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Inleiding 
 

 
Samen met een vertegenwoordiging van de leden denken we 

enkele keren per jaar over onze toekomst en de strategie. We 
beoordelen met elkaar de ontwikkelingen en welke invloed 
deze hebben op ons beleid en de activiteiten. 
 
Ook dit jaarplan is de uitkomst van denken, praten, 
afwegingen maken en vooral van goed luisteren. Het 
jaarplan is de vertaling van de strategie voor het komende 
jaar in concrete doelen, resultaten en activiteiten.  
 

Daarnaast kijken we ook naar de langere termijn waarbij wij 
ons in grote lijnen baseren op de KNGF visie ‘Vertrouwen in 

Beweging 2025' met de specifieke accenten daaruit voor de 
manuele therapie in Nederland en de positie van de manueel 

therapeut als specialist fysiotherapie onder de werktitel ‘Ruimte voor Beweging’. 
 
 
Gerard van der Wees 
Voorzitter NVMT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie |  3 
 

Inhoud 
 
 

Inleiding ........................................................................................................... 2 
Ruimte voor beweging .................................................................................... 4 
De Basis .......................................................................................................... 6 
Pijler Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en stimuleren van leden ............ 7  
Pijler Betrouwbare samenwerkingspartner ..................................................... 8 
Pijler Ethisch en integer .................................................................................. 9 
Pijler Meerwaarde patiënt en maatschappij .................................................... 10 
Begroting ......................................................................................................... 11 

- Toelichting op de begroting .................................................................. 12 
Overig ............................................................................................................. 13 
 
 
  



  
 

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie |  4 
 

Ruimte voor beweging 
De toekomst van de manuele therapie begint nu! 
 
 
Ruimte maken voor beweging is wat er beoogd wordt met manuele therapie. 
Met inzet van de specialistische kennis van de manueel therapeut ervaart de 
patiënt na een korte en gerichte interventie hoe hij of zij zonder belemmering of 
klachten kan deelnemen aan de maatschappij, werken of sporten. 
  
Als specialist fysiotherapie diagnosticeert de manueel 
therapeut wat iemand beperkt in zijn of haar 
dagelijks functioneren. Met een over het algemeen 
korte interventie ontstaat er weer ruimte om te 
kunnen bewegen.  
De manueel therapeut draagt zo bij aan een 
doelmatige invulling van de zorg met aandacht 
voor zelfmanagement en vervolg activiteiten. 
Bijvoorbeeld door collegae die via 
beweegactiviteiten het bewegen verder 
stimuleert. 
 
De specialistische kennis is ook van belang om 
tijdig binnen de eerste lijn complexe problematiek te 
onderkennen en in samenwerking met een huisarts 
een revalidatietraject in de eerstelijn in te zetten zodat 
onnodige tweedelijns zorg kan worden voorkomen.  
Zo geeft de manueel therapeut ook vorm aan substitutie van zorg?. 
De manueel therapeut is gespecialiseerd in het houdings- en bewegingsapparaat en 

functiestoornissen met bijvoorbeeld chronisch pijnklachten 
als gevolg. Klachten die het dagelijks functioneren 

ernstig kunnen beperken. 
 
Een manueel therapeut kan zich ook verder 
ontwikkelen als Advanced Clinical Practicioner.  
Dit is een post-master traject gericht op het 
functioneren naast de huisarts of medisch 
specialist. De NVMT geeft hier samen met de 
NVFS vorm aan in de NVES vanuit de overtuiging 

dat deze deskundigheid een grote bijdrage heeft in 
het terugdringen van onnodige tweedelijnszorg.  

Dit versterkt het niet alleen de 1e lijnszorg, maar ook 
draagt het bij aan efficiëntere tweedelijnszorg van 

bijvoorbeeld de orthopeed.  
 
Om dit te bereiken en te behouden is wetenschappelijk onderzoek nodig en de 
kennis om onderzoek te implementeren in de dagelijkse praktijk.  
Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam is daarvoor het MSG Science Netwerk 
opgezet. Dit netwerk legt de verbinding tussen de dagelijkse praktijk en het 
onderzoek.  
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Zo stimuleert de NVMT onderzoek door manueel therapeuten die werkzaam zijn in 
de praktijk. Verder zijn er de afgelopen decennia ook al vele gepromoveerde 
manueel therapeuten actief in onderzoek, maar ook nog steeds werkzaam in de 
praktijk. 
 
