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Inleiding 

 
 
Beste collega,  

 

Voor je ligt het jaarplan 2023 van jouw vereniging: de 

NVMT. Een plan waarin we opnieuw stappen 

vooruitzetten. In het voorgaande jaarplan zijn er 

accenten verschoven naar kwaliteit en inhoud. In dit 

jaarplan houden we daaraan vast en zetten we de 

volgende stap door dit samen te brengen met de 

profilering van ons vak. Bijvoorbeeld in het kader van 

‘(Naar) Buiten Bewegen’ en het Merk Manuele Therapie (MMT).   

  

Het zichtbaar maken van de manueeltherapeut blijft een belangrijk doel van ons beleid. 

En dat betekent nogal wat. Want ‘zichtbaar maken’ is alleen zinvol als we aantonen dat 

we toegevoegde waarde hebben voor onze specifieke cliëntenpopulatie. Dat kunnen 

we!   

 

Onze toegevoegde waarde blijkt uit: 

  

1. De manuele therapie als specialisme binnen de fysiotherapie, 

2. Ons eigen register, 

3. Ons specifieke Beroepsprofiel.  

 

Een volgende stap in het aantonen van onze toegevoegde waarde kan komen uit 

informatie vanuit data. Verschillende systemen, zoals Vektis en de LDF, bieden 

daarvoor mogelijkheden die verder verkend kunnen worden. In 2022 heeft een eerste 

verkenning plaatsgevonden. In 2023 wordt die verkenning voortgezet in samenwerking 

met het KNGF en is het een onderdeel van het vergroten van de zichtbaarheid van 

onze toegevoegde waarde voor cliënten.  

Daarnaast zetten we de volgende stappen in de verschillende projecten met als 

speerpunten: Merk Manuele Therapie, Vliegwiel en Kennislab. Je leest er verderop in 

dit plan meer over. Zeker is, dat het accent in 2023 op deze projecten zal liggen. 

 

Het is voor mijn opvolger een mooie uitdaging om samen met het bestuur en andere 

betrokkenen leiding te geven aan de uitvoering van onze plannen. Zelf volg ik de 

ontwikkelingen op gepaste afstand. 

 

Gerard van der Wees, voorzitter NVMT 

voorzitter@nvmt.nl  

mailto:voorzitter@nvmt.nl
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De beweging naar buiten  
Profilering van de meerwaarde van manuele therapie is noodzakelijk voor een gezonde 

toekomst van het vak. 

 
 
De afgelopen jaren hebben we ruimte voor bewegen gecreëerd binnen onze 

vereniging en ons vak. Anders gezegd: we maakten ruimte voor verjonging in het 

bestuur en kader, voor wetenschappelijke onderbouwing en kennisontwikkeling 

en innovatie vanuit de praktijk. Dat was nodig voor de manuele therapie, de 

vereniging en de manueeltherapeut. Op die manier profileren we ons mooie vak, 

met kwaliteit en organisatie.  

En geven we een stevig en duidelijk 

toekomstperspectief. 

 

De afgelopen decennia werkten we hard aan onze 

kennis en vaardigheden in een wetenschappelijke 

onderbouwing: evidence based handelen. Samen 

met onze klinische expertise vormt dit evidence 

based handelen de basis voor het vak manuele 

therapie. Dat willen we natuurlijk ook de buitenwereld 

vertellen: ‘be good and tell it’. Als we ‘naar buiten 

gaan’ en duidelijk maken waar wij goed in zijn, waar wij 

meerwaarde hebben, dan werken we meteen aan een 

gezonde toekomst.  

 

Bewegen is gezond, (Naar) Buiten Bewegen is nog gezonder! 

We zullen dus nog meer naar buiten moeten treden. Om gezond te blijven: als 

vereniging, vak, praktijk en manueeltherapeut. Eigenlijk is het een open deur, natuurlijk. 

Want als we onze cliënten adviseren dat ‘buiten bewegen goed is voor fysieke en 

mentale gezondheid’, dan moeten we dat ook op onszelf betrekken. En op onze 

praktijken en collega’s. 

 

(Naar) Buiten Bewegen als manueeltherapeut.  

Potentiële cliënten moeten ons kunnen vinden. Dat kan alleen als we op een heldere 

manier en via de juiste kanalen vertellen voor welke vragen en klachten deze cliënten 

bij ons terecht kunnen. In 2022 maakten we een eerste aanzet in de profilering met het 

project Merk Manuele Therapie (MMT). In 2023 ronden we het af. Deze profilering is 

een belangrijk onderdeel van (Naar) Buiten Bewegen.  

