
 

 

 
 
 
 

JAARBEELD 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie |  2 
 

  

Inhoud 
 
 

Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 

Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

PIJLER1: Kwaliteit van het vak op het hoogste niveau ....................................................................... 3 
PIJLER 2: Promotie en actieve ledenbinding ...................................................................................... 4 
PIJLER 3: Maatschappelijke positie .................................................................................................... 4 
PIJLER 4: Bestuur ............................................................................................................................... 4 

Pijler 1: Kwaliteit van het vak op het hoogste niveau .............................................................................. 6 

PIJLER 2: Promotie en actieve ledenbinding .......................................................................................... 7 

PIJLER 3: Maatschappelijke positie ........................................................................................................ 8 

PIJLER 4: Bestuur ................................................................................................................................... 9 

Overig .................................................................................................................................................... 12 

  



  
 

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie |  3 
 

Inleiding 
 
Dit jaarbeeld 2020 schetst een jaar van ontwikkelingen, maar ook de structurele zaken die de 
NVMT elk jaar uitvoert. De Coronacrisis heeft ook effect gehad op het functioneren van de 
verening. Bijeenkomsten in de regio’s maar vooral ons jaarlijks congres konden daardoor niet 
doorgaan. Daarmee was een belangrijk fundament onder de verenigingscommunicatie – het 
contact met de leden – niet mogelijk. Met webinars hebben we dit enigszins op kunnen vangen 
en een positief effect daarvan is dat dit ten opzichte van regio-bijeenkomsten meer leden trekt 
dan bij een fysieke bijeenkomst. 
 
Zo goed als alle bestuursvergaderingen vonden digitaal plaats ook daarbij is het voordeel dat, achteraf 
gezien, dat effectief was en geen reistijd kostte. Elkaar bereiken blijkt via Teams of Zoom heel 
makkelijk te gaan. Het organiseren van een digitale ALV is van een andere orde en bood weinig 
mogelijkheden voor een actieve dialoog met de leden over belangrijke ontwikkelingen. 

Het jaarplan 2020 was gebaseerd op vier speerpunten. Deze vormen al een aantal jaren een 
herkenbaar en stabiel fundament voor het beleid en activiteitenplan van de NVMT.  

 

PIJLER1: Kwaliteit van het vak op het hoogste niveau 
Ook in 2020 werkte met opleidingen, wetenschap en ervaringen uit het veld aan de verbetering van 
het vak en de uitvoering van de manuele therapie. De NVMT heeft een leidende positie in het 
stimuleren en borgen van wetenschap en geeft hier concreet invulling aan. Jaarlijks overleggen we 
met de opleidingen over vakinhoudelijke vraagstukken. 
We nemen deel aan het MSG Science Netwerk Fysiotherapie: een landelijk samenwerkingsverband 
tussen de MSG-groep (NVMT, NVFS, NVOF, NVBF en NFP), de Leerstoel Musculoskeletale 
Fysiotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en fysiotherapeuten in het werkveld.  
Vanuit het NVMT-wetenschapsfonds ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek gericht op de 
manuele therapie.  
 
Extra aandacht is er in 2020 om voor het herschrijven van het Beroepsprofiel in samenhang met de 
herziening van het beroepsprofiel algemeen fysiotherapeut. In 2020 zijn hiervoor de voorbereiding 
getroffen. Vooruitlopend op de actualisering van het beroepsprofiel is in 2020 een aanzet gegeven tot 
het actualiseren van de domeinbeschrijving. 
De kern hiervan is dat de manueel therapeut zich onderscheidt ten opzichte van de algemeen 
fysiotherapeut door te beschikken over uitmuntende kennis en kunde van het musculo skeletale 
domein.  
 
Met het NVMT Wetenschappelijk fonds wordt ook bijgedragen aan een onderscheidende positie van 
de manueel therapeut. Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren heeft de NVMT vanaf 2017 een 
subsidieregeling ingesteld. Binnen de subsidieregeling is in 2020 een bedrag van € 50.000,- 
beschikbaar gesteld voor top-down onderzoek. Daarnaast wordt een bedrag van € 20.000,- 
gereserveerd voor kleinere innovatieve bottom-up projecten (maximaal € 10.000,- per project). Voor 
beide subsidievormen is een aanvullende subsidie of eigen bijdrage van het onderzoeksinstituut van 
25% verplicht.  
 