De komende jaren wil de NVMT meer aandacht geven aan de meerwaarde van de 
inzet van manuele therapie. Bekend is dat dit nu al effectief en doelmatig gebeurt, 
alleen ontbreekt het echte inzicht in hoeverre dit bijdraagt aan een beter functioneren 
van iemand na de manuele therapeutisch behandeltraject. En zo ook aan te tonen 
dat elke geïnvesteerde euro ruimschoots terugkomt door beter functioneren en 
participeren, maar ook in een reductie van ander zorggebruik (medicijnen, medisch 
specialist, e.d.). 
 
Dit alles kenmerkt de manueel therapeut als specialist fysiotherapie. Een positie die 
in de Nederlandse gezondheidszorg nog onvoldoende erkend en onderkend wordt 
vindt de NVMT samen met de andere fysiotherapie 
specialisten. De komende jaren zal daarom binnen het 
verband van de Federatie Fysiotherapie Specialisten 
gewerkt worden aan een krachtige en duidelijke 
positionering van de specialist fysiotherapie bij 
overheid, zorgverzekeraars, verwijzers, 
werkgevers en patiëntenorganisaties. 
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De basis  
 
Bestuur en organisatie 
De NVMT is een landelijke beroepsvereniging van geregistreerde en erkende manueel 
therapeuten (specialisten fysiotherapie).  
 

Missie NVMT  
De NVMT versterkt de positie van de manuele therapie door kwaliteit en ontwikkeling van het 
vakgebied te stimuleren, te borgen en uit te dragen. 
 

Visie NVMT 
In 2025 weet de maatschappij wat het specialisme manuele therapie inhoudt:  
De manueeltherapeut is het eerste aanspreekpunt voor patiënten met wervelkolom en 
extremiteit gerelateerde musculoskeletale klachten van het bewegingsapparaat. 
 

Kernwaarden NVMT   
ü Maatschappelijke meerwaarde 
ü Kwaliteit en innovatie 
ü Ethisch, respectvol en integer 
ü Betrouwbare samenwerkingspartner  

 

Algemene doelstelling 
Het profileren en positioneren van de manuele therapie op basis van de visie en de 
kernwaarden 
 

Uitvoering 
Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende pijlers van beleid: 

• Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en stimuleren van leden 
• Betrouwbare samenwerkingspartner 
• Ethisch en integer  
• Meerwaarde patiënt en maatschappij 

 

Bestuur 
• 10 bestuursvergaderingen 
• 2 kader/ heidagen 
• ALV (1x in het najaar) 
• Financiën 
• Deskundige efficiënte ondersteuning voor bestuur, kader en leden. 
• Sturen op resultaten binnen het kader van plan en begroting 
 

Verenigingszaken 
• Secretariaat, ledenadvies en organisatie 
• Communicatie en promotionele activiteiten 
• Kwaliteitsregisters 

Ja
ar

pl
an

 N
V

M
T

 o
p 

A
3  



  
 

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie |  7 
 

Pijler  

Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en  
stimuleren van leden 
 

Ambitie 
Kwaliteit en innovatief vermogen van de manueel therapeut op hoog niveau brengen en 
houden. 

Doelstelling 
• Opgeleid als Specialist Fysiotherapie (Master) 
• Het beroep is in ontwikkeling (permanent kritisch en innovatief) 
• Kwaliteit van vak en therapeut op hoog niveau houden (stimuleren en uitdagen) 

Projecten 
• Transitie Master 2025 
• Complexiteit 
• Evidence factsheets 
• E-learning 
• Extended Scope  

Structurele activiteiten 
• MSG Science Netwerk (aansluiting praktijken bij onderzoek) 
• Uitgave Specialistenkatern (7x in Fysiopraxis) 
• Uitgave Journal Club (aanleveren inhoud t.b.v. Specialistenkatern) 
• Herzien Beroepsprofiel 
• Herzien Domeinbeschrijving 
• IFOMPT en andere internationale contacten 
• Relatiebeheer opleidingen (2x per jaar) 
• Webinars en podcasts 
• Periodiek literatuur overzicht 
• Jaarlijks symposium (niet in 2021) 
• Prof. dr. Rob Oostendorp lezing (november)  
• Lidmaatschap online wetenschappelijke tijdschriften 
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Pijler 