 

Daarnaast is interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking belangrijk. Ook voor 

de goede zorg voor onze cliënten.  

Met een aantal specialist-fysiotherapeuten hebben we overlappende domeinen. Op dit 

moment werken alle Beroeps Inhoudelijke Verenigingen er hard aan om de 
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overlappende domeinen binnen het Beroepsprofiel samen te brengen. Zo laten we, 

vanuit de praktijk en naar buiten, duidelijk zien waar onze expertise ligt én waar we 

elkaar als collega’s aanvullen. Het past bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). 

Ook de profilering naar samenwerkingspartners is onderdeel van het project MMT. 

 

(Naar) Buiten Bewegen als specialisme.  

Voor verwijzers en overheid moet de expertise en maatschappelijke meerwaarde van 

de manuele therapie helder zijn.  

 

(Naar) Buiten Bewegen als vereniging.  

Voor de vereniging is het van groot belang dat leden betrokken zijn en blijven bij het 

beleid. Young professionals en regio-ambassadeurs helpen het bestuur om 

beleidszaken op te halen en kennis te delen. Zij spreken bijvoorbeeld studenten en 

collega’s. Tijdens vakinhoudelijke avonden, symposiums, lezingen of bijeenkomsten op 

Hogescholen. Als vereniging maken we nieuwsbrieven en zijn we actief op sociale 

media. De komend jaren blijven we kijken hoe we onze communicatie met leden 

kunnen intensiveren en verbeteren.   

 

(Naar) Buiten Bewegen voor de cliënt. 

Alles wat we hierboven noemden helpt ons om het hoge niveau van de manuele 

therapie te waarborgen en cliënten te betrekken. Ze weten ons te vinden en weten 

waarvoor we er voor ze zijn.  

 

Hoe geven we het bovenstaande vorm? 

Op dit moment stellen de young professionals en regio-ambassadeurs drie 

projectgroepen samen. Deze projectgroepen zullen antwoord geven en vormgeven aan 

de vraagstellingen per project. Het eerste project, het Merk Manuele Therapie, is 

leidend voor de beweging naar buiten. De andere twee projecten zijn ondersteunend.  

 

1. Het Merk Manuele Therapie.  

De Manuele Therapie is in beweging! We zijn al lang niet meer de 

manueeltherapeuten die alleen maar manipuleren. We zijn dé specialisten op het 

gebied van complexe én wervelkolom gerelateerde klachten van het 

bewegingsapparaat. Ons klinisch redeneren, waarbij zowel biomedische als 

psychosociale factoren en onze brede kennis over pijnmechanismen meewegen, 

is wat ons onderscheidend maakt in de zorg  

 

Onze vraagstelling is: 

Op welke manier kunnen we de verschillende doelgroepen: consumenten, 

verwijzers, samenwerkingspartners en overheid, bereiken om deze aanvullende 

inzichten in de manuele therapie te profileren?  
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2. Het Kennislab.  

De klinische expertise van de ervaren manueeltherapeut is van net zo’n groot 

belang als de beschikbare wetenschappelijke kennis voor ons handelen. Dit vormt 

samen met de waarden van de cliënt ons evidence based handelen.  

 

Hoe kunnen we de vakinhoudelijke avonden zo inrichten dat er maximale interactie 

is tussen de manueeltherapeut met veel kennis over de wetenschappelijke 

onderbouwing en de manueeltherapeut met veel klinische expertise? Het 

samenbrengen van deze verschillende invalshoeken speelt een centrale rol tijdens 

de vakinhoudelijke avonden. Manueeltherapeuten met veel kennis over de 

wetenschappelijke onderbouwing en manueeltherapeuten met veel klinische 

expertise bepalen namelijk samen het evidence based handelen. 

 

Onze vraagstelling is: 

Hoe kunnen we evidence based handelen verbeteren en borgen in regionale 

vakinhoudelijke avonden?  

 

3. Het Vliegwiel. 

De NVMT initieerde een aantal jaar geleden, samen met de NVOF, NVFS en de 

NFP en de VU, het MSG Science Netwerk. Praktijkvraagstukken worden 

wetenschappelijk onderzocht en praktijken leveren data aan ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek.   

Met het 'Vliegwiel’ wordt een beweging bedoeld.  

