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1. Vereniging NVMT 
 

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is sinds 1981 dé beroepsinhoudelijke 
vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. De NVMT is erkend door de landelijke 
beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en heeft een 
samenwerking met het KNGF en de andere Beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s). De bijna 1800 
leden van de NVMT houden hun vakkennis en kunde voortdurend op peil door bij- en nascholing en 
zijn hierdoor op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en behandelwijzen. 
 
Samenstelling bestuur 
Het huidige bestuur bestaat uit Gerard van der Wees (voorzitter), Paul Stoetzer (vicevoorzitter, 
penningmeester), Nathan Hutting (Portefeuille kwaliteit en innovatie), Marianne de Roon 
(portefeuille positionering manueeltherapeut), François Maissan (portefeuille kwaliteit van de 
manueeltherapeut) en Sandra Jorna (portefeuille onderwijs). François zal het bestuur eind 2021 
verlaten en zijn beoogde opvolger is Karel Opraus. Paul Stoetzer verlaat het bestuur per mei 2022. 
 
Missie 
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 en ambitie 
In 2025 weet de maatschappij wat het specialisme manuele therapie inhoudt:  
De manueel therapeut is het eerste aanspreekpunt voor patiënten met wervelkolom en extremiteit 
gerelateerde musculoskeletale klachten van het bewegingsapparaat. 
 
Kernwaarden 

• Meerwaarde voor patiënt en maatschappij  
• Kwaliteit en opleidingsniveau (manueel therapeuten) 
• Ethisch, respectvol en integer 
• Betrouwbaar  

 
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: 
- Faciliteren en stimuleren van leden om te blijven ontwikkelen. 
- Deelname in netwerken inter- en multidisciplinair als betrouwbare samenwerkingspartner. 
- Het vertrouwen krijgen van de maatschappij om de borging van de kwaliteit van ons vak in eigen 

hand nemen. 
- Bijdragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek door de Juiste Therapeut. 
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2. Profiel Bestuurslid Kwaliteit van de manueel therapeut 
 
In verband met het vertrek van één van de bestuursleden met de portefeuille Penningmeester, komt 
de NVMT graag in contact met een kandidaat voor de functie van bestuurslid NVMT voor deze 
portefeuille. 
 
Voor deze portefeuillehouder zijn de onderstaande taken en verantwoordelijkheden  van de 
Vereniging NVMT van toepassing, waarbij de voorzitter de eindverantwoording draagt voor het 
bestuur van de NVMT.  
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
- Bestuurlijk verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging, liquiditeit en financiering. 
- Toetings en sparringpartner voor hoofd administratie KNGF en accountants. 
- Is gesprekspartner voor externe partijen binnen het gebied van zijn portefeuille. 
-  Werkt bij voorgaande punten nauw samen met de voorzitter binnen het bestuur van de NVMT. 
 
Functie-eisen bestuurslid portefeuille Kwaliteit van de manueel therapeut: 
- Lidmaatschap van de NVMT 
-  Affiniteit met financiën en organisatie 
-  Beschikken over tact om diverse partijen met uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen en 

compromissen te sluiten 
-  Stevige persoonlijkheid 
-  Betrouwbaar en integer 
-  Analytisch zeer sterk 
-  Master werk- en denkniveau 
 
Achtergronden 
-  Een breed netwerk binnen de manuele therapie waaronder de wetenschap. Connecties met 

andere specialistische verenigingen zijn een pré. 
 
Tijdsinvestering 
-  Gemiddeld 3 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van 

deze functie. 
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3. Procedure 
 
Je kunt je belangstelling voor de functie kenbaar maken via secretariaat@nvmt.nl.  
Op basis van de CV selectie zullen gesprekken volgen met de selectiecommissie. 
 
De op basis van de selectiegesprekken gekozen eindkandidaat wordt voorgedragen aan het voltallige 
bestuur van de NVMT.  
Tot aan de eerstvolgende ledenvergadering van de NVMT is er sprake van een aspirant-
bestuurslidmaatschap. In de algemene ledenvergadering in het voorjaar van 2022 wordt het 
aspirant- bestuurslid voorgedragen voor formele benoeming als bestuurslid van de NVMT. 
 
Formele benoeming geschiedt door de Algemene Ledenvergadering van de NVMT. 
 
Aanvullende informatie 
 
Reageren kan tot: 2 weken na publicatie. Kijk voor meer informatie over de NVMT op  www.nvmt.nl. 
 
Contactpersoon voor inhoudelijk informatie over de functie: 
Paul Stoetzer, bestuurslid NVMT 
penningmeester@nvmt.nl 
0628123806 
  
Alle andere informatie en contact voorzitter via: 
Radha Einerhand-Soekhoe 
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) 
Stadsring 159b │Postbus 248 │ 3800 AE Amersfoort │ T 06-81370037│ nvmt@kngf.nl 
www.nvmt.nl  
 
 