Betrouwbare samenwerkingspartner 
 

Ambitie 
Deelname in netwerken, samenwerking inter- en multidisciplinair om te komen tot optimale 
zorg voor de patiënt  
 

Doelstelling 
• Erkend specialisme voor wervelkolom en extremiteit gerelateerde musculoskeletale  

klachten van het bewegingsapparaat binnen de fysiotherapie 
• Erkend specialisme voor complexe (wervelkolom gerelateerde) problematiek binnen de 

beweegzorg  
• Draagvlak door inbreng vanuit en aansluiting bij de dagelijkse praktijk in de regio en bij 

de jonge manueeltherapeuten (de toekomst) 
 

Projecten 
• Federatie Fysiotherapie Specialisten (samen optrekken t.b.v. positionering profilering 

specialist fysiotherapie) 
• Studenten (werving nieuwe leden) lidmaatschap in opleiding  
• Lidmaatschap voor alle manueel therapeuten 
• Ledenraad 
• Verbinding met inhoudelijke netwerken  
• Verbinding met opleidingen  
• Verbinding met landelijke beroepsverenigingen, zoals Landelijke Huisarts Vereniging 

(LHV), Federatie Medisch Specialisten (FMS, Nederlandse Orthopedische Vereniging 
(NOV), Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), e.d. 
 

Structurele activiteiten 
• Federatie Fysiotherapie Specialisten (FFS) 
• Nederlandse Vereniging Extendedscope Specialisten (NVES) 
• Promotiematerialen inzetten  (nieuwsbrief (elke maand), website NVMT, 

consumentensite NVMT, NVMT-app, Facebook, webinar, podcast 
• Deelname aan kader- en heidagen (2x per jaar) 
• Aansluiten bij de agenda van samenwerkingsverbanden en praktijken in de regio door de 

Regio-ambassadeurs 
• Contact studenten (lunchbijeenkomsten, gastcolleges) 
• Korting bieden op deelname symposium, inhoudelijke avonden en/of Webinars, e.d.  
• Het netwerk van regio-ambassadeurs richt zich op contacten in de regio en monitoring 

van regionale ontwikkelingen) en sluit daarop aan. 
• Het Young Professionals Netwerk is vooral gericht op studenten en levert een bijdrage in 

de opleiding (gastcolleges). 
• Opleidingsoverleggen 
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Pijler 

Ethisch en integer  
 
Ambitie 
Manueel therapeuten zijn in staat de borging van de kwaliteit van het vak in eigen hand te 
nemen (als een deskundige en betrouwbare partner) 
 

Doelstelling 
• Indicatiestelling en aanpak vanuit patiëntperspectief 
• Betrouwbaar registreren en declareren 
• Kwaliteitsborging manuele therapie/ manueel therapeut 

 

Projecten 
• Pilot MT Ned(t) in samenwerking met twee regionale samenwerkingsverbanden 
• Sectorrapportage (MT) 1x per jaar uitbrengen. 

 

Structurele activiteiten 
• Dossiertoetsing (op verzoek) 
• Melding calamiteiten 
• Beroepsnorm commissie 
• Overleg Inspectie Gezondheidszorg 
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Pijler 

Meerwaarde patiënt en maatschappij 
 

Ambitie 
De manueel therapeut draagt bij aan de de Juiste Zorg Op De Juiste Plek door de Juiste 
Therapeut 
 

Doelstelling 
• Focus op het positioneren en profileren van manuele therapie op landelijke en regionaal 

niveau als onderdeel van het profileren en positioneren van de specialistische 
fysiotherapie (in samenwerking met andere specialismen fysiotherapie) 

• De manueel therapeut is erkend als specialist voor wervelkolom en extremiteit 
gerelateerde musculoskeletale klachten van het bewegingsapparaat 

 

Projecten 
• Federatie Fysiotherapie Specialisten (samen optrekken ten behoeve van de positionering 

en profilering van de specialist fysiotherapie) 
• Oriëntatie op wetenschappelijk onderzoek hoe de meerwaarde van manuele therapie 

inzichtelijker gemaakt kan worden 
• De meerwaarde van manuele therapie uitdragen naar patiënt en maatschappij 
 