Een beweging waarin onderwijs, wetenschap en 

het werkveld samenwerken. Vragen uit de 

dagelijkse praktijk kunnen we gebruiken voor 

bijvoorbeeld afstudeeronderwerpen voor 

studenten manuele therapie, of als 

onderzoeks-vraagstukken voor de 

wetenschap. In die wetenschap kunnen dan 

weer studenten participeren. Studenten zijn 

een natuurlijke schakel in het vliegwiel.  

Zij bevinden zich midden in het onderwijs, in het 

werkveld en doen wetenschappelijk onderzoek. Het 

vliegwiel is een uitdagend project waarbij een optimale 

verbinding tussen onderwijs, wetenschap en het werkveld wordt gecreëerd en 

waarbij studenten centraal staan. 

  

Onze vraagstelling is: 

De NVMT heeft via het Science Netwerk al een link tussen de praktijk en de wetenschap, in 

hoeverre kun je hier ook het onderwijs actief in laten participeren? 
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De basis  

 

Bestuur en organisatie 
De NVMT is een landelijke beroepsvereniging van geregistreerde en erkende 

manueeltherapeuten (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 2023 weten cliënten en verwijzers wat het specialisme manuele therapie inhoudt:  

Manuele therapie is het erkende specialisme voor wervelkolom en extremiteit gerelateerde 

musculoskeletale klachten van het bewegingsapparaat binnen de fysiotherapie. 

Kernwaarden NVMT   

✓ Maatschappelijke meerwaarde 

✓ Kwaliteit en innovatie 

✓ Ethisch, respectvol en integer 

✓ 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 cliënt 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 
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Pijler  

Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en stimuleren van 

leden 

 

Ambitie 

Kwaliteit en innovatief vermogen van de manueeltherapeut 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 

• Evidence factsheets en Infographics om kennis en wetenschap toepasbaar te maken voor 

de praktijk 

• Uitvoering implementatieplan beroepsnorm 

• Extended Scope, implementatie regionale pilots 

• Vliegwiel (stimuleren verbinding tussen onderwijs, wetenschap en werkveld)  

• Schrijven nieuw Beroepsprofiel  

Structurele activiteiten 

• MSG Science Netwerk (aansluiting praktijken bij onderzoek) 

• Uitgave Specialistenkatern (7x in Fysiopraxis) 

• Uitgave Journal Club (aanleveren inhoud t.b.v. Specialistenkatern) 

• IFOMPT en andere internationale contacten 

• Relatiebeheer opleidingen 

• Webinars en podcasts 

• Rubriek ‘Wetenschaps rapporter’ 

• Jaarlijks symposium 

• Prof. dr. Rob Oostendorp lezing (november)  

• Lidmaatschap online wetenschappelijke tijdschriften 

• Kennislab (Vakinhoudelijke avonden in de regio) 
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Pijler 

Betrouwbare samenwerkingspartner 

 

Ambitie 

Deelname in netwerken, netwerken, binnen het eigen domein of samen met andere 

professionals, cliëntvertegenwoordigers en verzekeraars om te komen tot optimale zorg met de 

cliënt.  

Doelstelling 

• Manuele therapie is het erkende specialisme voor wervelkolom en extremiteit gerelateerde 

musculoskeletale klachten van het bewegingsapparaat binnen de fysiotherapie en de 

beweegzorg. 

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

jonge manueeltherapeuten die bepalend zijn voor de toekomst van het vak. 

Projecten 

• Merk Manuele Therapie 

• Vliegwiel 

Structurele activiteiten 

• Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Federatie Fysiotherapie Specialisten (FFS) 

• Studenten werven als nieuwe leden 

• Bestuurlijke vertegenwoordiging in de Nederlandse Vereniging Extendedscope Specialisten 

(NVES) 

• Profilering van de MT door inzet van de juiste sociale media voor de verschillende 

doelstellingen en doelgroepen.  

• Aansluiten bij de agenda van samenwerkingsverbanden en praktijken in de regio door de 

regio-ambassadeurs 

• Het Young Professionals Netwerk is vooral gericht op studenten en net afgestudeerden en 

levert een bijdrage in de opleiding (gastcolleges door young professionals). 

• Opleidingsoverleggen 

• Betrokkenheid leden 

• Verbinding houden met inhoudelijke netwerken  

• Verbinding houden met opleidingen  

• Verbinding houden met landelijke beroepsverenigingen, zoals Landelijke Huisarts 

Vereniging (LHV), Federatie Medisch Specialisten (FMS, Nederlandse Orthopedische 

Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), e.d. 

