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1.1 Inleiding 

Dit jaarverslag 2020 van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is door de 
ledenraad en het verenigingsbestuur vastgesteld bij vergadering op 31 maart 2021. 

 
Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. Bij de 
overige gegevens vind je tevens de controleverklaring van de accountant. 

 
 

1.2 Algemene informatie 

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 
Statutair gevestigd te Woerden. 

 
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40464115. 
Handelend vanuit vestigingsplaats Woerden. 

 
 

Steinhagenseweg 2b 
3446 GP WOERDEN 
Postbus 75 
3440 AB WOERDEN 

 
 

Tel: 0348-457070 
logopedie@nvlf.nl 
www.nvlf.nl 

Deel 1 | Inleiding 

mailto:logopedie@nvlf.nl
http://www.nvlf.nl/
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1.3 Voorwoord jaarverslag 2020 

 
VEERKRACHT EN DOORZETTINGSVERMOGEN 

 

Voor geen vereniging, praktijk, instelling, school of gezin is 2020 een normaal jaar geweest. De 
ongekend heftige wereldwijde pandemie heeft ons allemaal geraakt. Is het niet in de privésfeer, met 
alle bijkomende emoties, dan is het wel zakelijk. ‘Lockdown’, ‘COVID-19’ en ‘corona’ zijn aan onze 
dagelijkse woordenschat toegevoegd. Het was een jaar met veel ingrijpende ervaringen. Logopedisten 
op scholen hebben meer dan ooit gemerkt hoe belangrijk persoonlijk contact is en hoe waardevol de 
goede begeleiding van jonge, kwetsbare mensen. Logopedisten in ziekenhuizen hebben bij henzelf of 
hun zorgcollega’s ervaren welke druk op de zorg kan komen als gevolg van tekort aan menskracht en 
hoe uitputtend dat kan zijn. Logopedisten in de eerste lijn hebben vaak hun hele praktijk in 
sneltreinvaart op de kop moeten zetten om aan de slag te kunnen blijven. Als dat al mogelijk was. 

 
Een woord dat 2020 symboliseert is veerkracht. Ook onze beroepsgroep heeft laten zien wat dat 
inhoudt. Het aanpassingsvermogen aan onvermijdbare omstandigheden bleek ongekend groot. Er is 
creatief gezocht naar mogelijkheden mensen te kunnen blijven helpen. Niemand had eerder een zo 
snelle opkomst van telelogopedie durven voorspellen. Dat een NVLF-congres aan het beeldscherm zó 
gewaardeerd zou kunnen worden, hadden we tevoren niet durven hopen. Vakgenoten hebben elkaar 
ondanks alle beperkingen gestimuleerd en ondersteund. De hechtheid binnen de beroepsgroep heeft 
er niet onder geleden. Datzelfde geldt voor onze medewerkers van het NVLF-bureau die hun 
werkzaamheden opeens ook heel anders moesten gaan organiseren. 

 
Veel was anders in 2020. Helaas niet alles. Het slepende probleem van paramedische 
beroepsgroepen om voldoende erkenning te krijgen voor hun meerwaarde met een vertaling in reële 
vergoedingen, is niet opgelost. Er is enige beweging gekomen, ook aan de kant van 
zorgverzekeraars, maar niet over de volle breedte en zeker nog niet voldoende. We hebben oor 
gevonden bij beleidsmakers, de deur bij het ministerie staat voor ons open, de politici in de Tweede 
Kamer zijn goed op de hoogte, maar uiteindelijk telt het resultaat. En dat is nog lang niet wat ons allen 
voor ogen staat. 

 

De NVLF heeft bewust gekozen voor dialoog en overredingskracht, overtuigd dat die weg uiteindelijk 
het meeste oplevert. Dat kost veel energie en de vooruitgang is vaak weinig zichtbaar. 
Ontevredenheid bij leden over het uitblijven van resultaten, is begrijpelijk. Het incasseringsvermogen 
wordt op de proef gesteld. Maar ook hier is doorzettingsvermogen ons kompas. Zoeken naar 
oplossingsrichtingen, luisteren naar de ander maar tegelijkertijd ook duidelijk maken waar je voor 
staat. Op koers blijven en stug doorgaan. En dus is ook vorig jaar met veel energie verder gewerkt 
aan het kwaliteitsbeleid. Aan de samenwerking met de andere paramedische groepen. Aan de 
regionale initiatieven voor versterking van de eerste lijn. Aan het gezamenlijk met de hogescholen 
verder professionaliseren van het vak. Aan de lobby richting politiek. 