Structurele activiteiten (lobby) 
• Overleg patiëntenverenigingen 
• Overleg opleidingen en universiteiten (minimaal 1x per jaar) 
• Overleg zorgverzekeraars (minimaal 1x per jaar) 
• Overleg VWS (minimaal 1x per jaar) 
• Overleg KNGF en SKF 
• Overleg NVES 
• Overleg Zorg Instituut Nederland 
• Overleg Nza 
• E.d. 
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Begroting Jaarplan 2021 
 
Lasten 
 

 
  

Basis
Bestuurskosten 29.120,00€                             
Bestuursvergaderingen 18.431,46€                             
Kader en heidagen 32.642,20€                             
ALV 12.211,60€                             
Financien en ICT 16.866,64€                             
Ondersteuning 6.345,24€                               
Secretariaat, ledenadvies en organisatie 8.460,00€                               
Communicatie en Promotie (zie Pijler Betrouwbare samenwerkingspartner) 18.176,70€                             
Kwaliteitsregisters 110,00€                                  
Totaal 142.363,84€                           

Pijler Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en  stimuleren van leden
Science netwerk (aansluiting praktijken bij onderzoek) 21.305,63€                             
Uitgave Specialisten Katern (7x in Fysiopraxis) 5.335,00€                               
Uitgave Journal Club (aanleveren inhoud t.b.v. Specialisten katern) 1.360,54€                               
Herzien Beroepsprofiel 1.822,00€                               
Herzien Domeinbeschrijving 6.985,00€                               
IFOMPT en andere internationale contacten 5.111,00€                               
Relatiebeheer opleidingen (2x per jaar) 1.431,87€                               
Webinars en Podcasts 10.000,00€                             
Periodiek literatuur overzicht 2.750,00€                               
Jaarlijks Symposium 30.000,00€                             
Oostendorp lezing (november), onderdeel ALV 526,00€                                  
Lidmaatschap Online Wetenschappelijke tijdschriften 8.178,00€                               
Dag van de Fysiotherapie 3.594,00€                               
Extended Scope 15.000,00€                             
Totaal 113.399,04€                           

Pijler Betrouwbare samenwerkingspartner
Federatie Fysiotherapie Specialisten (samen optrekken t.b.v. positionering profilering specialist fysiotherapie) 5.000,00€                               
Ledenraad 2.832,84€                               
Netwerk van regio-ambassadeurs (contacten regio en monitoring regionale ontwikkelingen) 33.565,18€                             

Aansluiten bij de agenda van samenwerkingsverbanden en praktijken in de regio door Regio Ambassadeurs
Verbinding met inhoudelijke netwerken en opleidingen

Young Professionals Netwerk vooral gericht op studenten en een bijdrage in de opleiding (gastcolleges). 10.567,44€                             
Studenten (werving nieuwe leden) lidmaatschap in opleiding
Contact Studenten (lunchbijeenkomsten, gastcolleges)

Totaal 51.965,46€                             

Pijler Ethisch en integer
Pilot MT Ned(t) in samenwerking met twee regionale samenwerkingsverbanden 12.000,00€                             
Sectorrapportage (MT) 1x per jaar 15.000,00€                             
Dossiertoetsing (op verzoek) 110,00€                                  
Melding calamiteiten 220,00€                                  

Overleg Inspectie
 Beroepsnorm commissie 7.043,31€                               
Totaal 34.373,31€                             

Pijler Meerwaarde patient en maatschappij
Verkenning wetenschappelijk onderzoek op welke wijze meerwaarde inzichtelijk gemaakt kan worden 1.595,00€                               
De meerwaarde van MT uitdragen naar patiënt en maatschappij (lobby) 8.738,84€                               
Totaal 10.333,84€                             

Totaal lasten 352.435,48€                           
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Begroting Jaarplan 2021 
 
Baten 
 

 

 
Toelichting op de begroting: 
De begroting is in een vergelijkbaar format weergegeven als het format dat door de 
accountant wordt gehanteerd. De eenduidigheid van de resultatenrekening en begroting 
maakt het financiële huishouden van de NVMT inzichtelijker. 
Aan de Lasten-kant staat een opsomming van alle activiteiten zoals die in de 
beleidsvoornemens voor 2021 staan benoemd met de daarbij begrote kosten. 
De Baten-kant beslaat de diverse inkomsten die de NVMT in het jaar 2021 verwacht. 
 
