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Kort verslag van de Ledenraadvergadering van 28 november 2019  

De voorzitter opent de vergadering met een welkom voor iedereen. Aanwezig zijn 13 
raadsleden, de verenigingsmanager, de verenigingssecretaresse en de notulist. De overige 
raads- en bestuursleden zijn om verschillende redenen afwezig.  

Aan de agenda wordt toegevoegd: de ervaren druk in de Kwaliteitskringen, het artikel in Het 
Parool, de kwaliteitscyclus en de arbeidscontracten in relatie tot de Wet Arbeidsmarkt in 
Balans (WAB). De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.  

Bij de mededelingen en ingekomen stukken worden de notulen van de statutaire commissies 
besproken. De Ledenraad merkt op dat deze notulen lastig te lezen zijn zonder de 
bijbehorende stukken. De voorzitter geeft aan dat dit werknotulen zijn voor de leden die in 
die commissies zitten. Normaal gesproken zitten de voorzitters van de commissies hier aan 
tafel om vragen van de Ledenraad over de notulen te beantwoorden.  

Medegedeeld wordt dat de vergaderzaal van de NVLF gratis beschikbaar is voor (groepen 
van) leden. Uiteraard mits deze niet al bezet is.  

Het conceptverslag en de actielijst van 24 september 2019 worden besproken en met 
inachtneming van een paar opmerkingen goedgekeurd.  

De drie volgende onderwerpen zijn door de Ledenraad ingebracht: franchise, registers en 
preventieve logopedie.  
- Franchise is aan de orde gekomen tijdens de Zomertoer. Het is één van de mogelijke 
oplossingen om de werkdruk te verminderen. Franchise is een formule. Waar het om gaat is 
dat samenwerking in welke vorm dan ook in de toekomst van belang is. Ook vanuit de 
Bestuurlijke Afspraken wordt aan (multidisciplinaire) samenwerking gewerkt. 
-  Met betrekking tot de registers vraagt de Ledenraad aan het VB helder en duidelijk te 
communiceren wat de stand van zaken is. Dat geldt m.n. voor het dyslexieregister, waar veel 
onrust over is.  
- Preventieve logopedie gaat een grotere rol spelen. Hoe gaan we dat inhoud geven? Dat is 
een vraag voor Commissie Vakinhoud en uiteraard is input welkom.  

Jaarplan en begroting 2020 worden toegelicht en vragen beantwoord door Boudewijn de 
Ridder. De Ledenraad stelt beide vast. Datzelfde geldt voor de contributie en 
onkostenvergoeding 2020. Met de aanpassing dat de activiteit EPD focusgroepen worden 
toegevoegd aan het jaarplan 2020. 

Vervolgens worden de toegevoegde punten besproken.  
- De ervaren druk in de Kwaliteitskringen betreft het werken volgens de aangereikte 
methodiek. Dat ligt niet zo strikt, je kunt er creatief mee omgaan. `Leden van de ledenraad 
die al enige tijd werken met de methodieken geven aan dat het wennen is, maar dat het als 
je het in de vingers hebt, goed werkbaar is.  
- Het format is niet heilig, maar je moet wel voldoen aan de criteria.  
- Het artikel in Het Parool is een mooi artikel (zie hier [[https://www.parool.nl/cs-bc5e9176?]]), 
dat de NVLF gaat inzetten voor de lobby bij de Kamerleden.  
- De audit nieuwe stijl brengt enige onrust teweeg onder de leden. De NVLF is in gesprek 
met de auditbureaus, o.m. over de prijs. Naar aanleiding van de opmerking uit de Ledenraad 
dat er al pilot-audits nieuwe stijl worden gedaan, wat absoluut niet kan, gaat de NVLF dit in 
de gesprekken aankaarten.  
- De Ledenraad vraagt of de voorbeeldcontracten WAB-proof zijn? Dit wordt voor de 
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zekerheid nagegaan en dan gecommuniceerd.  

 

De Ledenraad vraagt of er een format is voor het evaluatieverslag PREM, waar het Zilveren 
Kruis om vraagt. Dat wordt gemaakt en zal dan ook in de kwaliteitscyclus worden 
opgenomen.  

Hierna sluit de voorzitter onder dankzegging voor een ieders inbreng de 
vergadering.  
 