• Verbinding houden met cliëntverenigingen 
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Pijler 

Ethisch en integer  
 

Ambitie 

Manueeltherapeuten 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 cliëntperspectief 

• Betrouwbaar registreren en declareren 

• Kwaliteitsborging manuele therapie/ manueeltherapeut 

• Resultaat zichtbaar maken  

Projecten 

• Verkennen van de mogelijkheden voor de Landelijke Database Fysiotherapie voor een beter 

beeld over de inzet van manuele therapie 

Structurele activiteiten 

• Dossiertoetsing (op verzoek) 

• Melding calamiteiten 

• Beroepsnorm commissie 

• Overleg Inspectie Gezondheidszorg 

• Kennislab (Vakinhoudelijke avonden in de regio) 

• Gastcolleges door young professionals 
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Pijler 

Meerwaarde cliënt en maatschappij 
 

Ambitie 

De manueeltherapeut draagt bij aan substitutie via de Juiste Zorg Op De Juiste Plek. 

Doelstelling 

• Focus op het positioneren en profileren van manuele therapie op landelijk en regionaal 

niveau als onderdeel van het profileren en positioneren van de specialistische fysiotherapie 

(in samenwerking met andere specialismen fysiotherapie) 

• Manuele therapie is het erkende specialisme voor wervelkolom en extremiteit gerelateerde 

musculoskeletale klachten van het bewegingsapparaat binnen de fysiotherapie en de 

beweegzorg 

Projecten 

• Oriëntatie op wetenschappelijk onderzoek hoe de meerwaarde van manuele therapie 

inzichtelijker gemaakt kan worden 

• Gebruik Landelijke Database Fysiotherapie in samenwerking met KNGF om meerwaarde 

zichtbaar te maken 

• De meerwaarde en begrenzingen van manuele therapie uitdragen naar cliënt en 

maatschappij 

• Merk Manuele Therapie ondersteunt door Vliegwiel en Kennislab 

Structurele activiteiten  

• Overleg in Federatie Fysiotherapie Specialisten  

• Overleg met cliëntenverenigingen (minimaal 1x per jaar) 

• Overleg met opleidingen en universiteiten (minimaal 1x per jaar) 

• Overleg met zorgverzekeraars (minimaal 1x per jaar) 

• Overleg met VWS (minimaal 1x per jaar) 

• Overleg met KNGF en SKF (minimaal 1x per jaar) 

• Overleg met NVES (minimaal 1x per jaar) 

• Overleg met Zorg Instituut Nederland (minimaal 1x per jaar) 

• Overleg met Nza (minimaal 1x per jaar) 
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Begroting Jaarplan 2023 
 

Lasten 
   

  
Begroting  

   
Begroting  

  
Realisatie 

  2023  2022  2021 

Basis       

Bestuurskosten  35.389  30.522  44.646 

Bestuursvergaderingen  34.021  30.000  28.347 

Kader en heidagen  23.337  16.210  34.986 

ALV  10.801  25.475  6.489 

Financiën en ICT  13.734  18.108  18.411 

Ondersteuning     3.173  4.888 

Secretariaat, ledenadvies en organisatie     8.460  13.706 

Communicatie en Promotie   20.601  19.989  14.312 

Scholingscommissie  605  605  660 

Totaal  138.488  152.542  166.445 
       

Pijler Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en  stimuleren van leden 

Science Netwerk  19.223  21.196  19.731 

Uitgave Specialisten Katern  6.930  5.335  5.890 

Uitgave Journal Club  1.320  1.361  1.293 

Herzien Beroepsprofiel  6.967  6.967  937 

Onderzoekscie beroepsnorm  9.853     7.280 

IFOMPT en andere internationale contacten  7.365  4.561  5.671 

Relatiebeheer opleidingen  2.750  2.750  2.621 

Vakinhoudelijke ledenavonden  13.853  8.093  0 

Periodiek literatuur overzicht  1.513  1.513  825 

NVMT symposium 2024 - voorbereidingen  19.593  100.000  45.994 

Lidmaatschap Online Wetenschappelijke tijdschriften  8.417  8.417  7.974 

Dag van de Fysiotherapie  3.482  3.372  - 

Deelregister MT  2.960  2.960  0 

MT Master  4.005  4.005  1.994 

Extended Scope   15.000  15.000  75.708 

Totaal  123.229  185.529  175.918 
       

Pijler Betrouwbare samenwerkingspartner       

Federatie Fysiotherapie Specialisten  6.000  6.000  7.095 

Netwerk van regio-ambassadeurs   9.556  10.849  14.808 

Young Professionals Netwerk   9.482  9.878  12.115 

Totaal  25.038  26.727  34.018 

       
  



