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De KNMT
KNMT staat voor Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot 
bevordering der Tandheelkunde. 
Het is de beroepsvereniging voor 
tandartsen, orthodontisten en 
kaakchirurgen in Nederland. Op 
dit moment heeft de KNMT zo’n 
10.000 leden.

Geschiedenis
De vereniging is opgericht op 14 
februari 1914. Toen heette het nog 
NMT. Op 14 februari 2014 werd de 
vereniging koninklijk en sindsdien 
heet zij de KNMT.

Concurrentie
Naast de KNMT is er nog een 
andere beroepsvereniging 
voor tandartsen. Dit is de 
ANT (Associatie Nederlandse 
Tandartsen). Zij hebben net als de 
KNMT een vakblad voor hun leden.



Locatie
Het kantoor van 
de KNMT staat in 
Papendorp, een 
bedrijvengebied in 
Utrecht. Hier zijn 
ze een jaar geleden 
naartoe verhuisd. 
Voorheen hadden 
ze een pand in 
Nieuwegein.

Het kantoor
Het gebouw waar de KNMT in 
gehuisvest is heet ‘t Hart. Het is 
makkelijk bereikbaar, zowel met 
het openbaar vervoer als met de 
auto. Het kantoor van de KNMT 
zit aan de rechterkant van het 
gebouw op de tweede verdieping.



Vitrines
Door het kantoor heen 
staan verschillende 
vitrines. In deze 
vitrines worden dingen 
tentoongesteld die te 
maken hebben met 
de tandheelkunde. 
Voorbeelden hiervan zijn 
oude gebitten of een oude 
tandartsboor. Appollonia

Dit glas-in-loodraam hangt bij 
de bar in het kantoor van de 
KNMT. Op het raam staan de 
wapens van de nederlandse 
provincies en in het midden staat 
Appollonia. Zij was de heilige van 
de tandheelkunde en is ook in 
sommige katholieke kerken terug 
te vinden. Vaak is ze afgebeeld 
met een tang waar ze een kies 
mee vasthoudt. De bar in het 
kantoor heet de Apolloniabar en 
is naar haar vernoemd.



Missie & Visie
Net zoals elk bedrijf heeft de 
KNMT een missie en een visie. 

De missie vertelt wat de 
onderneming wil nastreven en 
wat de onderneming onderscheidt 
van de rest. Een missie wordt 
vaak zo kort en concreet mogelijk 
beschreven.

De visie is gebaseerd op de 
missie. In de visie wordt er 
gekeken wat de onderneming in 
de toekomst wil bereiken en hoe 
zij dat gaan doen.

De missie en visie zijn een 
onderdeel van de identiteit van 
een bedrijf. Veel bedrijven hebben 
een pagina op hun website waar 
de missie en visie op te vinden 
zijn. 

De missie van de KNMT:

De KNMT heeft 2 missies op haar 
website staan:

“Het bevorderen van de 
voorwaarden en omstandigheden 
waaronder onze leden 
hoogwaardige tandheelkundige 
zorg kunnen verlenen.”

“Het bevorderen van de 
mondgezondheid van alle 
inwoners van Nederland.”
 
BRON: WWW.KNMT.NL

De visie van de KNMT:

“Het recht op een goede 
mondgezondheid voor iedere 
Nederlander, is een verworvenheid 
waar wij stevig aan bijdragen. 
Dat is meer dan het behouden 
van tanden en kiezen. Een 
gezonde mond is namelijk 
van invloed op je algehele 
gezondheid en op je persoonlijk 
welbevinden. Goede zorg voor 
de patiënt staat of valt met de 
omstandigheden en voorwaarden 
waaronder tandartsen 
en tandartsspecialisten 
hoogwaardige tandheelkundige 
zorg kunnen verlenen. Ook 
daar maken we ons sterk voor. 
Uiteraard in samenwerking met 
andere mondzorgprofessionals, 
eerstelijnszorgverleners en andere 
stakeholders.”
 
BRON: WWW.KNMT.NL



Huisstijl
Om de huisstijl van de KNMT voor 
iedereen duidelijk te maken  is er 
een huisstijlhandboek. Dit is een 
overzicht met de regels voor het 
gebruik en de toepassing van de 
verschillende elementen van de 
huisstijl. 

Een belangrijk deel van de 
huisstijl is het logo. Hierover 
staat het volgende in het 
handboek: 

“Het logo of woordmerk 
is gemaakt met een eigen 
lettervorm. Zo krijgt het logo 
eigenheid zonder dat er een
beeldmerk toegevoegd hoeft te
worden.

De herhalende boogjes in de
letters doen denken aan tanden.
De diagonale lijnen verbinden
de letters met elkaar. Dit zorgt
ervoor dat het één sterk geheel
wordt.”