 

De wereld stond op de kop. Nederland ging in lockdown. De logopedisten en de NVLF allerminst. Dit 
jaarverslag laat dat zien. Met veerkracht en doorzettingsvermogen gaan we in 2021 verder. 

 
Michel Dutrée 
voorzitter NVLF 
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2.1 Bestuur en management 

VERENIGINGSBESTUUR 
 

Het bestuur heeft in 2020 maandelijks vergaderd en had één heidag. Daarnaast is zij aanwezig 
geweest bij de ledenraadsvergaderingen(4), de kwaliteitskringbegeleidersdag en het (online)congres. 

 
Drie bestuursleden zijn voorzitter van de commissies Vakinhoud, Sociaal Economische 
Belangenbehartiging (SEB) en Financiën (tot medio november 2020). 

 
Naam Functie 

de heer M.A. Dutrée Bestuursvoorzitter en voorzitter commissie SEB 

mevrouw M.E. van der List Vicevoorzitter en voorzitter commissie Vakinhoud 

mevrouw J. de Waal-Bogers Penningmeester en voorzitter commissie Financiën 

mevrouw G.A. Donkerbroek Secretaris 

mevrouw J.H. Klaster Lid 

mevrouw M. Treurniet Lid 

mevrouw M. van der Veen Studentlid 

 
De dagelijkse leiding op het bureau in Woerden is in handen van de heer B.N. de Ridder, 
verenigingsmanager. 

 
 

2.2 Beleid NVLF 

In 2020 liepen de onderwerpen kostenonderzoek, opstellen werkagenda, het bestuurlijk akkoord en 
het uitbreken van de COVID-19 pandemie als de rode draad door alle werkwerkzaamheden van de 
NVLF. 

 

COVID-19 pandemie 

Half maart ging Nederland in de eerste lockdown. Dit had ook grote gevolgen alle logopedisten 
ongeacht het werkveld. Logopedisten gingen massaal over op het geven van telelogopedie en 
logopedisten werkzaam in instellingen werden geconfronteerd met de nieuwe zorg rondom COVID-19. 

 
De COVID-19 pandemie heeft op verschillende onderdelen afstemming gevraagd. Hieronder een kort 
overzicht van de verschillende activiteiten: 

- Vaststellen welke software programma’s gebruikt mogen worden bij telelogopedie 
- Vergoeden van alle logopedische prestaties door de zorgverzekeraars bij telelogopedie 

- Tegemoetkoming onkosten door de lockdown, de zgn. continuïteitsbijdrage en de 
meerkostenregeling 

- Het opstellen van het triage stappenplan voor het opschalen logopedische zorg 
- Het opstellen van het position statement COVID-19 
- Initiëren van het COVID-19 onderzoek onder de logopedisten 
- Testbeleid opgesteld voor zorg- en onderwijspersoneel 
- Verruiming termijn voor herregistratie bij KP en de NVLF-registers 
- Digitaal platform voor materialen voor telelogopedie 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft de NVLF in 2020 geen Zomertoer georganiseerd. 
Hiervoor in de plaats zijn webinars en podcasts georganiseerd en gemaakt. 

 

COVID-19 Herstelzorg 

Na verloop van tijd kwamen ook de eerste patiënten bij de logopedist in de eerste lijn voor 
behandeling als gevolg van de klachten door COVID-19. Het ministerie van VWS heeft voor de 
vergoeding van deze zorg een speciale regeling getroffen. Door middel van wetenschappelijk 
onderzoek werden de effecten van de behandeling bij deze doelgroep onderzocht. In februari 2021 zal 
het prospectieve gedeelte van deze studie van start gaan. 

Deel 2 | Bestuursverslag 2020 
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De NVLF heeft een position statement logopedisch handelen bij COVID-19 opgesteld voor 
(intramurale) logopedisten met vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij COVID-19 
patiënten. 

 
De NVLF heeft in het voorjaar een webinar georganiseerd over het behandelen van COVID-19 
patiënten en daarop volgend een onderzoek opgestart in samenwerking met het Radboudumc om de 
logopedische problematiek van COVID-19 zichtbaar te maken. Dit project loopt door in 2021. 