  

 

Jaarplan 2023 | Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie | 13 

 

Pijler Ethisch en integer       
Dossiertoetsing (op verzoek)  2.466  110  - 

Melding calamiteiten  220  220  154 

Implementatie Beroepsnorm     16.613    

Update domeinbeschrijving        8.628 

Totaal  2.686  16.943  8.782 
       

Pijler Meerwaarde cliënt en maatschappij       
Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek     53.003    

Wetenschappelijk Fonds NVMT  52.998  6.407  1.210 

Totaal  52.998  59.410  1.210 
 

   
  

 
  

Projecten            

Kennislab   10.800        

Vliegwiel   10.800        

Merk Manuele Therapie   27.012        

Totaal projecten   48.612        
 

      
 

      
Totaal lasten  391.050  441.150  386.373 

 
      

       

Baten 
 

 Begroting    Begroting    Realisatie  

  2023  2022  2021 

  
     

Contributie  348.000  348.000  350.531 

Interest     100    

NVMT symposium opbrengsten  0  75.000  2.250 

Webinars  500  500  1.250 

Bijdrage KNGF  2.550  2.550  2.550 

Uit eigen vermogen voor wetenschappelijk fonds  25.000       

Uit eigen vermogen voor NVES  15.000  15.000  75.000 
  391.050  441.150  431.581 
       

Totaal lasten  391.050  441.150  386.373 
       

Resultaat  0   0  45.208 
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Begroting Jaarplan 2023 
 

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 2023 staan benoemd met de daarbij begrote kosten. 

De Baten-kant beslaat de diverse inkomsten die de NVMT in het jaar 2023 verwacht. 

 

Om de begroting van € € 391.050 te bekostigen worden de volgende financiële bronnen 

gebruikt: 

• het gebruiken van de extended scope reservering groot  €  15.000 

• het gebruiken van een reservering voor het  

wetenschappelijk fonds € 25.000 

• te financieren uit contributie groot  €  348.000 

• overige inkomsten € 3.050 

 

Toelichting op de contributie: 

Het bestuur stelt voor om de contributie niet te wijzigen.  

De contributie bedraagt: 

• Geregistreerd NVMT-lidmaatschap  €  232 

• Student  €  0 

• Aspirant-lidmaatschap  €  232 

• Belangstellende leden  €  195 

• Leden rechtspersonen  €  328  

• Partners  €  424  
o dit houdt een partnerreductie van € 40 

Risico paragraaf 

Dit is een overzicht van de lopende contractuele, financiële verplichtingen die de NVMT is 

aangegaan. Formeel is dit de risico-paragraaf. 

• IFOMPT contributie                                          €  2.420 

• Online wetenschappelijke tijdschriften               €   8.417 

• Diverse ICT abonnementen, hosting etc. € 4.289 

• Wetenschappelijk fonds €  50.000 

o Hiervan komt € 25.000 uit eigen vermogen  

en € 25.000 uit de begroting 2023. 

 

Het samenwerkingsverband tussen de VU en de NVMT, NVOF, NFP en NVFS: het MSG 

Science Netwerk, zal in 2023 worden voorgezet. In 2023 zal er een evaluatie plaatsvinden.  

Per jaar vloeit hieruit een betalingsverplichting voort van € 28.911. Naar rato van de 

ledenaantallen zal het naar de deelnemende verenigingen worden doorbelast. Voor de NVMT 

bedraagt dit € 19.222,74. 

De ALV heeft op 21 april ingestemd met een drie jarige financiering van onderzoek door middel 

van het wetenschappelijk fonds. Deze financiering komt voor de helft uit contributiegelden en de 

andere helft uit het eigen vermogen van de vereniging. 
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Toelichting bij de gehanteerde begrotingssystematiek: 

De NVMT wil de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van zijn financiële huishouden vergroten. 