De KNMT heeft 3 primaire kleuren. 
Deze kleuren worden op 100% en 
op 50% gebruikt. Daarnaast zijn 
er nog 10 secundaire kleuren die 
gebruikt kunnen worden. Welke 
secundaire kleuren er gebruikt 
worden ligt aan de doelgroep 
die er bereikt moet worden. Een 
voorbeeld hiervan is de KNMT 
Academy. Zij gebruiken groen en 
rood.



Afdeling
De afdeling waar ik stage loop 
heet de newsroom. Deze afdeling 
zorgt voor de communicatie van 
de KNMT. Zo maken zij onder 
andere nieuwsberichten voor op 
de website, ze versturen dagelijks 
en wekelijks e-mails met 
nieuwsberichten naar de leden en 
ze schrijven artikelen voor in het 
NT (Nederlands tandartsenblad).

Functie
Ik maak verschillende 
afbeeldingen. Visuals voor op 
de sociale media, banners voor 
in e-mails en op de website en 
advertenties en rollupbanners 
voor de campagne. Hans Anita Arjen

Evert Franc

Karel Laura Mariska

Gea



een dag bij de knmt

Om 5:45 gaat 
de wekker.

Rond 6:40 is het 
tijd om de fiets te 
pakken en naar de 

bus te gaan.

7:03 vertrekt de bus naar Utrecht.

Zonder vertraging kom ik 
rond 8:40 aan bij de KNMT 
en kan ik aan het werk.

Rond 12:00 
is het pauze

Elke maandag om 13:00 
is er een weekplanning 
waarin besproken wordt 
wat er die week gedaan 
moet worden.

Om 17:00 is het 
tijd om weer naar 

huis te gaan.

Om 12:30 is de pauze 
voorbij en gaan we 
verder met werken.



Ik ga u op de volgende bladzijden 
een selectie van de opdrachten 
laten zien die ik tijdens mijn stage 
gemaakt heb. Per opdracht leg ik 
kort uit wat de bedoeling was.

2opdrachten



Mijlpunten op social media
In de maanden dat ik bij de KNMT stage heb gelopen 
zijn er een aantal mijlpalen behaald op de sociale 
media van de KNMT. Hier mocht ik de visuals bij 
maken.

Bij de 500 volgers op instagram werd er ook een 
winactie aan verbonden. Tussen de nieuwe volgers 
van de eerstvolgende week werd er een KNMT 
seatzac verloot. Om de winnaar bekend te maken 
heb ik ook een visual gemaakt. 



Promotie voor events
Wanneer er een event nog niet vol 
zit wordt deze gepromoot op de 
sociale media van de KNMT. 

Dental Management Game
De Dental Management Game 
(DMG) is een spel voor studenten 
tandheelkunde. Tijdens dit spel 
leren zij dingen die ze tijdens hun 
opleiding niet geleerd hebben, 
bijvoorbeeld over het opstarten en 
inrichten van een eigen praktijk. 
Aan het einde van de DMG gaan 
de studenten met zijn allen skiën. 
In de visual moesten twee 

elementen terugkomen. De jonge 
tandarts die graag een eigen 
praktijk zou willen starten en 
het skiën. Het skiën moest niet 
te opvallend want dat is niet 
de belangrijkste reden om mee 
te doen. Daarom heb ik ervoor 
gekozen om sneeuwvlokken op de 
achtergrond te zetten. Het blijft 
zo wel in het thema maar valt 
niet te veel op.



Feestdagen
Op de feestdagen en andere 
bijzondere dagen wordt er een 
afbeelding gepost op de sociale 
media van de KNMT. Deze 
afbeeldingen heb ik gemaakt in 2 
verschillende formaten. Zo kunnen 
ze op Facebook en Instagram 
geplaatst worden.



5 tips voor een gezonde 
kindermond

Er was een bestaand poster met 
daarop tien tips voor een gezonde 
kindermond. Dit poster moest 
vernieuwd worden. Er moest een 
nieuwe foto boven en er zouden 
nog maar vijf tips op komen te 
staan.

Na het maken van dit poster heb 
ik een bijbehorende ansichtkaart 
gemaakt. Op de voorkant staat 
dezelfde foto en op de achterkant 
staan de vijf tips.



Campagne
Toen ik net met stage begon 
was er een nieuwe campagne 
bij de KNMT. Het doel van deze 
campagne was om zo veel 
mogelijk nieuwe leden te werven.

Voor deze campagne waren vier 
filmpjes gemaakt. In deze filmpjes 
zijn verschillende tandartsen te 
zien. Ik mocht de advertenties 
maken bij de campagne. Op 
de advertenties zijn dezelfde 
tandartsen te zien als in de 
filmpjes. Later zijn er nog drie 
tandartsen bij gekomen. In totaal 
zijn er dus zeven verschillende 
advertenties. 