 

Kostenonderzoek 

In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat er een kostenonderzoek uitgevoerd zou worden. Het 
onderzoek vormt een basis voor gesprekken tussen zorgverzekeraars en paramedici over tarieven, 
betaalbaarheid en doelmatigheid van de paramedische zorg. In maart 2020 zijn de resultaten van het 
kostenonderzoek uitgevoerd en door Gupta gepubliceerd. Er waren twee belangrijke conclusies: 
1. De kosten voor een logopedische behandeling zijn te laag. 
2. Logopedisten besteden gemiddeld veel tijd aan andere zaken dan directe patiëntenzorg. Veel 

meer dan andere paramedici. 
 

Na de publicatie van de rapportage van Gupta heeft de werkgroep ´Vervolg kostenonderzoek´, 
bestaande uit een bestuurslid, praktijkhouders en medewerkers van de NVLF, voorstellen 
geformuleerd om actie op te ondernemen. Mede op basis hiervan is de werkagenda voor de periode 
2020-2022 opgesteld. De werkagenda gaat over de volgende onderwerpen: 

 Bevorderen e-health 

 Optimaliseren praktijkvoering 

 Verminderen administratieve lasten 

 Stimuleren arbeidsvoorwaarden eerstelijnszorg 
 

In 2020 zijn er twee webinars georganiseerd rondom de uitkomsten kostenonderzoek. 
 

Contractering 

De NVLF is zwaar teleurgesteld over de aangeboden overeenkomsten door de zorgverzekeraars. In 
de contracten die de meeste zorgverzekeraars voor 2021 hebben aangeboden, komen in de geboden 
tarieven de uitkomsten van het kostenonderzoek onvoldoende terug. 

Zorgverzekeraars 

In 2020 vonden met de zorgverzekeraars meerdere overleggen plaats over de uitwerking van het 
kostenonderzoek en de werkagenda met als doel een hoger realistisch en acceptabel tarief. Inzet van 
deze overleggen heeft de NVLF uitgewerkt in een act- en factsheet en in de werkagenda. De 
belangrijkste onderwerpen waren het optimaliseren van de bedrijfsvoering, inzet op zorgvernieuwing 
en e-health, regionalisering en de juiste zorg op de juiste plek. 

 

De NVLF heeft half oktober een webinar georganiseerd over de contractering 2021. 
 

Behandelindex 

De ontwikkeling van een landelijke behandelindex is één van de afspraken uit het bestuurlijk akkoord. 
Het onafhankelijke bureau Equalis heeft een landelijke behandelindex (BI) ontwikkeld. Dat betekent 
dat alle logopediepraktijken één index voor alle zorgverzekeraars ontvangen en de verschillen tussen 
zorgverzekeraars wegvallen. 

 

Vacatures en wachtlijsten 

Om de problematiek rond de logopedische zorg in Nederland inzichtelijk te maken, heeft de NVLF 
voor het derde jaar op rij een infographic laten maken. Daaruit blijkt wederom: het aantal vacatures en 
wachtlijsten zijn weer toegenomen. Zelfs in 2020 waarin veel praktijken in het voorjaar moesten 
overstappen op beeldbellen door de eerste lockdown. 

Om de wachtlijstproblematiek onder de aandacht van de verzekeraar te brengen, heeft de NVLF een 
voorbeeldbrief opgesteld die de patiënten kunnen gebruiken om de wachtlijst te melden bij de 
zorgverzekeraar. 
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Contacten stakeholders 

Net zoals de andere jaren hebben in 2020 verschillende vergadermomenten met de stakeholders van 
de NVLF, zoals het ministerie van VWS, NZa, ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en zorgverzekeraars 
plaatsgevonden. Veel van de overleggen vinden plaats in PPN-verband. 
Veel van de bijeenkomsten gingen over de vele projecten voortvloeiend uit de uitwerking van de 
bestuurlijke afspraken 2019-2022. Maar ook over de effecten van de COVID-19 pandemie was er 
veelvuldig contact tussen de diverse paramedische beroepsverenigingen, ministerie VWS, 
zorgverzekeraars en NZa. 

 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

De NVLF heeft de NZa een brief gestuurd naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de vele 
bezwaarschriften van logopedisten naar aanleiding van de contractering 2021. In deze brief wordt 
nogmaals de teleurstelling over de aangeboden contracten voor 2021 genoemd. 