Om de begroting van € 352.435,- te bekostigen worden de volgende financiële bronnen 
gebruikt: 

• het gebruiken van de extended scope reservering groot:  €  15.000,- 
• te financieren uit contributie groot:  €  330.28,-  
• overige inkomsten € 7.150,- 

 
 
Toelichting op de contributie: 
Het bestuur stelt voor om de contributie van het aspirant lidmaatschap gelijk te stellen aan de 
contributie van het geregistreerde lidmaatschap. Verder stelt het bestuur voor de contributies 
ongewijzigd te laten. 

• geregistreerd NVMT lidmaatschap  €  227,-   
• student  €  0,- 
• aspirant-lidmaatschap  €  227,-   
• belangstellende leden  €  188,-   
• leden rechtspersonen  €  328,-    
• partners  €  410,-    

o dit houdt een partnerreductie van € 44 
 
Risico paragraaf 
Dit is een overzicht van de lopende contractuele, financiële verplichtingen die de NVMT is 
aangegaan. Formeel is dit de risico paragraaf. 

• Ondersteuning van kantoor en diverse ZZP-ers:   €  80.000,- 
• IFOMPT contributie:                                          €  2.400,- 
• Online wetenschappelijke tijdschriften:               €  8.200,- 

 

Baten
Contributie € 330.285
Interest € 100
NVMT symposium sponsors € 0
NVMT Symposium entree € 0
Webinars € 4.500
Bijdrage KNGF € 2.550
Bijdrage NVES uit bestemmingsvermogen Extended Scope 15.000€                                  

€ 352.435

Totaal lasten € 352.435

Resultaat € 0
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Het samenwerkingsverband tussen de VU en de NVMT, NVOF, NFP en NVFS: MSG 
Science Netwerk, wordt 2 jaar voortgezet. Per jaar zal hieruit een betalingsverplichting 
voortvloeien van € 28.400. Naar rato van de ledenaantallen zal het naar de deelnemende 
verenigingen worden doorbelast. 
 
Toelichting bij de gehanteerde begrotingssystematiek: 
De NVMT wil de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van zijn financiële huishouden vergroten. 
Kosten worden daarom specifiek op projecten/activiteiten worden geschreven waar ze 
worden gemaakt. De projectkosten bestaan daardoor uit: reis- en verblijfskosten, bestuurlijke 
vacatie, vacatie voor commissie-,projectgroep- en werkgroepleden, kosten voor project- of 
secretariële ondersteuning, enzovoorts. 

Voor de gespecificeerde vacatie- en vergoedingsregels verwijs ik je naar de begroting van 
2016, waarin het reglement is uitgeschreven. 
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Overig 
 
NVMT Leden 
 
 01-07-2019 01-07-2020 
Geregistreerd lid  1853 1719 
Aspirant  11  27 
Buitengewoon leden  94 70 
Erelid  1  1 
Lid van verdienste  6  5 
Belangstellend lid  5 16 
1e jaar gratis lid  62 8 
65+ lidmaatschap  6 3 
Seniorlid  3 14 
Vrijstelling contributie  1 
Entreekorting lidmaatschap  12 
Totaal aantal leden  2041 1876 

 
Aftreedrooster bestuur NVMT 
Uitgangspunt is dat elk bestuurslid gekozen en herkozen kan worden voor 3 termijnen  
(3x3 jaar conform art. 19 lid 2 NVMT Statuten). 
 

Naam Functie 1e termijn 2e termijn Laatste 
termijn 

Gerard v.d. Wees Voorzitter verlopen 2018-2021 2021-2024 
Paul Stoetzer Penningmeester verlopen verlopen 2019-2022 
François Maissan Bestuurslid verlopen verlopen 2018-2021 
Sandra Jorna-Lakke Bestuurslid verlopen 2019-2022 2022-2025 
Marianne de Roon Bestuurslid verlopen 2017-2020 2020-2023 
Nathan Hutting Bestuurslid verlopen 2017-2020 2020-2023 
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