JAARPLAN 2022

Inleiding
Het samenstellen van een jaarplan is elke keer de uitkomst
van denken, praten, afwegingen maken en vooral van goed
luisteren naar elkaar.
We leven in een dynamische tijd waarin de Coronacrisis
ons noodgedwongen min of meer tot stilstand heeft
gebracht. Dit gaf ons wel de ruimte de ontwikkelingen in de
gezondheidszorg, onze beroepsvereniging en niet in de
laatste plaats ons vak kritisch te bekijken.
Vragen die daarbij aan de orde kwamen gaan over de rol
als vereniging, welke belangen dienen wij? Die van de leden
of vooral die van de inhoud van het vak.
De beweging van KNGF en SKF om de krachten te bundelen biedt wellicht de ruimte
die nodig is om ons meer te concentreren op de inhoudelijke ontwikkeling en
positionering van de manuele therapie.
In de dagelijkse praktijk bewijzen ruim 5000 manueel therapeuten wat de kwaliteit
van ons vak is, welke maatschappelijke bijdrage wij hebben om met onze specifieke
kennis en kunde mensen met complexe problematiek in de 1e lijn te behandelen.
Maar ook zorg in de 2e lijn te voorkomen.
Daarom zal samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen, maar ook medisch
specialisten meer aandacht krijgen omdat we samen staan voor de opgave de
kosten van de zorg niet te veel te laten stijgen. Dat kunnen we, en dat laten die 5000
manueel therapeuten ook zien. Dat vraagt een pro-actieve houding om jezelf te
blijven ontwikkelen, kritisch te zijn op je handelen en met oog voor het resultaat.
Want dat is wat patiënten en ook zorgverzekeraars van ons verwachten en daar
mogen zij ook op rekenen.
In dit jaarplan verschuift het accent meer naar kwaliteit en inhoud dan in voorgaande
jaren. Dat is wat ook nodig is en waarvoor de afgelopen jaren ruimte is gemaakt.
Graag nodig ik je uit samen met ons de ambities in dit plan volgend jaar en de jaren
daarna waar te maken. Ik reken op je.
Gerard van der Wees, voorzitter NVMT
voorzitter@nvmt.nl
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De beweging is op gang gekomen
De toekomst van de manuele therapie begint nu!
Het thema van het jaarplan 2021 was Ruimte maken voor beweging!
Het is niet alleen het kenmerk van de manuele therapie. Ook als vereniging is
ruimte nodig om de toekomst als vereniging en als vak in te gaan. Samen met
de ruim 5.000 manueel therapeuten in Nederland.
Er zijn verschillende lijnen uitgezet:
- Ruimte maken voor bestuurlijke verjonging
door jonge leden te betrekken bij de
beleidsontwikkeling en te luisteren naar
nieuwe inzichten. Dat gebeurt in de
heidagen, maar ook door het betrekken
van bijvoorbeeld Young Professionals
en Regioambassadeurs bij beleidsontwikkeling. Dit moet in enkele jaren
leiden tot een geleidelijke verjonging
van het bestuur.
- Ruimte voor kennisontwikkeling door goed
te luisteren naar wat leeft in de dagelijkse
praktijk en daarbij aansluiting te zoeken bij
onderwijs en onderzoek.
- Ruimte voor innovaties vanuit de dagelijkse praktijk van de manuele therapie.
Hoe kun je de specialistische kennis van de manueel therapeut beter benutten
in de relatie met verwijzers. We gaan de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het
meekijkconsult tot en met taakherschikking (extended scope) onderzoeken en
pilots daarvoor in samenwerking met NVES stimuleren
- Ruimte voor een ‘kritische blik’ op het vak. Studenten manuele therapie
hebben vaak een verassende kijk op het vak, op de meerwaarde en op de
aanpak. We willen deze enthousiaste kritische blik
benutten, ook na de opleiding.
- Ruimte voor wat nodig is om zichtbaar te
maken waar de meerwaarde ligt van de
manuele therapie, maar ook wat manuele
therapie niet is. Zorg op de Juiste Plek is
een prima denkkader om dit voor de
manuele therapie in beeld te brengen. We
gaan dan ook op zoek naar inspirerende
voorbeelden en ervaringen bij onze leden.
Ruimte voor het gesprek met de
patient. Hoe kijkt deze aan tegen ons vak. Wat
kan anders en beter in onze benadering.
Ruimte voor elkaar. We hebben de
ontmoeting met vakgenoten moeten missen en zullen dit
in 2022 met ons traditionele symposium ruimschoots goed maken. De NVMT
bestaat 40 jaar, dat zegt veel. Ook regionaal organiseren wij weer
ontmoetingsmomenten om met elkaar van gedachten te wisselen over
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manuele therapie, gericht op nieuwe inzichten en die ontwikkelen.
Maar ook hoe we borgen wat van waarde is.
Ruimte voor rust op het landelijke bestuurlijk front.
Manueel therapeuten hebben hun basis in de fysiotherapie.
De NVMT kan zich alleen inhoudelijk ontwikkelen als
de fysiotherapie stevig gefundeerd is in de
gezondheidszorg, als de relatie met stakeholders en zorgverzekeraars stabiel is. Dat is
de basis om ook met zorgverzekeraars
verder te praten over innovaties en
borging van kwaliteit van de manuele
therapie.
Ruimte voor interne en externe erkenning
van de kennis en ervaring van manueel
therapeuten die hun sporen hebben
verdiend. En door bij- en nascholing ook bij
blijven samen met de jonge manueel
therapeuten die nu op masterniveau zijn
opgeleid. Deze mix van jarenlange ervaring en
inzichten naast de vernieuwende kijk op het vak van
de jonge manueel therapeuten is de basis voor
een sterk en kwalitatief goed ontwikkeld vak waarbij we
van elkaar leren, elkaar inspireren en samen doorgroeien.
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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 2022 weten patiënten en verwijzers 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
• 2 ALV (1x in het voorjaar en 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
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie |

6

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 en Infographics om kennis en wetenschap toepasbaar te maken
voor de praktijk
• Uitvoering implementatieplan beroepsnorm
• Extended Scope, stimuleren wetenschappelijk onderzoek en praktijk pilots
• Stimuleren van kennisontwikkeling en kennistransfer tussen praktijk en
(wetenschappelijk) onderzoek
Structurele activiteiten
• MSG Science Netwerk (aansluiting praktijken bij onderzoek)
• Uitgave Specialistenkatern (7x in Fysiopraxis)
• Uitgave Journal Club (aanleveren inhoud t.b.v. Specialistenkatern)
• Beroepsprofiel
• Domeinbeschrijving
• IFOMPT en andere internationale contacten
• Relatiebeheer opleidingen (2x per jaar)
• Webinars en podcasts
• Periodiek literatuuroverzicht
• Jaarlijks symposium
• 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
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 regionale
ontwikkelingen) en sluit daarop aan.
• Het Young Professionals Netwerk is vooral gericht op studenten en net afgestudeerden
en levert een bijdrage in de opleiding (gastcolleges).
• Opleiding overleggen
• Betrokkenheid leden
• Verbinding onderhouden met inhoudelijke netwerken
• Verbinding onderhouden met opleidingen
• Verbinding onderhouden met landelijke beroepsverenigingen, zoals Landelijke Huisarts
Vereniging (LHV), Federatie Medisch Specialisten (FMS, Nederlandse Orthopedische
Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), e.d.
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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
• Resultaat zichtbaar maken
Projecten
• Verkennen van de mogelijkheden voor de Landelijke Database Fysiotherapie voor een
beter beeld over de inzet van manuele therapie.
• Beoordelen hoe borging van kwaliteit, zoals was vastgelegd als doelstelling voor MT
Ned(t), gecontinueerd wordt in het kwaliteitshuis (KNGF/ SKF).
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 substitutie via de Juiste Zorg Op De Juiste Plek.

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 en begrenzingen 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 2022
Lasten
Basis
Bestuurskosten
Bestuursvergaderingen
Kader en heidagen
ALV
Financien en ICT
Ondersteuning
Secretariaat, ledenadvies en organisatie
Communicatie en Promotie (zie Pijler Betrouwbare samenwerkingspartner)
Kwaliteitsregisters
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.522,10
30.000,00
16.209,74
25.475,20
18.108,08
3.172,62
8.460,00
19.988,82
605,00
152.541,56

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

21.195,96
5.335,00
1.360,54
6.966,50
4.561,00
2.750,00
8.093,00
1.512,50
100.000,00
8.417,39
3.372,00
2.960,00
4.004,88
15.000,00
185.528,76

Federatie Fysiotherapie Specialisten
Netwerk van regio-ambassadeurs (contacten regio en monitoring regionale ontwikkelingen)
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).
Studenten (werving nieuwe leden) lidmaatschap in opleiding
Contact Studenten