 
In 2020 heeft de NVLF samen met de zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden van 
een aantal prestaties voor 2021 en 2022. In de beleidsregel logopedie 2021 is meer ruimte voor het 
inzetten van digitale zorg. De prestatie telelogopedie is uit de beleidsregel geschrapt. 

 
Per 2021 wordt de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (Gzsp), overgeheveld naar de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). De limitatieve lijst met stoornissen voor de prestatie ‘lange zitting’ zal 
worden uitgebreid met de Gzsp-patiënten. 
Helaas zijn niet alle aangevraagde prestaties, zoals uitbreiding van lange zitting en multidisciplinair 
overleg (MDO), gehonoreerd. Hiervoor blijven we strijden samen met de andere paramedische 
beroepsgroepen in de gesprekken over prestaties in 2022. 

 
In 2020 zijn de overleggen alweer gestart over de prestatiebeschrijvingen voor 2022. Hierin worden de 
knelpunten wederom ingebracht. 

 

Lobby 

Ook in 2020 heeft de NVLF intensief samengewerkt met het lobbybureau dat de NVLF ondersteunt. 
De NVLF heeft bij de Tweede Kamer de zorgen geuit rondom het kostenonderzoek. Samen met de 
andere PPN-beroepsgroepen heeft de NVLF aandacht gevraagd bij de politieke partijen voor de 
paramedische zorg bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. In het document met de titel 
‘Versterking paramedici is investeren in betere zorg én lagere uitgaven’ heeft PPN de paramedische 
zorg onder de aandacht gebracht. 

 
Helaas hebben door de COVID-19 pandemie, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, dit jaar geen 
praktijkenbezoeken kunnen plaatsvinden door Kamerleden en/of de stakeholders zoals (nieuwe) 
zorginkopers van de zorgverzekeraars. In het begin van 2020 hebben de beleidsmedewerkers van het 
ministerie van VWS nog wel een werkbezoek aan een eerstelijnspraktijk gebracht. 

 

Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) 

Voor de leden werkzaam in de intramurale zorg, is de NVLF aangesloten bij de vakbond FBZ. De 
NVLF is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van FBZ. In 2020 zijn geen cao’s afgesloten. 
Wel zijn gesprekken gestart over de cao umc’s die in 2021 afloopt. 
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Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) 
Voor de leden werkzaam in het onderwijsveld is de NVLF aangesloten bij de vakbond FvOv. De NVLF is 
vertegenwoordigd in de algemene vergadering en de commissie arbeidsvoorwaarden. Deze commissie 
adviseert het bestuur over alle zaken die met de cao’s in het onderwijs te maken hebben. Daarnaast is in 
2020 een klankbordgroep samengesteld die de cao onderhandelaars kan adviseren, vier NVLF leden 
hebben zitting genomen in deze klankbordgroep. 
 
In 2020 zijn er geen cao’s afgesloten, wel is de cao po, die liep tot 1 november 2020, opengebroken en 
verlengd tot 1 januari 2021. Hierbij is afgesproken dat alle werknemers in het primair onderwijs een 
eenmalige toelage ontvangen van 0,7% van het jaarsalaris in 2020. Vervolgens zijn de gesprekken 
gestart over een nieuwe cao, waar voor het einde van het jaar nog geen vorderingen in zijn gemaakt. Ook 
voor de andere onderwijs cao’s zijn de gesprekken gestart. 
 
In de cao primair onderwijs 2019-2020 is vastgelegd dat functies van onderwijs ondersteunend personeel, 
waaronder logopedisten, worden geactualiseerd en dat dit proces voor 1 augustus 2020 zou worden 
afgerond. In verband met de drukte rondom COVID-19 kwamen partijen in april overeen deze termijn te 
verlengen tot 1 november 2020. De beloningsconsequentie van dat proces wordt dan met terugwerkende 
kracht vanaf 1 augustus 2020 ingevoerd. 
 
Voor het actualiseringsproces is voor logopedisten een nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijving opgesteld in 
schaal 9. De verwachting is dat een groot deel van onze leden, die nu nog in schaal 8 betaald worden 
(ongeveer een kwart van de logopedisten in het onderwijs), hiervan zullen profiteren. Eind 2020 is een 
poll uitgezet om hier een beeld van krijgen, de resultaten hiervan worden in 2021 bekend. 
 
