Vanaf 2019
krijg je
2 KP-punten
voor je
lidmaatschap
van de NVLF!

Waarom kies jij voor de NVLF?
Lid zijn van de NVLF heeft veel voordelen.
Naast het opkomen voor de belangen van de professionele logopedist,
bieden we ondersteuning en kostenbesparende dienstverlening. Dit levert direct
financieel voordeel op. Zo verdien je het lidmaatschap zó weer terug.

Ondersteuning & advies

Bijblijven & ontwikkelen

• Antwoorden op vragen over vakinhoud,
praktijkvoering en herregistratie
(Kwaliteitsregister Paramedici).
• Beoordelen van contracten van medewerkers
in loondienst.
• Juridisch advies over arbeid, inkomen of
bijvoorbeeld (dreigend) ontslag.
Waarde: max € 1.500,-.
• Op onze site staan tal van voorbeeldcontracten
die je ‘op maat’ kunt aanpassen.
• Gratis ondersteuning bij een cliëntklacht
of -geschil via het Kwaliteitsregister Paramedici.
Waarde: € 212,• Automatische aansluiting bij verplichte
geschilleninstantie.
• Analyse en vergelijking van contracten van
zorgverzekeraars.
• Praktische tools voor het toepassen van
zorginhoudelijke richtlijnen.
• Ondersteunen bij functiewaarderingstrajecten
in de intramurale zorg.

• Nieuws, trends en achtergronden in onze wekelijkse
nieuwsbrief.
• Abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor
Logopedie, inclusief digitaal archief via de app.
• Speciale ledenpagina’s op NVLF-website met informatie,
documenten en een uitgebreid archief.
• Korting op toegang NVLF jaarcongres, workshops en
studiedagen van de NVLF Academy.
• Deelname aan commissies, werkgroepen en
klankbordgroepen (met aanwezigheidsvergoeding).

Belangenbehartiging
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• Aan tafel bij overheid, lobby bij de politiek,
overleg met NZa en contacten met zorgverzekeraars.
• Samen optrekken met andere paramedici. NVLF is
onderdeel van het Paramedisch Platform Nederland.
• We onderhandelen over de cao’s in de zorg
en het onderwijs.
• Aangesloten bij internationale verenigingen
CPLOL en IALP.

Netwerken
• Gratis deelname aan kwaliteitskringen voor
intercollegiaal overleg. Waarde: € 50,- per jaar.
• Ondersteuning van kwaliteitskringbegeleiders.
• Lidmaatschap van platform voor OR-leden
voor leden van ondernemingsraden in de zorg.

Kortingen op
diensten en producten
• Kortingen op praktijksoftware, logopedische
hulpmiddelen en verzekeringen.
• Voorlichtingsmaterialen voor publieks-/
patiëntenvoorlichting tegen kostprijs.
• Vergelijking met andere praktijken (benchmarking)
door gratis deelname aan Nivel Zorgregistraties.
• Gratis registratie bij de NVLF-registers, zoals afasie
en stotteren (mits je voldoet aan de criteria) om
behandelingen die afwijken van de gangbare
half-uursbehandeling te kunnen declareren.
Waarde: € 40,- per jaar.

