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1. Vereniging NVMT 
 

De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is sinds 1981 dé beroepsinhoudelijke 
vereniging voor manueeltherapeuten in Nederland. De ruim 1.500 leden van de NVMT staan 
ingeschreven in een erkend kwaliteitsregister en houden hun vakkennis en kunde voortdurend op 
peil door bij- en nascholing. Daardoor zijn ze op de hoogte van de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen en behandelwijzen. 
 
De NVMT is erkend door de landelijke beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) en werkt samen met andere beroepsinhoudelijke verenigingen binnen de 
fysiotherapie in de Federatie Fysiotherapie Specialisten (FFS). Daarnaast is de NVMT, samen met de 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sport (NVFS), oprichter van de Nederlandse 
vereniging voor Extended Scope Specialisten (NVES) en heeft twee zetels binnen het bestuur van 
NVES. 
 
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  
 
In 2025 weten patiënten en verwijzers wat het specialisme manuele therapie inhoudt: 
De manueeltherapeut is dé specialist voor complexe en wervelkolom en extremiteit gerelateerde 
musculoskeletale klachten van het bewegingsapparaat. 
 
Kernwaarden NVMT:   

• Meerwaarde voor patiënt en maatschappij 

• Kwaliteit en opleidingsniveau (manueeltherapeuten) 

• Innovatief  

• Respectvol 

• Ethisch en integer 

• Betrouwbaar 
 
Ambitie 
De algemene doelstelling voor de NVMT is het profileren en positioneren van de manuele therapie 
op basis van de visie en de kernwaarden. 
 
Daarin zijn de ambities voor de verschillende beleidsterreinen als volgt geformuleerd: 

Beleidsonderdeel Ambitie 
 

Kwaliteit, opleidingsniveau, faciliteren en 
stimuleren van leden 

Kwaliteit van het vak en therapeut op hoog niveau 
 

Betrouwbare samenwerkingspartner Deelname in netwerken, samenwerking inter- en 
multidisciplinair om te komen tot optimale zorg voor 
de patiënt 

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) 

Meerwaarde patiënt en maatschappij De manueeltherapeut draagt bij aan De Juiste Zorg 
op de Juiste Plek, door de Juiste Therapeut 
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Werkwijze 
Op basis van het bovenstaande wordt gewerkt met jaarplannen. De ambities zijn de stip op de 
horizon, de jaarplannen worden daarop afgestemd. In de jaarplannen worden projecten geïnitieerd 
en verdeeld onder bestuursleden met de betreffende portefeuille en de door de portefeuillehouder 
benoemde commissies. Deze commissies bestaan uit leden van de NVMT. Het bestuur van de NVMT 
wordt secretarieel, communicatief en beleidsmatig ondersteund. Projecten en beleidsvoornemens 
worden geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVMT.  
 

2. Profiel Bestuurslid Wetenschap en Innovatie 
 
In verband met het vertrek van één van de bestuursleden met de portefeuille Wetenschap en 

Innovatie,  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 toepassing, 

waarbij de voorzitter de eindverantwoording draagt voor het bestuur van de NVMT.  

 
Over de functie 
 
Dit bestuurslid is voor de NVMT dé bron van kennis als het gaat over innovatie, wetenschap en de 

Beroepsnorm. Je volgt alle relevante ontwikkelingen die spelen in internationaal beleid en innovatie. 

Bent gesprekspartner voor bijvoorbeeld IFOMPT en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Je bent 

verantwoordelijk voor het NVMT Wetenschappelijk Fonds. En natuurlijk werk je, ten slotte, als 

bestuurslid mee aan het beleid van de NVMT. 

Vanaf november 2023 werk je zelfstandig als bestuurslid. Tot die tijd werk je mee met het 

vertrekkend bestuurslid.  

Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit Tom Wijnands (voorzitter), Willem Langoor (penningmeester), Marianne de 
Roon (PR en Communicatie), Sandra Jorna (Onderwijs), Karel Opraus (Beroepsinhoud) en Nathan 
Hutting, vertrekkend bestuurslid (Wetenschap en Innovatie).  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Je volgt de relevante ontwikkelingen op het gebied van deskundigheidsbevordering. 

• Je bent (mede)verantwoordelijk voor het beleid van de NVMT als het gaat om innovatie, 

wetenschap en internationaal beleid. 

• Je bent contactpersoon voor samenwerking op wetenschappelijk gebied, bijvoorbeeld met 

het Wetenschappelijk College Fysiotherapie. 

• Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het NVMT Wetenschappelijk fonds: voor de 

uitvoering en evaluatie. 

• Binnen het bestuur werk je nauw samen met de portefeuillehouder onderwijs en de 

portefeuillehouder beroepsinhoud. 

• Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie ‘Beroepsnorm’. 

• Extern ben je gesprekspartner voor externe partijen: IFOMPT bijvoorbeeld, en de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. 
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Functie-eisen  

Natuurlijk heb je affiniteit met de wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast:  

• Ken je de vereniging en manuele therapie. 

• Weet je welke wetenschappelijke ontwikkelingen trends of ontwikkelingen spelen binnen de 

manuele therapie en op het gebied van deskundigheidsbevordering.  

• Kun je met jouw tact en netwerk verschillende partijen met verschillende belangen bij elkaar 

brengen, om – wanneer nodig – compromissen te sluiten. 

• Beheers je de Engelse taal uitstekend en werk en denk je op Master-niveau. 

• Ben je gemiddeld vier uur per week beschikbaar. 

• Je hebt een netwerk binnen de manuele therapie binnen de wetenschap, zowel nationaal als 

internationaal. 

Vaardigheden 

Je bent analytisch zeer sterk, een stevige persoonlijkheid, betrouwbaar, integer en kunt 

compromissen sluiten.  

Arbeidsvoorwaarden 

• De tijdsbesteding is gemiddeld vier uur per week.  

• De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van deze functie. 

• Het nieuwe bestuurslid begint in november 2023. Tot die tijd loop je mee met het 

vertrekkende bestuurslid, Nathan Hutting. 
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3. Procedure 
 
Reageren op de functie kan tot en met vrijdag 31 maart 2023. Stuur je cv en motivatie naar 
secretariaat@nvmt.nl. 
 
De begeleiding van de werving is in handen van de sollicitatiecommissie van de NVMT.  
 
In de sollicitatiecommissie hebben zitting: 

• Sandra Jorna-Lakke 
• Willem Langoor 
• Tom Wijnands 

 
Op basis van de cv’s en motivatie van de kandidaten wordt een selectie gemaakt van kandidaten die 
in aanmerking komen voor een eerste gesprek met de sollicitatiecommissie.  
 
De op basis van de selectiegesprekken gekozen kandidaat wordt voorgedragen aan het voltallige 
bestuur van de NVMT. Het bestuur zal dan een tweede gesprek arrangeren 
waarna besluitvorming plaatsvindt over de uiteindelijke kandidatuur. Vervolgens wordt de 
kandidaat voor formele benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van de 
NVMT. 
 
Benoeming geschiedt door de NVMT-ALV op 23 november 2023. 
 
Aanvullende informatie 
 
Voor aanvullende informatie over de vereniging verwijzen we graag naar de website: www.nvmt.nl.  
 
Contactpersoon voor inhoudelijk informatie over de functie: Nathan Hutting, bestuurslid NVMT, 
hutting@nvmt.nl. 
 
Alle andere informatie en contact via Marianne de Roon, deroon@nvmt.nl. 
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