De NVLF heeft een gesprek georganiseerd met FvOV voorzitter Jilles Feenstra en logopedisten uit het 
cluster 2 onderwijs. De aanwezige logopedisten lieten weten dat de nieuwe voorbeeldbeschrijving van de 
functie logopedist geen weergave is van de taken die zij in de praktijk uitvoeren. Hier is duidelijk gemaakt 
welke mogelijkheden de logopedisten zelf hebben om een hogere inschaling binnen de school te 
bepleiten. Daarna heeft de NVLF een beschrijving van de functie logopedist in het primair onderwijs 
gemaakt met drie niveaus. Deze beschrijving kon als basis dienen voor het gesprek dat de leden zelf op 
school wilden aangaan. 

 
Studentenprogramma 
Net zoals voorgaande jaren werd op vrijwel alle hogescholen een gastcollege aan derde- en 
vierdejaarsstudenten logopedie aangeboden ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit jaar hebben deze 
bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden. De sollicitatieprocedure, arbeidsvoorwaarden, wat te doen nadat 
je je diploma hebt behaald en ook de meerwaarde van de NVLF waren onderwerpen van de presentatie. 
Deze bijeenkomsten werden positief geëvalueerd. 
 
Arbeidsrechtelijke ondersteuning 
Aan de leden in loondienst biedt NVLF externe juridische ondersteuning bij geschillen over werk en 
inkomen. Voor deze juridische ondersteuning heeft de NVLF een contract afgesloten met een externe 
partij. Over de afgelopen vijf jaar ziet het aantal leden dat een beroep heeft gedaan op ondersteuning er 
als volgt uit: 
 

 2020 2019 2018  2017  2016  

onderwijs 11 31% 16 42% 9 20% 34 41% 32 70% 

gezondheidszor
g 

7 19% 8 21% 13 29% 16 19% 14 30% 

vrijgevestigd 18 50% 14 37% 23 51% 33 40%  0% 

Totaal 36 100% 38 100% 45 100% 83 100% 46 100% 

 
Kwaliteitskringen 

Op 31 december 2020 waren er 391 kwaliteitskringen bekend bij de NVLF, tegenover 376 
kwaliteitskringen op 31 december 2019. In 2020 zijn 17 nieuwe kwaliteitskringen opgericht en 2 
opgeheven. In 2019 waren er 19 nieuwe kwaliteitskringen. Op 31 december zijn er 394 opgeleide 
kwaliteitskringbegeleiders (kkb’ers) actief, tegenover 351 in 2019. 

 

Deskundigheidsbevordering kwaliteitskringbegeleiders (kkb) 

  In 2020 is een kkb kennisdag georganiseerd. Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om een introducee 
in de vorm van een collega uit de kwaliteitskring mee te nemen naar de kkb kennisdag. De 
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kkb kennisdag 2020 telde 295 deelnemers, in 2019 waren dit er 164. 

 

Opleiding startende kkb’ers 

In het eerste kwartaal van 2020 is een blended learning ontwikkeld voor startende kkb’ers. De blended 
learning bestaat uit een onderdeel e-learning en een terugkomdag op locatie of online. In 2020 
hebben 62 startende kkb’ers deze e-learning gevolgd. Ook voor ervaren kkb’ers die langer dan 5 jaar 
geleden de cursus hadden gevolgd was het mogelijk om de nieuwe e-learning te volgen. In 2020 
hebben 6 kkb’ers hier gebruik van gemaakt. 

 

Communicatie naar kkb’ers 

In 2020 zijn twee speciale nieuwsbrieven naar de kkb’ers verstuurd. 

 
 

Kwaliteit 

De NVLF was betrokken bij diverse mono- en multidisciplinaire richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en 
onderzoeksprojecten. 

 
Richtlijn HASP 

In samenwerking met partijen vanuit PPN en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is verder 
gewerkt aan een gezamenlijke richtlijn informatie-uitwisseling gegevens paramedicus en huisarts. 
Deze nieuwe richtlijn gaat de richtlijn logopedische verslaggeving vervangen. Dit project is in 
december 2020 afgerond. De implementatie wordt in 2021 opgepakt. 