Kosten worden daarom specifiek op projecten/activiteiten 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 wordt verwezen naar het reglement dat 

hiervoor is opgesteld. 
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Overig 
 
NVMT Leden 

 

 01-07-2021 01-07-2022 

Geregistreerd lid 1544 1584 

Aspirant 13 15 

Buitengewoon leden 91 85 

Erelid 1 1 

Lid van verdienste 5 5 

Belangstellend lid 11 11 

1e jaar gratis lid 0 1 

65+ lidmaatschap 3 2 

Seniorlid 13 13 

Vrijstelling contributie 1 1 

Entreekorting lidmaatschap -  

Totaal aantal leden  1682 1718 

 

 

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 Verlopen 2021-2024 

Willem Langoor Penningmeester 2022-2025 2025-2028 2028-2031 

Sandra Jorna-Lakke Bestuurslid verlopen  verlopen 2022-2025 

Karel Opraus Bestuurslid 2021-2024 2024-2027 2027-2030 

Marianne de Roon Bestuurslid verlopen verlopen 2020-2023 

Nathan Hutting Bestuurslid verlopen verlopen 2020-2023 
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Bijlage 1: 

 

Jaarplan Young Professionals 
 
Young professionals is een netwerk binnen de NVMT van en voor jonge, ambitieuze 

manueeltherapeuten tot en met 35 jaar. Deze leden denken mee met de NVMT over de (lange 

termijn) visie van de vereniging, zijn betrokken bij het jaarlijks symposium, organiseren events 

en stimuleren andere young professionals om mee te denken over de toekomst van de manuele 

therapie en het vakgebied.  

Ambitie 

Young professionals hebben de ambitie om jonge ambitieuze manueel therapeuten mee te 

laten denken over de toekomst van de manuele therapie en het vakgebied. Om zo te zorgen 

voor verbinding, een groeiend netwerk en voor te bereiden op de zorg van de toekomst.   

Doelstelling 2023 

Young professionals willen hun specifieke taken verder verduidelijken en scherper stellen.  

Zij willen de huidige strategie optimaliseren en nieuwe activiteiten bedenken voor 2023.  

Zo zullen young professionals participeren bij projecten zoals 'het Vliegwiel' en Merk Manuele 

Therapie. Ook willen we beter vindbaar en zichtbaar zijn op sociale media en de website. We 

gaan op zoek naar nieuwe leden voor 2023. 

Projecten 2023 

• Alternatief voor jaarlijks symposium 2023 

• Vliegwiel project 

• Merk Manuele Therapie 

• Sociale Media en website 

• Nieuwe leden  

Structurele activiteiten 2023 

• Studentbijeenkomsten middels de 3-traps raket op de masteropleidingen manuele therapie 

• Diploma-uitreikingen alle masteropleidingen manuele therapie 

• (Online) bijeenkomsten net afgestudeerde manueeltherapeuten tot en met 35 jaar 
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Bijlage 2: 

 

Jaarplan regio-ambassadeurs 
 
De NVMT heeft 4 regio's die elk een of twee regio-ambassadeurs kennen. Deze regio-

ambassadeurs worden beschouwd als een verlengstuk van het bestuur en de leden, waardoor 

beleid eerder de leden bereikt en wensen van de leden direct hoorbaar zijn voor het bestuur en 

de leden in andere regio’s. De regio-ambassadeurs kunnen de vertegenwoordigers vormen van 

hun regio tijdens tal van bijeenkomsten. 

Ambitie 
Contacten onderhouden met de leden in de regio om zo vragen, ontwikkelingen en andere 

relevante zaken voor het vakgebied manuele therapie en ook de regionale gezondheidszorg in 

het algemeen te signaleren en te bespreken met leden in de regio en dit gevraagd en 

ongevraagd onder de aandacht te brengen van het bestuur.  

Doelstelling 2023 
Ook in 2023 initiëren en organiseren regio-ambassadeurs activiteiten in de regio om zo het 

contacten met de leden en de leden onderling te versterken. Het doel is de leden zo actief te 

betrekken bij de beroepsinhoudelijke ontwikkelingen in het vakgebied en de belangen van de 

beroepsgroep NVMT, waarbij ook de positie van de praktijken die manuele therapie bieden aan 

de orde is. 

Projecten 2023 

• Kennislab project 

• Merk Manuele Therapie 

Structurele activiteiten 2023 

• Deelname aan Kader- en heidagen  

• Jaarlijkse evaluatie over ontwikkelingen in de regio 

• Onderhouden van contacten in de regio 
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