
Wij zijn...
een team van 8 met passie voor ons vak; 
7 allround logopedisten en 1 onmisbare 
praktijkondersteuner. We hebben expertise op de 
gebieden logopedie, linguïstiek, dyslexie, lees- en 
spellingproblemen, orthopedagogiek en preverbale 
logopedie. We zijn leergierig, nieuwsgierig en 
begaan met onze cliënten. We leren van de 
cliënten, van elkaar, van cursussen en workshops 
en delen onze twijfels en successen in een open 
en positieve samenwerking. Samen staan we borg 
voor de behandelingen die we bieden. 

In ons werk...
staat het contact met de cliënt voorop; we staan 
naast hen en geven hen inspraak, op zoek naar 
de beste manier om hulp te kunnen verlenen. 
Goed luisteren naar de hulpvraag, uitgebreide 
diagnostiek en analyse in combinatie met 
regelmatig overleg in het team, resulteert in het 
opstellen van een gefundeerd behandelplan. We 
zetten de sterke kanten van de cliënt in om de 
zwakke kanten te helpen ontwikkelen. 

Onze pijlers zijn
■ Plezier 
■ Kwaliteit
■ Motivatie
    voor de cliënt maar ook voor de collega!

Als jij deel wordt van ons 
team, dan...
is er aandacht voor jou als collega en als persoon. 
Het wordt onze uitdaging dat jij elke dag met 
plezier naar je werk gaat; dat je voldoende 
ondersteuning van ons ontvangt om kwaliteit
te kunnen leveren in de zorg die je biedt; dat je 
gemotiveerd wordt om jezelf te ontwikkelen en 
uitdagingen aan te gaan en steeds ef� ciënter 
leert werken. Je zult een vast salaris per maand 
ontvangen met voldoende doorbetaalde tijd voor 
administratie en overleg. Ook je vakantiedagen 
worden doorbetaald en er is een budget voor het 
volgen van cursussen. 

Jij hebt...
■ een passie voor het helpen van kinderen
■ een diploma Logopedie
■  de wens om 2 tot 4 dagen aan de slag te gaan 

in de praktijk
■ een auto
■ zin in een uitdaging

Tijd voor actie!
Stuur je sollicitatiebrief met CV op naar het 
postadres of mailadres van de praktijk. 
De sluitingsdatum is donderdag 27 mei 2021. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
donderdag 3 en vrijdag 4 juni. 

De Inspraak

Praktijk voor logopedie & dyslexie

Annerieke Stienstra 

ENTHOUSIAST &
BEVLOGEN

Dukke Dijkstra

 EFFICIËNT & 
DAADKRACHTIG

Anne van Nugteren 

ENERGIEK & 
OPTIMISTISCH 

Anne-Marij van Woudenbergh 

VRIENDELIJK & 
MEEDENKEND 

Madeleine van der Meer 

POSITIEF & 
NAUWKEURIG

Karin Venema 

HARTELIJK & 
GEDREVEN

Marleen Pool

BETROKKEN & 
GEDULDIG

Wendy Mulder

OPGEWEKT & 
IJVERIG

Heb je nog vragen, bel of mail! 

Humoristisch

Daadkrachtig

Kindgericht

Leergierig

Energiek

Creatief

Ondernemend

Vindingrijk

In i t iat iefr i jk

Empathisch

F lexibel

JIJ
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Gezocht: Logopedist!

NIEUW EN DYNAMISCH