 

Consensusdocument FEES 

Door de werkgroep FEES is gewerkt aan de ontwikkeling van een consensusdocument FEES. In 2019 
is het concept consensusdocument aangeboden aan de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en 
Oorheelkunde. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep het consensusdocument verder 
aangescherpt. In 2020 is het consensusdocument opnieuw aangeboden aan de besturen van de 
NVLF en NVKNO. Na goedkeuring door beide besturen is er een pilot van start gegaan om de 
haalbaarheid van de volumenormen te toetsen. De pilot zal echter gekleurd zijn door de lockdowns en 
beperkingen in scholing en voorbehouden handelingen. 

 

Herziening beroepsprofiel 

In 2019 hebben NVLF en LOOL besloten gezamenlijk op te trekken bij de herziening van het 
beroepsprofiel en opleidingsprofiel. Uitgangspunt is het samenvoegen van het opleidings- en 
beroepsprofiel tot één profiel logopedist. Onder andere zullen de competentiegebieden uit het huidige 
beroepsprofiel worden vervangen door de CanMeds-rollen die in het huidige opleidingsprofiel al zijn 
geïmplementeerd. Ook de beroepscode zal worden meegenomen. 
In 2020 is op basis van een literatuurstudie een theoretisch kader opgesteld en is gestart met 
interviews met zowel diverse logopedisten als vertegenwoordigers van diverse stakeholders. 
In 2021 wordt het houden van interviews voortgezet. Op basis van een analyse van de interviews zal 
een herzien profiel worden opgesteld. 

 

Vernieuwde kwaliteitscriteria paramedici 2020-2025 

In 2020 zijn de herziene criteria voor het kwaliteitsregister paramedici 2020-2025 gepubliceerd en 
geïmplementeerd. De NVLF heeft in samenwerking met het kwaliteitsregister een webinar 
georganiseerd om de wijzigingen in de criteria toe te lichten en vragen vanuit het werkveld te 
beantwoorden. Bij publicatie van de kwaliteitscriteria 2020-2025 was het voor het eerst mogelijk om 
vervroegd gebruik te maken van de voordelen van de nieuwe set kwaliteitscriteria ten opzichte van de 
oude set, door middel van het indrukken van de ‘groene knop’. Het was tot 31 december 2020 
mogelijk om de groene knop in te drukken. 3801 Logopedisten hebben hier gebruik van gemaakt. 

 
Kwaliteitscyclus 

Vanaf 2020 kunnen logopedisten deelnemen aan de kwaliteitscyclus. Dit is de doorontwikkeling van 
de kwaliteitstoets. Praktijken in het bezit van een geldig certificaat kwaliteitstoets, konden in 2020 
starten met visitatie in plaats van kwaliteitstoets. Het vertrekpunt van deze visitatie is een 
zelfevaluatie, waarbij de praktijk doelen stelt die aansluiten bij de praktijk (maatwerk) en het continu 
verbeteren van deze doelen. 
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De ervaringen van de eerste deelnemende logopedisten zijn zeer positief. In 2020 waren 156 
praktijken in het bezit van een geldig certificaat kwaliteitscyclus, vijf praktijken zijn in 2020 gestart met 
de kwaliteitscyclus. 

 

Auditoren 

In het vierde kwartaal heeft de jaarlijkse kallibratiebijeenkomst voor auditoren plaatsgevonden. De 
auditoren zijn getraind in het interpreteren van de data van NIVEL-zorgregistraties en het uitvoeren 
van kwaliteitsgesprekken. Ook zijn de auditoren geïnformeerd over de wijzigingen in de kwaliteitstoets 
2021 ten opzichte van 2020. 

 

Kwaliteit van zorg: ZonMw Programma Paramedische Zorg 2019-2022 

Het doel van het programma Paramedische Zorg is het stimuleren van de kwaliteit en transparantie in 
de paramedische zorg. Hiermee leveren we een bijdrage aan de verbetering van de patiëntenzorg en 
de gezondheid van patiënten. Het programma loopt van 2019 tot 2027 en heeft een budget van 10 
miljoen euro. De subsidietoekenningen vinden plaats van 2020 t/m 2022. 

 

Het programma bestaat uit 2 onderdelen: 

 Kennisvergroting en onderzoek 

 Kwaliteit en transparantie 
 

Vanuit het programma Paramedische zorg heeft de NVLF, in nauwe samenwerking met de 
wetenschapsraad, bijgedragen aan de voorbereiding, uitzet en/of projectuitvoer van diverse 
subsidieoproepen. 