Kwaliteit is van de beroepsgroep, dat is het uitgangspunt van de NVMT. Dit uitgangspunt is helder, 
maar geeft ook verantwoordelijkheid. De beroepsgroep moet die kwaliteit zowel qua inhoud als qua 
proces aantoonbaar borgen. Een actieve dialoog hierover met de leden heeft door de 
Coronamaatregelen niet plaatsgevonden en is verplaatst naar 2021. 
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PIJLER 2: Promotie en actieve ledenbinding 
 
De NVMT wil dat de manueel therapeut een erkende en onderscheidende positie heeft ten opzichte 
van de algemeen fysiotherapeut. Zowel binnen de sector fysiotherapie, als voor stakeholders zoals 
verwijzers, zorgverzekeraars en patiënten. De NVMT ondersteunt dit met krachtige en moderne in-en 
externe communicatiemiddelen. Onderdeel van de ledenbinding is het netwerk van regio-
ambassadeurs en de Young Professionals.  
 
Het doel om in 2020 enkele vakinhoudelijke regionale bijeenkomsten te organiseren is door de 
Coronamaatregelen niet gerealiseerd.  Noodgedwongen zijn we overgestapt op het organiseren van 
onlinebijeenkomsten (webinars en podcasts). Dit heeft onverwacht positief uitgepakt. Het bereik was 
groter net als het aantal deelnemers. Zo zijn twee nieuwe NVMT-producten ontstaan: NVMT webinars 
en NVMT-podcasts. 
 
ook voor de Young Professionals was het in 2020 lastig om actief contact te hebben met de studenten 
van de masteropleidingen. Met deelname aan onlinebijeenkomsten is dit enigszins opgevangen en 
ook de gastles aan de VU heeft online plaatsgevonden. 
 
Zo was het ook heel teleurstellend dat het traditionele landelijk symposium niet kon doorgaan. Met 
een online webinar is een onderdeel in het najaar aangeboden. Dat compenseerde niet het enorme 
belang van het landelijk symposium waar leden elkaar elk jaar weer ontmoeten naast de uitwisseling 
van nieuwe inzichten.  

 

PIJLER 3: Maatschappelijke positie 
 
Het specialisme manuele therapie op masterniveau sluit goed aan bij de landelijke beleidsdoelstelling 
van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Manuele therapie kan daarin een ‘brugfunctie’ vormen tussen 
de 2e en 1e lijn. Ook in 2020 is duidelijk dat de sector Manuele therapie met ruim 5.000 therapeuten 
een factor van betekenis in de werkgelegenheid. En door de kennis en deskundigheid mede bijdraagt 
aan optimaal functioneren, verminderen van uitval in werk en vrijetijdsbesteding. Dat doet de sector op 
een effectieve wijze omdat we de afgelopen vanuit de registratiegegevens zien (Vektis rapportage) dat 
er een dalende trend is in het behandelgemiddelde en daarmee de kosten per patiënt. Wat we niet 
weten is of de dalende trend van het behandelgemiddelde ook geldt voor behandelingen die naast de 
manuele therapie worden gegeven. Met Vektis is verkend om dit nader te onderzoeken. Dat 
onderzoek is door alle aandacht voor de Coronacrisis verplaatst naar 2021. 
 
Een ander aspect is dat de sector manuele therapie bijdraagt aan het opleidingsveld en input biedt 
voor wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks studeren ongeveer 250 nieuwe manueel therapeuten af 
aan een NVAO geaccrediteerde en IFOMPT gemonitorde masteropleiding. 

 

PIJLER 4: Bestuur 
 
Bestuurlijk functioneren en belangenbehartiging 
2020 was ook voor het functioneren van het bestuur een bijzonder jaar. Zo goed als alle 
vergaderingen vonden online plaats. Dat heeft weliswaar bijgedragen aan een effectievere manier van 
vergaderen en minder reistijd en -kosten.  
Ook alle andere overleggen van bestuursleden om de relaties te onderhouden van belangrijke relaties 
zoals verzekeraars, KNGF, andere beroepsinhoudelijke verenigingen en opleidingen vonden in 2020 
vooral online plaats. 
 
