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Inleiding
2021 was een jaar waarin we werkten aan structurele, geplande zaken én nieuwe
ontwikkelingen. En het was een jaar waarin de coronacrisis opnieuw effect had op het
functioneren van de vereniging. 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 leden – niet mogelijk. Met webinars hebben we dit
gemis deels op kunnen vangen en dat had ook een positief effect: er waren er meer leden
aanwezig dan tijdens fysieke regio-bijeenkomsten.
Jaarplan
Het jaarplan voor 2021 was gebaseerd op vier speerpunten. Deze vormen een herkenbaar en stabiel
fundament voor het beleid en activiteitenplan van de NVMT:
•
•
•
•
•

Kwaliteit, opleidingsniveau
Faciliteren en stimuleren van leden
Betrouwbare samenwerkingspartner
Ethisch en integer
Bestuur

In dit jaarbeeld lees je welke plannen en activiteiten we hadden en wat de resultaten daarvan zijn.
Bestuurlijk functioneren en belangenbehartiging
2021 was ook voor het bestuur een bijzonder jaar. We vergaderden meestal online en ook voor ons
was dat een effectievere manier van vergaderen, zonder kosten en reistijd. Het contact met
belangrijke relaties, zoals verzekeraars, het KNGF, andere beroepsinhoudelijke verenigingen en
opleidingen vond vooral online plaats.
Federatie Fysiotherapie Specialisten
De meeste beroepsinhoudelijke verenigingen (tien van de dertien, inclusief de NVMT) bundelden de
krachten in de Federatie Fysiotherapie Specialisten. Samen vinden we dat samenwerken op
gemeenschappelijke thema’s bijdraagt aan de ontwikkeling en profilering van de specialistische
fysiotherapie. Het doel van de federatie is om een gezamenlijk platform en aanspreekpunt te vormen
voor de positie van de specialist fysiotherapie binnen het KNGF. In 2021 werkten we aan het profiel
en actieplan.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is onmisbaar voor het functioneren van de vereniging. Het is het
moment waarop het bestuur verantwoording aflegt voor het, door leden goedgekeurde, gevoerde
beleid. De kritische betrokkenheid van leden is belangrijk: want de NVMT-leden bepalen en
beoordelen het beleid. Ook voor de ledenvergadering was 2021 een bijzonder jaar, want ook de
ledenvergadering vond online plaats.
Elkaar spreken blijkt via Teams of Zoom ging tijdens andere bijeenkomsten gelukkig heel makkelijk.
Het organiseren van een digitale ALV bleek van een andere orde. Er waren te weinig mogelijkheden
voor een actieve dialoog over belangrijke ontwikkelingen. De waardevolle discussie uit en dat is een
gemis.
Formeel hebben we met elkaar de juiste stappen doorlopen om het uitgevoerde beleid te
verantwoorden en instemming te krijgen voor het jaarplan 2022. Maar ik hoop van harte dat we elkaar
in 2022 jullie weer echt kunnen ontmoeten, om samen verder bouwen aan de NVMT.
Gerard van der Wees
Voorzitter NVMT
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Pijler: Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en
stimuleren van leden
De NVMT werkt voortdurend, samen met en dankzij 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.

Ambitie
•
•
•

Opgeleid als specialist fysiotherapie (Msc)
Beroep in ontwikkeling (permanent kritisch en innovatief)
Kwaliteit van vak en therapeut op hoog niveau houden (stimuleren en uitdagen)

Doelstelling 2021

Realisatie 2021

Projecten
• Master/register
• MT-Ned(t)
• Dag van de Fysiotherapie 2021
• Herziening Beroepsprofiel (deze start in
2022)
• Herziening Domeinbeschrijving

Projecten
• Voor MT Ned(t) is een opdracht aan
studenten van de Hogeschool Rotterdam
gegeven
• Er is een landelijk opleidingsoverleg
manuele therapie gestart
• Start met maken infographic
• DvdF is niet doorgegaan

Structurele activiteiten
• Science netwerk (aansluiting praktijken bij
onderzoek)
• Uitgave Specialisten Katern (7x in
Fysiopraxis)
• Uitgave Journal Club (aanleveren inhoud
t.b.v. Specialisten katern)
• Scholingscommissie (toetsing
scholingsaanbod)
• IFOMPT en andere internationale contacten
• Monitoring Kwaliteit van de opleiding (1x per
jaar)
• (Regionale) inhoudelijke bijeenkomsten,
Webinars en Podcasts – 4x per jaar
• Voorbereiding Symposium 2022
• Oostendorp lezing (november)
• Lidmaatschap online wetenschappelijke
tijdschriften