 

Subsidieoproep Status 

Inventarisatie van bestaande en 

gewenste kwaliteitsstandaarden 

logopedie 

Subsidie gehonoreerd aan NVLF. Start 

project februari 2020, afgerond juli 

2020. 

Beantwoorden kennisvragen uit kennisagenda 
logopedie 

Indieningstermijn gesloten. Kwartaal 1 
2020 bericht over toekenning. 

Ontwikkeling multidisciplinaire 

kwaliteitsstandaarden en vorming van een 

learning community paramedische 

kwaliteitsstandaarden paramedie 

Indieningstermijn gesloten. 
Kwartaal 1 2021 bericht over 
toekenning. 

Multidisciplinair onderzoek kennisagenda’s Subsidieoproep in voorbereiding 

 
 

Wetenschapsraad 

In 2020 kwam de wetenschapsraad zeven keer bij elkaar: één heidag en zes vergaderingen. De 
wetenschapsraad heeft in 2020 een grote bijdrage geleverd aan het ZonMw programma 
paramedische zorg (2019-2022). Alle leden hebben zowel adviserend als actief participerend bij de 
voorbereiding, aanvraag en uitvoer van de subsidieaanvragen een bijdrage geleverd. Een lid, Yvonne 
van Zaalen, heeft daarnaast zitting genomen in de programmacommissie van ZonMw. 
De wetenschapsraad heeft zichzelf tot doel gesteld om wetenschap en praktijk met elkaar te 
verbinden. Hiertoe heeft de wetenschapsraad in drie edities van het vakblad logopedie een blog 
verzorgd. Ook heeft de wetenschapsraad bijgedragen aan de totstandkoming van het programma 
voor het NVLF jaarcongres 2020 en hebben individuele leden een workshop verzorgd op het congres. 
In 2020 heeft de wetenschapsraad afscheid genomen van Marieke Hakkesteegt en is Bas Heijnen 
toegetreden. 
Kwaliteitscriteria Paramedici 

Aantal geregistreerde logopedisten in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) per 31-12-2020: 
 

Geregistreerde logopedisten in KP 31-12-
2020 

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-
2016 

Kwaliteitsgeregistreerd 6.043 6.001 5.700 5.381 5.129 

Tijdelijke kwaliteitsregistratie 82 57 48 44 63 

Diplomaregister 3.752 3.589 3.515 3.452 3.380 

Totaal aantal geregistreerde 
logopedisten 

9.877 9.647 9.263 8.877 8.572 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/paramedische-zorg-2019-2022/
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2.3 PR & Communicatie 

Communicatie is een belangrijk middel om de doelstellingen van de vereniging te bereiken; het 
verbinden van onze leden, ontwikkelen van professionele standaarden, belangen behartigen richting 
stakeholders en promotie van het vak. PR en Communicatie zoekt voortdurend naar mogelijkheden 
om actief bij te dragen aan een krachtige vereniging en een goede aansluiting op deze doelen. Dit jaar 
kwam daar een grote uitdaging bij in de vorm van een pandemie. In korte tijd aanpassen aan het 
‘nieuwe normaal’, is iets waar ook de afdeling communicatie in heeft gefaciliteerd. 

 

In de PR & Communicatie lag in 2020 de nadruk op: 
Vergroten van de betrokkenheid van en interactie met de leden; 
Ontwikkelingen in het vakgebied zichtbaar maken voor de leden; 
Informatie en resultaten over belangenbehartiging communiceren met de leden; 
De veelzijdigheid en belang van het vak logopedie onder de aandacht brengen; 
Lancering kennisplatform en community logopedie. 

 

Vergroten van de betrokkenheid van en interactie met de leden 
De vereniging bestaat niet zonder haar leden. Communicatie tussen leden en de vereniging is daarom 
van groot belang. Zeker in een jaar waarin COVID-19 de boventoon voerde. Er werd in 2020 veelal 
online geregeld. Naast alle bestaande online en offline communicatie (website, nieuwsbrief, sociale 
media en het vakblad), waren dat: 

- Webinars, die de uitkomst boden voor diverse bijeenkomsten; 
- Pod-/vodcasts, die de Zomertoer vervingen; 
- Het NVLF Jaarcongres was voor het eerst volledig online. 

 
Tijdens deze evenementen werd er kennis gedeeld en kon de NVLF peilen wat er leeft onder de 
leden. 

