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PROTOCOL COMMUNITY LOGOPEDIE 

 

Welkom op de community! 

 

Het doel van de Community Logopedie is betrekken, verbinden en samenwerken. De leden 

van de NVLF kunnen hier kennis delen, discussiëren en contacten opbouwen. Door middel 

van de community kan de NVF nog beter in contact komen met de leden en vooral dit 

contact verdiepen.  

Regels Community Logopedie 

Met elkaar willen we van de community een aangename plek maken. Vandaar dat wij 

onderstaande regels hebben opgesteld. Wanneer je een community account aanmaakt ga je 

automatisch hiermee akkoord. 

Wij verwachten dat iedereen respect heeft voor elkaar. We staan geen berichten die 

obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend en/of dreigend zijn toe. Ook worden berichten 

die in strijd zijn met de wet of op een ander manier inbreuk maken op de rechten van andere 

gebruikers of derden niet geaccepteerd.  

De NVLF behoudt zich het recht voor gebruikers die zich niet houden aan de regels te 

weren. Ook kunnen deze berichten worden verwijderd of bewerkt zonder opgaaf van reden 

of notificatie aan de auteur.  

We vinden het belangrijk dat iedereen met zijn eigen naam geregistreerd staat. 

Pseudoniemen of ‘anoniempjes’ staan we niet toe. De community is een afgesloten platform, 

dit betekent dat profielgegevens alleen inzichtelijk zijn voor geregistreerde gebruikers. Jouw 

profiel is niet vindbaar via zoekmachines.  

De gedragsregels 

Alle gebruikers van de Community Logopedie dienen zich aan de volgende gedragsregels te 

houden:  

 Gebruik je eigen naam en plaats een relevante profielfoto. 

 Wees respectvol naar alle andere gebruikers.  

 Plaats berichten die over het werkveld of de vereniging gaan of berichten die iets 

toevoegen aan de community.  

 Plaats goed gemotiveerde meningen of standpunten.  

 Plaats geen illegale en/of shockerende inhoud of links hiernaartoe, commerciële 

berichten of kopieën zonder toestemming van de eigenaar.  

 Het aankondigen van een voor logopedie relevant event of product is toegestaan. 

 Ongewenste reclame plaatsen is niet toegestaan. 

 Het schrijven van een bericht in CAPSLOCK is niet toegestaan.  

 Het gebruik van scheldwoorden is verboden.  

 Volg aanwijzingen van NVLF-beheerder.  

 Volg de regels van de Community Logopedie. 

Deze community is gebaseerd op bijdragen van mensen, wees een van hen! Het is natuurlijk 

geen enkel probleem als je kritisch meedenkt over onderwerpen die jou na aan het hart 
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liggen, maar zorg ervoor dat je 'on-topic' en relevant blijft. Stel gerust moeilijke vragen en 

beloon de tijd en moeite van anderen. Help elkaar, niet alleen het meedenken op gestelde 

vragen, maar juist ook het delen van jouw eigen ervaringen dragen bij aan een relevante 

community. Jij zou weleens hét antwoord kunnen hebben op de prangende vraag van een 

andere logopedist. Door het delen van informatie helpen we elkaar, leren we van elkaar en 

groeien we samen als community!  

 

 

Tips bij het schrijven van berichten 

 Houd het kort en bondig. Wist je dat de meest effectieve berichten uit slechts 80 

tekens of minder bestaan? 

 Let erop dat de content die jij deelt relevant is. Het is beter om wat minder berichten 

te plaatsen, die allemaal relevant zijn, dan om iedere dag per se een bericht te willen 

plaatsen. 

 Een goede manier om interactie creëren is door vragen te stellen. Heb je een vraag? 

Stel hem aan het eind van je bericht, dan krijg je de meeste respons. 

 Een afbeelding trekt de aandacht. Mensen klikken sneller op een foto dan op een 

bericht dat uitsluitend uit tekst bestaat. 

 Het belangrijkste is om dicht bij jezelf te blijven, wees authentiek.  

 

Alle berichten komen voor rekening van de auteurs. De NVLF kan voor de inhoud van 

berichten niet verantwoordelijk worden gehouden. 

 

De beheerder van de NVLF kan (telefonisch of per e-mail) contact met je opnemen naar 

aanleiding van informatie die je hebt geplaatst.  

 

Consequenties bij het overtreden van de regels 

Leden van de community die met opzet schade toebrengen aan de community door zich niet 

te houden aan de regels, krijgen een waarschuwing. Wanneer de regels nogmaals worden 

overtreden na de eerste waarschuwing, zal het account geblokkeerd en verwijderd worden.  

Wanneer onbeschaafde of (gevoelige) persoonlijke informatie wordt geplaatst op de 

community, heeft de beheerder het recht om op ieder moment het bericht aan te passen, 

verplaatsen of te verwijderen.  

 

We hopen dat deze community op een positieve manier bijdraagt aan de kwaliteit van het 

vak en de vaktrots. Tot snel op de Community Logopedie! 

 

 