Jack

Bekijk hier de filmpjes 
van de campagne

Jamshed

Marloes Leslie

Voor op de website en op de 
sociale media van de KNMT 
moesten er banners komen. Op 
deze banners staan de foto’s 
van de vier tandartsen. Dit zijn 
dezelfde foto’s als die in de 
advertenties zijn gebruikt.



WORD GRATIS 
STUDENT-LID!

WORD NU LID!De beroepsvereniging met 
meer dan 10.000 leden www.knmt.nl/student

Chris studeert Tandheelkunde. Hij is gratis lid van de KNMT. 
Zo blijft hij op de hoogte van ontwikkelingen in zijn vakgebied, 
zoals via het Nederlands Tandartsenblad. Ook krijgt hij 
kortingen op verzekeringen. Zijn handen zijn al gratis verzekerd. 
Als grote organisatie kan de KNMT dit soort grote zaken voor 
je regelen. Daarnaast staan we klaar voor zelfs je kleinste 
vraag.

Groot genoeg om er speciaal 
voor Chris en jou te zijn.

Chris Dekker,
student tandheelkunde

COMPLEET 
LIDMAATSCHAP 
VANAF €990,-

WORD NU LID!De beroepsvereniging met 
meer dan 10.000 leden www.knmt.nl/speciaalvoorjou

Jack krijgt als tandarts steeds vaker te maken met patiënten 
met dementie. In de ledenraad vraagt hij hiervoor aandacht 
van de KNMT. Waardoor de KNMT Academy nu een gratis online 
training aanbiedt. Want als grote organisatie kunnen we zowel 
grote als kleine vragen beantwoorden. Van belangenbehartiging 
bij overheid en verzekeraars tot persoonlijke, vakinhoudelijke 
en juridische ondersteuning.

Groot genoeg om er speciaal 
voor Jack en jou te zijn.

Jack Plooij,
implantoloog en zzp’er

COMPLEET 
LIDMAATSCHAP 
VANAF €990,-

WORD NU LID!De beroepsvereniging met 
meer dan 10.000 leden www.knmt.nl/speciaalvoorjou

Toen de regels voor het gebruik van röntgenapparatuur 
veranderden, moesten Jamshed en zijn collega’s zich die snel 
eigen maken. De KNMT reageerde direct met een cursus en een 
checklist. Daarnaast is er de ledenservice: voor grote én kleine 
vragen. Van belangenbehartiging bij overheid en verzekeraars 
tot persoonlijke, vakinhoudelijke en juridische ondersteuning.

Groot genoeg om er speciaal 
voor Jamshed en jou te zijn.

Jamshed Tairie,
tandarts praktijkhouder

WORD NU 
STARTERS-LID 
VANAF €0,-

WORD NU LID!De beroepsvereniging met 
meer dan 10.000 leden www.knmt.nl/starter

Net afgestudeerd, wil Luuk graag aan de slag als tandarts. 
Maar hoe vindt hij de juiste werkplek, hoe wil hij worden 
gehonoreerd en welke verzekeringen heeft hij nodig? Een grote 
organisatie als de KNMT heeft de expertise en tijd om grote 
én kleine vragen te beantwoorden. Van belangenbehartiging bij 
overheid en verzekeraars tot persoonlijke, vakinhoudelijke en 
juridische ondersteuning.

Groot genoeg om er speciaal 
voor Luuk en jou te zijn.

Luuk van den Bosch,
startende tandarts

COMPLEET 
LIDMAATSCHAP 
VANAF €990,-

WORD NU LID!De beroepsvereniging met 
meer dan 10.000 leden www.knmt.nl/speciaalvoorjou

De regels van zorgverzekeraars zitten Marloes – en haar 
patiënten – soms in de weg. Gelukkig is de KNMT groot genoeg 
om de stem van Marloes en onze andere leden succesvol 
te laten doorklinken. Jaarlijks worden zo grote en kleine 
struikelblokken uit de weg geveegd.

Groot genoeg om er speciaal 
voor Marloes en jou te zijn.

Marloes Nienhuijs,
MKA-chirurg

WORD GRATIS 
STUDENT-LID!

WORD NU LID!De beroepsvereniging met 
meer dan 10.000 leden www.knmt.nl/student

Orpha studeert Tandheelkunde. Ze is gratis lid van de 
KNMT. Zo blijft ze op de hoogte van ontwikkelingen in haar 
vakgebied, zoals via het Nederlands Tandartsenblad. Ook krijgt 
ze kortingen op verzekeringen. Haar handen zijn al gratis 
verzekerd. Als grote organisatie kan de KNMT dit soort grote 
zaken voor je regelen. Daarnaast staan we klaar voor zelfs je 
kleinste vraag.