Federatie Fysiotherapie Specialisten 
Het merendeel van de beroepsinhoudelijke verenigingen hebben de krachten gebundeld in de 
Federatie Fysiotherapie Specialisten omdat zij van mening zijn dat specialisaties bijdragen aan de 
ontwikkeling en profilering van het vak fysiotherapie.  
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Het doel van deze krachtenbundeling is om zo een gezamenlijk platform een aanspreekpunt te 
vormen voor de positie van de specialist fysiotherapie binnen het KNGF. In 2020 is binnen de FFS 
verder gewerkt aan een profiel en actieplan. 
 
Algemene Ledenvergadering 
De ledenvergadering is een essentieel onderdeel voor het functioneren van de vereniging. Het bestuur 
legt dan verantwoording af voor het gevoerde beleid dat een jaar eerder door de leden was 
goedgekeurd. Een kritische betrokkenheid van leden is daarvoor van belang. 2020 was in alle 
opzichten een bijzonder jaar en ook de ledenvergadering vond online plaats. Formeel hebben met 
elkaar de juiste stappen doorlopen om het uitgevoerde beleid te verantwoorden en instemming te 
krijgen voor het jaarplan 2021. De waardevolle discussie blijven echter door de online omgeving uit en 
dat is een gemis. 
We hopen van harte dat we in 2021 jullie weer kunnen ontmoeten en samen verder bouwen aan de 
NVMT. 

Gerard van der Wees 
Voorzitter NVMT 
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Pijler 1: Kwaliteit van het vak op het hoogste niveau 
 

De NVMT werkt voortdurend met opleidingen, wetenschap en ervaringen uit het veld 
aan de verbetering van het vak en de uitvoering van de manuele therapie. De NVMT 
heeft een leidende positie in het stimuleren en borgen van wetenschap en geeft hier 
concreet invulling aan.  

 

Kwaliteit van het vak op het hoogste niveau 
• Beroep in ontwikkeling (kritisch en innovatief) 
• Kwaliteit op het hoogste niveau (stimuleren en uitdagen) 
 
Doelstelling 2020 Realisatie 2020 
 
Projecten 
• Complexiteit 
• Verkorte Master (master 2015) – 

aantrekkelijk aanbod 
 
Structurele activiteiten 
• Science netwerk 
• Wetenschappelijk Fonds 
• Specialisten Katern (7x in Fysiopraxis) 
• Journal Club (aanleveren inhoud t.b.v. 

Specialisten katern) 
• Scholingscommissie (toetsing 

scholingsaanbod) 
• Beroepsprofiel (monitoren) 
• Domeinbeschrijving (monitoren) 
• IFOMPT en andere internationale contacten 
• Monitoring Kwaliteit van de opleiding (1x per 

jaar) 
• (Regionale) inhoudelijke bijeenkomsten – 4x 

per jaar 
• Jaarlijks Symposium 
• Oostendorp lezing (november) 
 

 
Projecten 
• Beschrijving van het begrip complexiteit in 

een factsheet. 
• Opleidingen bieden voor belangstellende 

een verkort master aan zodat zij kunnen 
voldoen aan de mastereis 2025 
 

Structurele activiteiten 
De structurele activiteiten hebben alle 
plaatsgevonden. Wel is het merendeel van de 
bijeenkomsten online gehouden. 
 
Het jaarlijks symposium 2020 kon niet doorgaan. 
Dit is een flinke kostenpost vanwege de kosten 
voor reservering en organisatie.  
 
De Oostendorplezing is online gegeven tijdens 
de ledenvergadering. 
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PIJLER 2: Promotie en actieve ledenbinding 
 
De NVMT wil dat de manueel therapeut een erkende en onderscheidende positie heeft 
ten opzichte van de algemeen fysiotherapeut. Zowel binnen de sector fysiotherapie, 
als voor stakeholders zoals verwijzers, zorgverzekeraars en patiënten. De NVMT 
ondersteunt dit met krachtige en moderne in- en externe communicatiemiddelen.  
 

Actieve dialoog met de leden (en omgeving) 
• Betrokkenheid komt van twee kanten – ontmoeten is de basis 
• Draagvlak door inbreng vanuit en aansluiting bij de dagelijkse praktijk 
 
Doelstelling 2020 Realisatie 2020 
 
Projecten 
• Studenten (werving nieuwe leden) 
• Dag van de Fysiotherapie 
 
Structurele activiteiten 
• Online Wetenschappelijke tijdschriften online 

beschikbaar 
• Promotiematerialen 
• Nieuwsbrief (elke maand) 
• Website NVMT 
• Consumentensite NVMT 
• NVMT-app 
• Facebook 
• Kader- en heidagen (2x per jaar) 
 

 
Projecten 
• Werving vond vooral online plaats. 
• De dag van de Fysiotherapie is niet 

gehouden vanwege Coronamaatregelen. 
 