Structurele activiteiten
De structurele activiteiten hebben alle
plaatsgevonden. Het merendeel van de
bijeenkomsten is online gehouden.
Het jaarlijks symposium 2021 kon niet doorgaan
vanwege corona. Wel hebben we een jubileummagazine uitgegeven en werd op 16 november
een online Jubileumdebat georganiseerd over
de Toekomst van de Manuele Therapie met
medewerking van Dave Nicholls
De Oostendorplezing is niet doorgegaan en
verplaatst naar de ALV in april 2022.
Er zijn verschillende (online) bijeenkomsten
geweest:
• Een webinar over Patienten met pijn, door
Roland Reezigt en Bart van Wijck
georganiseerd
• Een podcast over rol van de fysiotherapeut
bij het identificeren van een vasculaire
oorzaak van nekpijn en hoofdpijn. Door
Nathan Hutting
• Een Podcast over de rol van de therapeut
bij de pijnpoli door Han van Dijk
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PIJLER: Betrouwbare samenwerkingspartner
De NVMT wil dat de manueeltherapeut een erkende en onderscheidende positie heeft
ten opzichte van de algemeen fysiotherapeut. Binnen de sector fysiotherapie, voor
stakeholders en verwijzers, zorgverzekeraars en patiënten. De NVMT ondersteunt dit
met krachtige en moderne in- en externe communicatiemiddelen.
Ambitie
•
•
•

Erkend specialisme voor complexe wervelkolom gerelateerde problematiek en andere
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)

Doelstelling 2021

Realisatie 2021

Projecten
• Federatie Fysiotherapie Specialisten (samen
optrekken t.b.v. positionering profilering
specialist fysiotherapie)
• Extended scope (NVES)
• Studenten (werving nieuwe leden)
lidmaatschap in opleiding
• Lidmaatschap voor alle manueeltherapeuten
• Heidagen
• Ledenraad
• Participatie in Pijn Alliantie

Projecten
Het project Ledenraad heeft (nog) geen vervolg
gekregen. De dialoog met de achterban is
versterkt door beter gebruik van digitale
middelen.

Structurele activiteiten
• FFS
• 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 regio-ambassadeurs
• Contact studenten (lunchbijeenkomsten,
gastcolleges)
• Korting op deelname symposium,
inhoudelijke avonden en/of Webinars, e.d.
• Netwerk van regio-ambassadeurs
• Young Professionals Netwerk, vooral gericht
op werven studenten en bijdrage in de
opleiding (gastcollege).

Werving van studenten vindt plaats via de
contacten met de hogescholen. We waren
aanwezig bij bijeenkomsten.
Tijdens de heidag in september is kritisch
stilgestaan bij de waarde en beeldvorming van
manuele therapie. Dit wordt in 2022 vervolgd.
Structurele activiteiten
De structurele activiteiten hebben alle
plaatsgevonden. Het merendeel van de
bijeenkomsten is online gehouden.
Regio-ambassadeurs leggen steeds beter
verbinding in de regio en sluiten aan bij actuele
ontwikkelingen.
Het jaarlijks gastcollege in november bij de HU
kon gelukkig weer op locatie worden gegeven
en werd opnieuw goed ontvangen.
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PIJLER: Ethisch en integer
Manueeltherapeuten zijn in staat de borging van de kwaliteit van het vak in eigen hand
te nemen (een deskundige en betrouwbare partner).
Ambities
•
•
•

Indicatiestelling en aanpak vanuit patiëntperspectief
Betrouwbaar registreren en declareren
Kwaliteitsborging manuele therapie/manueeltherapeut

Doelstelling 2021

Realisatie 2021

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

Projecten
• Voor het opstellen van een sectorrapportage
Manuele Therapie is bekeken wat de
Landelijke Databank Fysiotherapie (LDF)
aan mogelijkheden heeft. De verkenning
wordt voortgezet in 2022.
• Voor MT Ned(t) is een pilot gestart met de
Hogeschool Rotterdam.

Structurele activiteiten
• Dossiertoetsing (op verzoek)
• Melding calamiteiten

Structurele activiteiten
Er is geen verzoek geweest voor
dossiertoetsing.
Er zijn geen meldingen geweest van
calamiteiten.
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PIJLER: Bestuur
De portefeuille Bestuur – Strategie – Organisatie bestaat uit verschillende activiteiten.
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 lidverenigingen.
Besturen
De focus is gericht op positionering van de manuele therapie en lobby voor de belangen van de
NVMT.

