaak voor je 

collega’s en je ondersteunt en adviseert hen inhoudelijk. Ook lever je een belangrijke 

bijdrage aan zorgvernieuwing vanuit het vakgebied van de klinische fysica van het visueel 

systeem door het initiëren, organiseren en uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek en 

door het verzorgen van (wetenschappelijk) onderwijs/cursussen. Je ontwikkelt, bewaakt en 

past kwaliteitsnormen aan rondom diagnostiek en behandeling. Daarnaast zorg je voor 

kennis- en behandelproducten, revalidatieprogramma’s en onderzoeks- en 

behandelprotocollen en houd je deze actueel. Je rapporteert periodiek aan je leidinggevende 

omtrent je werkzaamheden, belangrijke wijzigingen en gesignaleerde leemten/gebreken en 

draagt desgevraagd bij aan de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Tenslotte ben je 

verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van de uitvoering van het 

meerjarenonderhoudsplan onderzoeksapparatuur.  
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Wij vragen 

Je hebt een afgeronde academische opleiding klinisch fysicus, kennis en ervaring op het 

gebied van zintuiglijke beperkingen is een pré. 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 bent bereid om je specifieke kennis over 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 en bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te 

kunnen werken. Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek en aantoonbare 

vaardigheid in het verzorgen van publicaties. Onze kernwaarden Vakmanschap, Inspireren, 

Samenwerking, Initiatief en Ontwikkelen zijn jou vertrouwd.  

 

Wij bieden 

Een interessante en gevarieerde functie voor 32-36 uur per week voor onbepaalde tijd. De 

duur van de interne bijscholing is afhankelijk van je vooropleiding- en kennis. Deze 

bijscholing vindt plaats op verschillende locaties in het land. De arbeidsvoorwaarden zijn 

conform de CAO Gehandicaptenzorg. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 6.153,00 

op basis van 36 uur per week (FWG 70). 

 

Inlichtingen en sollicitatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Didi van der Goot, Manager Revalidatie 

& Advies, 088 585 5797. Je sollicitatie met cv ontvangen wij graag vóór 21 april a.s. per 

mail aan wervingenselectie@visio.org onder vermelding van de functie Klinisch Fysicus en 

van R16-43 (vacaturenummer).   

 

 

 

 

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

(VOG) gevraagd. 
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