€
€

6.000,00
10.848,52

€

9.878,40

Totaal

€

26.726,92

€
€

110,00
220,00

€
€

16.612,81
16.942,81

Ondersteuning uitvoering wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk Fonds
Totaal

€
€
€

53.003,11
6.406,84
59.409,95

Totaal lasten

€

441.150,00

Pijler Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en stimuleren van leden
Science netwerk
Uitgave Specialisten Katern
Uitgave Journal Club
Herzien Beroepsprofiel
IFOMPT en andere internationale contacten
Relatiebeheer opleidingen
Vakinhoudelijke ledenavonden
Periodiek literatuur overzicht
Jaarlijks Symposium
Lidmaatschap Online Wetenschappelijke tijdschriften
Dag van de Fysiotherapie
Deelregister MT
MT Master
Extended Scope
Totaal

Pijler Betrouwbare samenwerkingspartner

Pijler Ethisch en integer
Dossiertoetsing (op verzoek)
Melding calamiteiten
Overleg Inspectie
Implementatie beroepsnorm
Totaal

Pijler Meerwaarde patient en maatschappij

Baten
Contributie
Interest
NVMT symposium opbrengsten
Webinars
Bijdrage KNGF
Bijdrage NVES uit bestemmingsvermogen Extended Scope

Totaal lasten

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie
|
€

€ 348.000
€ 100
€ 75.000
€ 500
€ 2.550
15.00011
€ 441.150
€ 441.150

Begroting Jaarplan 2022
Baten
Baten
Contributie
Interest
NVMT symposium opbrengsten
Webinars
Bijdrage KNGF
Bijdrage NVES uit bestemmingsvermogen Extended Scope

€

Totaal lasten

€ 348.000
€ 100
€ 75.000
€ 500
€ 2.550
15.000
€ 441.150
€ 441.150

Resultaat

€0

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 2022 staan benoemd met de daarbij begrote kosten.
De Baten-kant beslaat de diverse inkomsten die de NVMT in het jaar 2022 verwacht.
Om de begroting van € 441.150, - te bekostigen worden de volgende financiële bronnen
gebruikt:
• het gebruiken van de extended scope reservering groot:
€
15.000,• te financieren uit contributie groot:
€ 348.000,• overige inkomsten
€
78.150,Toelichting op de contributie:
Het bestuur stelt voor om de contributie van het aspirant lidmaatschap en van het
geregistreerde lidmaatschap te verhogen van € 227 naar € 232
• geregistreerd NVMT-lidmaatschap
€
232,• student
€
0,• aspirant-lidmaatschap
€
232,• belangstellende leden
€
195,• leden rechtspersonen
€
328,• partners
€
424,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:
€
51.473,• IFOMPT-contributie:
€
2.361,• Online wetenschappelijke tijdschriften:
€
8.417,39
• Diverse ICT-abonnementen, hosting etc.
€
3.000,-
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Het samenwerkingsverband tussen de VU en de NVMT, NVOF, NFP en NVFS: MSG
Science Netwerk, zal in 2022 worden voorgezet. In 2022 zal er een evaluatie plaatsvinden.
Per jaar vloeit hieruit een betalingsverplichting voort van € 21.195,96. 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

Geregistreerd lid
Aspirant
Buitengewoon leden
Erelid
Lid van verdienste
Belangstellend lid
1e jaar gratis lid
65+ lidmaatschap
Seniorlid
Vrijstelling contributie
Entreekorting lidmaatschap
Totaal aantal leden

01-07-2020
1698
27
69
1
5
16
0
3
14
1
12
1876

01-07-2021
1544
13
91
1
5
11
0
3
13
1
1681

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

Functie

1e termijn

2e termijn

Gerard v.d. Wees
Paul Stoetzer
François Maissan
Sandra Jorna-Lakke
Marianne de Roon
Nathan Hutting

Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

verlopen
verlopen
verlopen
verlopen
verlopen
verlopen

2018-2021
verlopen
verlopen
2019-2022
verlopen
verlopen

Laatste
termijn
2021-2024
2019-2022
2018-2021
2022-2025
2020-2023
2020-2023

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie |

14

NVMT
Stadsring 159b
3817 BA Amersfoort
T. 033 - 467 29 41
E. secretariaat@nvmt.nl
www.nvmt.nl
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