Structurele activiteiten 
• De inhoud van de teksten in de website zijn 

geactualiseerd. In 2021 zal de lay-out 
aangepast worden. 

• In maart en september konden de heidagen 
wel plaatsvinden waarin bestuur en 
kaderleden ontwikkelingen hebben 
besproken en de basis hebben gelegd voor 
het jaarplan 2021. 
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PIJLER 3: Maatschappelijke positie 
 
Het specialisme manuele therapie op masterniveau sluit goed aan bij de 
beleidsdoelstelling van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Manuele therapie vormt 
daarmee een ‘brugfunctie’ tussen de 2e en 1e lijn. Onder meer door aanvullende 
diagnostiek in samenwerking met de huisarts te organiseren en in samenwerking met 
de medisch specialist de revalidatie te verzorgen in de 1e lijn bij complexe klachten. 
De NVMT realiseert dit onder andere door operationalisatie van het begrip 
complexiteit, dat te verwerken in de domeinbeschrijving en bijvoorbeeld in 
samenwerking met de NVFS de Extended Scope Specialist als aanvullende kwalificatie 
van de manueel therapeut en de sportfysiotherapeut te introduceren.  
 

Positionering 
• Erkende specialist in eigen specialisten register (Big art 14) 

voor complexe (chronische) problematiek 
• Professionele ‘carrière’ binnen het beroep 
• Kwaliteitsborging manuele therapie/ manueel therapeut 
•  Indicatiestelling volgens beroepsstandaard 
• Betrouwbaar registreren en declareren 
• De Juiste Zorg op de Juiste Plek/ De Juiste Plek  
 
 
Doelstelling 2020 Realisatie 2020 
 
Projecten 
• Participatie in Pijn Alliantie 
• Artikel 14 BIG 
• MT Ned(t) 
• ZOJP 
• Sectorrapportage (MT) 1x oer jaar 
 
Structurele activiteiten 
• Netwerk van regio-ambassadeurs (contacten 

regio en monitoring regionale 
ontwikkelingen) 

• Young Professionals Netwerk (1x per jaar 
netwerkbijeenkomst) 

• Dossiertoetsing (op verzoek) 
• Melding calamiteiten 
 

 
Projecten 
• Het art. 14 Big is gestopt vanwege 

herziening van de opzet het BIG register. 
• De sectorrapportage is verplaatst naar 2021 
 
Structurele activiteiten 
• De regionale activiteiten die worden 

georganiseerd door de regio-ambassadeurs 
en leden van het Young Professionals 
Netwerk zijn vooral online gehouden in de 
vorm van webinars en Podcasts. Dit lijken 
nieuwe ledenproducten te worden van de 
NVMT met een breed en laagdrempelig 
bereik. 

• Er zijn geen vragen geweest voor 
dossiertoetsing. 

• Er zijn geen meldingen geweest van 
calamiteiten. 
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PIJLER 4: Bestuur 
 

Binnen de portefeuille Bestuur – Strategie – Organisatie zijn verschillende activiteiten 
te onderscheiden. Aangezien de voorzitter eindverantwoordelijk is voor het bestuur en 
het functioneren ervan, zal een eerste taak zijn te zorgen voor een goede bestuurlijke 
afstemming van de verschillende portefeuilles onderling. Daarnaast valt onder deze 
portefeuille de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede 
ondersteuningsstructuur van het bestuur zodat de taken van de NVMT goed en 
adequaat worden uitgevoerd. Hieronder valt ook de ondersteuning die het KNGF in 
algemene zin verleent aan haar lid verenigingen. 
 

Besturen 
Focus op positionering en lobby 
 
Doelstelling 2020 Realisatie 2020 
 
Verenigingszaken 
• Secretariaat en organisatie 
• Financiën 
• Beleidsondersteuning 
• Communicatie en Promotie 
• Ledenadvies 
• Kwaliteitsregisters 
• ALV (1x per jaar- najaar) 
 
Lobby: 
• Opleidingen en Universiteiten (minimaal 1x 

per jaar) 
• Zorgverzekeraars (minimaal 1x per jaar) 
• VWS (minimaal 1x per jaar) 
• KNGF en SKF 
• Federatie Fysiotherapie Specialisten 
• NVES 
• Federatie Medisch Specialisten, etc. 
• Patiëntenverenigingen 

 
Bestuur 
• 12 bestuursvergaderingen 
• 2 kader/ heidagen 
 

 
Verenigingszaken 
• De ALV vond noodgedwongen online plaats 
 
Lobby: 
• Lobbyactiviteiten en overleg met 

stakeholders vonden vooral online 
plaats. 

