
Opleidingsplek tot bekkenfysiotherapeut aangeboden in Bodegraven 

We zijn op zoek naar een enthousiaste (bekken)fysiotherapeut om ons team van 15 
fysiotherapeuten te versterken. De praktijk wil de opleiding tot bekkenfysiotherapeut 
volledig faciliteren en je hebt de beschikking tot twee ervaren 
bekkenfysiotherapeuten die je gedurende de opleiding kunnen bijstaan en je de juiste 
lesstof en ondersteuning bieden om het met succes te voltooien. Je kunt binnen een 
gezellig en dynamisch team de bekkenfysiotherapie in de regio verder neerzetten. 

Naast de patiënten met bekkenklachten zul je ook de algemene fysiotherapeutische 
klachten en trainingsgroepen behandelen. Je kunt veel leren van de andere 
specialisaties binnen het team. Zo kan je je breed verder ontwikkelen binnen de 
fysiotherapie. Wordt je hier enthousiast van? Dan is het verstandig om ons een goede 
motivatiebrief en CV toe te sturen! 

De praktijk heeft vijf locaties, waarvan de hoofdlocatie jouw primaire werkplek wordt. 
Hier heb je onder andere de beschikking over een ruime behandelkamer, fitnesszaal 
én gymzaal. 

Wat zoeken we? 

• Een enthousiaste en leergierige fysiotherapeut. 
• Bijna klaar (of klaar) met de Masteropleiding bekkenfysiotherapie, of… 

• Je wil binnenkort starten met de opleiding. 
• Uren zijn in overleg. Tussen de 16 en 32 uur is bespreekbaar. 
• Reeds aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie is een pré, maar kan naderhand 

ook. 

Wat bieden we? 

• Goede faciliteiten om je therapie te ondersteunen. 
• Twee ervaren bekkenfysiotherapeuten die voor je klaar staan. 
• Nette primaire en royale secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder 

reiskosten, scholingsbudget, kosten Keurmerk, bijdrage pensioenpremie) 

• Werken in een team waar iedereen in een bepaald vakgebied gespecialiseerd 
is. Dus collectief veel kennis en kunde aanwezig. 

• Korte lijnen met zorgprofessionals in de buurt. 
• De ruimte om je eigen netwerk op te bouwen en bestaande netwerk verder uit 

te breiden. 
• Ondersteuning voor het volgen van een masteropleiding middels een 

opleidingsovereenkomst. De praktijk betaalt. 
• Een praktijk met samenwerking binnen de Fysionair praktijken. 

Kijk voor meer informatie over onze praktijk en de mogelijkheden op onze website. 

Ben je geïnteresseerd? We horen graag van je. Stuur jouw cv en motivatiebrief op 
naar directie@keulen-brusse.nl.  

 

https://www.fysiotherapiekeulen-brusse.nl/
mailto:directie@keulen-brusse.nl