Groot genoeg om er speciaal 
voor Orpha en jou te zijn.

Orpha Picauly,
student tandheelkunde WORD NU 

STARTERS-LID 
VANAF €0,-

WORD NU LID!De beroepsvereniging met 
meer dan 10.000 leden www.knmt.nl/starters

Leslie kon niet wachten na haar afstuderen: eindelijk aan 
de slag als tandarts! Maar hoe vindt ze de juiste werkplek, 
hoe wil ze worden gehonoreerd en welke verzekeringen 
heeft ze nodig? Een grote organisatie als de KNMT heeft de 
expertise en tijd om grote én kleine vragen te beantwoorden. 
Van belangenbehartiging bij overheid en verzekeraars tot 
persoonlijke, vakinhoudelijke en juridische ondersteuning.

Groot genoeg om er speciaal 
voor Leslie en jou te zijn.

Leslie Elenbaas,
startende tandarts



Toen de banners klaar waren en 
de tandartsen ze zagen waren ze 
enthousiast om met hun eigen 
banner op de foto te gaan.



Vacature infographic
De vacature voor de 
beleidsadviseur tandarts-
specialisten stond al een tijdje 
open zonder dat er een geschikte 
kandidaat gevonden werd. Daarom 
moest hij opnieuw onder de 
aandacht gebracht worden.

Omdat de vacaturetekst erg lang 
was en er niet aantrekkelijk 
uitzag bedacht Mariska dat het 
misschien leuk zou zijn om een 
infographic te maken voor deze 

vacature zodat hij meer aandacht 
zou trekken.

Voor deze vacature heb ik een 
patroon gemaakt. Deze heb ik als 
achtergrond gebruikt. 

Deze infographic is gedeeld 
op de sociale media van de 
KNMT en doorgelinkt naar de 
originele vacaturetekst op de 
website. Op die manier kunnen 
geïnteresseerden meer informatie 
vinden over de vacatures.



Kerstkaart
Net zoals elk jaar moest er ook dit jaar 
weer een kerstkaart komen. Deze kaart 
is voor alle medewerkers van de KNMT 
en wordt aan het kerstcadeau gehangen.

De eerste versie is links bovenaan te 
zien. Bij deze versie zijn de primaire 
kleuren van de huisstijl van de KNMT 
gebruikt. Toen we deze versie naar de 
drukker opstuurden om te laten printen 
wilden zij dat hij in de secundaire 
kleuren gemaakt zou worden. We hebben 
hem aangepast naar de secundaire 
kleuren, maar daar waren wij niet 
tevreden over.

Uiteindelijk hebben we er toch voor 
gekozen om de eerste versie te 
gebruiken voor de kerstkaart. Deze ziet 
er frisser en moderner uit in vergelijking 
met de andere kleurencombinaties.





Winactie
Er is een winactie uitgeschreven 
onder de leden van de KNMT. Als 
zij hun e-mail adres bevestigden 
voor 1 januari 2019 konden zij 

een nieuwjaarsborrel winnen. Om 
hen op te roepen om aan deze 
actie mee te doen heb ik deze 
ansichtkaart gemaakt.



Uitspraak van de week
In 2019 komt er iets nieuws 
op de sociale media van de 
KNMT. Elke week wordt er een 
afbeelding gepost met daarop 
een uitspraak van een bekend 
persoon. Deze uitspraken hebben 
allemaal iets te maken met de 
mond. 

Ik heb hiervoor een sjabloon 
gemaakt die op alle 52 uitspraken 
van 2019 toegepast kan worden. 
In dit sjabloon is ruimte voor een 
afbeelding van de persoon die de 
uitspraak doet en het citaat zelf.

Als er van een persoon 
geen rechtenvrije afbeelding 
beschikbaar is gebruiken we een 
albeelding die ermee te maken 
heeft. Bijvoorbeeld een boek bij 
een schrijver.



Gelukkig nieuwjaar animatie
Net zoals voor alle andere 
feestdagen werd er ook op 31 
december een visual op de 
sociale media geplaats. Hierin 
wenst de KNMT haar volgers een 
gelukkig nieuwjaar. 

Bij deze opdracht heb ik voor het 
eerst een animatie gemaakt in 
Adobe Animate. Voordat ik hieraan 
begon heb ik zelfstudies van 
adobe gedaan om het programma 
te leren kennen. 

Daarna ben ik begonnen met 
schetsen, die ik heb uitgewerkt 
in Illustrator. De illustraties 
heb ik geïmporteerd in het 
animatieprogramma, en ik heb er 
beweging aan toegevoegd. 

Bekijk het bewegende beeld op de 
facebookpagina van de KNMT.