Doelstelling 2021

Realisatie 2021

Verenigingszaken
• Secretariaat en organisatie
• Financiën
• Beleidsondersteuning
• Communicatie en Promotie
• Ledenadvies
• Kwaliteitsregisters
• ALV (1x per jaar- najaar)

Verenigingszaken
• De ALV vond online plaats

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

Lobby:
• Lobbyactiviteiten en overleg met
stakeholders vonden vooral online plaats.
• NVES ontwikkelt zich verder door groei van
het aantal leden. Het onderzoek door de VU
loopt en zal in 2022 worden afgerond.
Bestuur
• 12 bestuursvergaderingen online
• 2 kader/ heidagen

Bestuur
• 12 bestuursvergaderingen
• 2 kader/ heidagen
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Samenvatting financieel jaarverslag
In het financiële jaarverslag zijn de werkelijk gemaakte kosten in 2021 verantwoord in vergelijking met
de begroting voor dat jaar en de werkelijk gemaakte kosten in 2020. De begroting 2021 is
goedgekeurd door de Algemene Vergadering in november 2020.
In dit inhoudelijk jaarverslag is beschreven welke activiteiten zijn verricht in 2021 en welke resultaten
zijn behaald. Het boekjaar 2021 is geëindigd met een voordelig saldo van €45.208
Een uitgebreide toelichting vindt u in de, door onze accountant (Fair Numbers) goedgekeurde,
jaarrekening NVMT 2021. De formele goedkeuring door de ALV vindt plaats in de ledenvergadering in
april 2022.

Toelichting op de Balans per 31 december 2021
Activa
31-12-2021
Vorderingen en overlopende posten
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

0
8492
8213

€
€
€
€

Liquide middelen
ABN/AMRO 55.32.14.306
ABN/AMRO Deposito 55.30.60.449
RABO 14.93.32.556
RABO Bedrijfssp. 3159.237.958

31-12-2020

16.705

33.974
400.045
146
163.466

€
€
€
€
€

13.666,00
11.432,00
€

25.098

€

647.464

23.651,00
460.045,00
313,00
163.456,00

597.630

Passiva
31-12-2021
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve
Reservering Extended scope
Beginsaldo
Mutatie dit jaar
Saldo bestemd vermogen eind van het jaar

€

130.637
(75.000)

31-12-2020

€
€

205.637
(75.000)

55.637

130.637

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
Mutatie dit jaar

406.312
45.208

€
€

440.948
(34.637)

Saldo vrij vermogen eind van het jaar

€

451.520

€

406.312

Totaal eigen vermogen

€

507.157

€

536.949

Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen bedragen

€

6.636
100.540

€

107.176
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BATEN

Totaal Baten

2021
Realisatie
31-12-2021

2021
Begroting
31-12-2021

2020
Realisatie
31-12-2020

€

€

€

356.581

337.435

394.080

LASTEN
2021
Realisatie
31-12-2021

2021
Begroting
31-12-2021

Kwaliteit op het hoogste niveau
Totaal Kwaliteit op het hoogste niveau

€

100.422

€

86.484

€

158.853

Een actieve dialoog met de leden
Totaal Een actieve dialoog met de leden

€

43.230

€

75.903

€

66.984

Maatschappelijke positie
Totaal Maatschappelijke positie

€

78.159

€

102.330

€

85.756

Bestuur, beleid en lobby
Bestuur en beleid
Totaal Bestuur en beleid

€

97.237

€

81.976

€

127.078

Lobby (in- en extern)
Totaal Lobby

€

55.431

€

52.924

€

55.225

Financien
Totaal Financien

€

11.894

€

12.818

€

9.820

Totaal Bestuur, beleid en lobby

€

164.562

€

147.718

€

192.123

Totaal Lasten

€

386.373

€

412.435

€

503.717

Resultaat
Onttrekking uit reservering Extended Scop

€
€

(29.792) €
75.000 €

Netto Resultaat

€

45.208

€

2020
Realisatie
31-12-2020

(75.000) €
75.000 €
-

(109.637)
75.000

€
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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

01-01-2022
1456
11
86
0
5
11
0
2
13
1
0
1585

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

Functie
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

1e termijn
verlopen
verlopen
verlopen
verlopen
verlopen
verlopen

2e termijn
verlopen
verlopen
verlopen
2019-2022
2017-2020
2017-2020

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