
 

Manueel therapeut 

16-24 uur per week  
 

In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een manueeltherapeut 

Waar? 

FysioExperts is met meer dan 25 jaar ervaring en 4 praktijken in gezondheidscentra de 
experts in houding en beweging in Zoetermeer. Manuele therapie is binnen Zoetermeer een 
niet meer weg te denken discipline geworden met een vaste plek in de eerstelijnszorg.  

In alle 4 onze praktijken zijn therapeuten met verschillende specialisaties. Door de 
onderlinge samenwerking, met collega’s, huisartsen en specialisten beogen wij de best 
mogelijke zorg te bieden en de patiënt bij de juiste specialisatie te plaatsen. Op iedere locatie 
zijn een aantal behandelkamers en een oefenzaal aanwezig. De locaties zijn verschillend in 
grootte, het team bestaat uit 20 therapeuten en 3 assistentes. 

Wat ga je doen? 

Je levert curatieve en preventieve somatische zorg door middel van onderzoeken, 
behandelen en begeleiden van patiënten. Naast de individuele behandelingen is er een 
mogelijkheid tot het opzetten van groepstherapieën als bijvoorbeeld een rugschool. Een 
aantal maal per jaar neem je deel aan teamoverleggen.  

Wat breng je mee? 

 Je bent gediplomeerd (of in opleiding tot manueel therapeut) en bent geregistreerd in 
het KRF - of bij Keurmerk;  

 Je gaat alert en zorgvuldig om met de voortgang en vorderingen van je patiënten; 
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken; 

 Je levert curatieve en preventieve somatische zorg door middel van onderzoeken, 
behandelen en begeleiden van patiënten; 

 Ervaring met dossierregistratie in Intramed is een pré. 

Wat bieden wij: 

 Een salariëring volgens functieschaal 10 van de arbeidsvoorwaardenregeling 

FysioExperts, maximaal € 4.173,- bruto per maand bij een 100 % aanstelling van 38 

uur per week; 

 

 Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling bij PFZW. FysioExperts 

betaalt de helft van de premie; 

 Een enthousiast en professioneel team bestaande uit 23 collega’s; 
 Werkruimte in één van de vier gezondheidscentra met elk ruime behandelkamers en 

een oefenzaal; 
 Administratieve en facilitaire ondersteuning waardoor jij je volledig kan richten op 

jouw werk als fysiotherapeut; 
 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën; 



 Ontwikkelingsmogelijkheden (scholing)  
 Goede samenwerking/korte lijnen met de huisartsen; 

Enthousiast? Reageer dan snel! 

Solliciteer via onderstaande knop of via werken@sgzoetermeer.nl met jouw gemotiveerde 

sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae gericht aan de Stichting Georganiseerde 

eerstelijnszorg Zoetermeer ter attentie van Willem Jan Adriaanse.  

Meer informatie? 

Neem gerust contact op met Willem Jan Adriaanse, hoofd fysiotherapie, per mail 
(info@fysioexperts.nl) of telefonisch (079–3208686). Kijk ook op https://www.fysioexperts.nl 
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