• NVES ontwikkelt zich verder door groei 
van het aantal leden. Het 
wetenschappelijk onderzoek door de VU 
is gestart 

 
Bestuur 
• 12 bestuursvergaderingen online 
• 2 kader/ heidagen 
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Samenvatting financieel jaarverslag  
In het financiële jaarverslag zijn de werkelijk gemaakte kosten in 2020 verantwoord in vergelijking met 
de begroting voor dat jaar en de werkelijk gemaakte kosten in 2019. De begroting 2020 is 
goedgekeurd door de Algemene Vergadering in december 2018.  
 
In dit inhoudelijk jaarverslag is beschreven welke activiteiten zijn verricht in 2020 en welke resultaten 
zijn behaald. Het boekjaar 2020 is geëindigd met een nadelig saldo van € 38.803.  
 
Een uitgebreide toelichting vindt u in de, door onze accountant (Fair Numbers) goedgekeurde, 
jaarrekening NVMT 2020. De formele goedkeuring door de ALV vindt plaats in de ledenvergadering in 
november 2021.  
 
 
Toelichting op de Balans per 31 december 2020  
Activa   
  31-12-2020    31-12-2019  
Vorderingen en overlopende posten       
  25.098    46.793  
      
Liquide middelen       
  647.464    842.276       
Passiva       
  31-12-2020    31-12-2019  
Eigen Vermogen       
Beginsaldo  205.637    280.637   
Mutatie dit jaar  -75.000    -75.000  
Saldo bestemd vermogen eind van het jaar   130.637    205.637 
      

Toelichting bestemmingsreserve  
De bestemmingsreserve is gevormd voor specifieke bestedingen waarvan de beperking door het bestuur is aangebracht.  
Extended scope: pilot om extra bevoegdheden voor de Manueel therapeut te realiseren.  
      
Overige reserves       
Beginsaldo  440.948    479.751  
Mutatie dit jaar  -34.637   -38.803  
Saldo vrij vermogen eind van het jaar   406.312   440.948 
Totaal eigen vermogen   536.949    646.586       
Kortlopende schulden       
  135.613    242.483 
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BATEN
2020 2020 2019
Realisatie Begroting Werkelijk
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

Totaal Baten 484.903

LASTEN
2020 2020 2019
Realisatie Begroting Werkelijk
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

Kwaliteit op het hoogste niveau
Totaal Kwaliteit op het hoogste niveau 158.853 240.314 230.105

Een actieve dialoog met de leden
Totaal Een actieve dialoog met de leden 69.476 76.045 55.423

Maatschappelijke positie
Totaal Maatschappelijke positie 85.758 105.457 88.041

Bestuur, beleid en lobby
Bestuur
Totaal Bestuur, beleid en lobby 124.586 97.407 163.480

Lobby (in- en extern)
Totaal lobby 55.225 54.253 50.151

Financien
Totaal Financien 9.820 12.818 11.505

Totaal Bestuur, beleid en lobby 189.631 164.478 225.136

Totaal lasten 503.717 586.294 598.706

Resultaat -109.637 -75.000 -113.803
Ontrekkingg uit reservering Extended Scope 75.000 75.000 75.000
Netto resultaat -34.637 0 -38.803
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Overig 
 

NVMT Leden 

 01-01-2021 
Geregistreerd lid 1544 
Aspirant 13 
Buitengewoon leden 91 
Erelid 1 
Lid van verdienste 5 
Belangstellend lid 11 
1e jaar gratis lid 0 
65+ lidmaatschap 3 
Seniorlid 13 
Vrijstelling contributie 1 
Entreekorting lidmaatschap - 
Totaal aantal leden  1681 

 

Aftreedrooster bestuur NVMT 
Uitgangspunt is dat elk bestuurslid gekozen en herkozen kan worden voor 3 termijnen  
(3x3 jaar in overeenstemming met 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 

 

 
 
 