 

COVID-19 updates 

In maart ging Nederland voor het eerst in een (intelligente) lockdown vanwege COVID-19. In deze 
maand begon een onzekere periode voor logopedisten. De NVLF ondersteunde haar leden waar 
mogelijk en gaf antwoord op vragen over onderwerpen zoals het hygiëneprotocol, telelogopedie en de 
continuïteitsbijdrage. Om logopedisten verder bij te staan ontwikkelde de NVLF een factsheet en 
diverse communicatiekaarten. Ook startten we het ‘Dossier Corona’ en hielden we de leden dagelijks 
op de hoogte van het laatste nieuws via speciale COVID-19 updates. Later werd hier het dossier 
herstelzorg aan toegevoegd. In dit dossier is alle informatie m.b.t. de herstelzorg voor COVID-19 
patiënten gebundeld. 

 

Telelogopedie.info 

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie delen logopedisten op grote schaal 
behandelmaterialen met elkaar om online behandelen gemakkelijker te maken. Een aantal leden nam 
het initiatief om alle bestanden te categoriseren en samen te brengen in een dropbox, om zo het delen 
van de bestanden mogelijk te maken. Helaas bleek een dropbox niet bestand tegen het grote aantal 
gebruikers. Op verzoek van deze leden is de NVLF op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om 
dit initiatief te ondersteunen. De website Telelogopedie.info is hier het resultaat van. 

 

Ontwikkelingen in het vakgebied zichtbaar maken voor de leden 

Ontwikkelingen in het vakgebied werden in 2020 op vertrouwde én op nieuwe manieren zichtbaar 
gemaakt. 

 

Website en nieuwsbrief 
Het zichtbaar maken van ontwikkelingen in het vakgebied gebeurde in 2020 grotendeels via de 
berichtgeving op de website en in de nieuwsbrief. In 2020 is de wekelijkse NVLF nieuwsbrief in totaal 
50 keer verstuurd. 
In september is een nieuw programma (MailChimp) in gebruik genomen voor het versturen van de 
wekelijkse nieuwsbrief. Een van de voordelen van dit programma is de lay-out, die met name op de 
mobiele telefoon een stuk verbeterd is. 

https://telelogopedie.info/
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Vakblad 
Het Tijdschrift voor Logopedie is in 2020 zes keer verschenen. Bij het samenstellen van de content is 
steeds weer rekening gehouden met de centrale thema’s: (inzichtelijk maken van) 
belangenbehartiging, vakpromotie en ledenbinding. 

 

Sociale media 

Nieuwsberichten die op de website werden geplaatst, werden doorgeplaatst op sociale media: 
Facebook, Twitter en LinkedIn. Wanneer leden de NVLF gericht vragen stelden via sociale media, 
kregen zij uiteraard een antwoord. 

 
Studentlid Margot van der Veen schreef in 2020 een plan voor een Instagram-account van de NVLF. 
Dit plan wordt in 2021 uitgevoerd, 

 

Congres 

Het NVLF Jaarcongres vond in 2020 volledig online plaats en was daardoor anders dan andere jaren. 
Bijna 900 logopedisten volgden op vrijdag 30 oktober het congres online. 

 
Tijdens het jaarcongres van de NVLF werd logopedisten een groots en dynamisch platform voor 
ontmoeting, kennisuitwisseling en kennisvermeerdering aangeboden. De deelnemers kregen de 
mogelijkheid om naast een plenair programma, workshops te volgen en een beursplein te bezoeken. 
PR & Communicatie ontwikkelde de volgende middelen (al dan niet in samenwerking met externe 
partijen): 
- Website congrespagina: www.trotsoplogopedie.nl; 
- Artikelen en congresbijlage vakblad; 
- Artikelen in nieuwsbrief en social media om het congres onder de aandacht te brengen. 

 

Webinars 

Zoals hierboven al aangegeven zijn in 2020 regelmatig webinars georganiseerd om de hoogte te 
brengen/houden over onderwerpen. Het gaat om de volgende webinars: 

- Online informatieavond kostenonderzoek 
Een online informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het kostenonderzoek. Via YouTube 
werd onderzoeksbureau Gupta en de NVLF het rapport toegelicht. 
Bereik: 800 kijkers. 

- Logopedisch handelen bij COVID-19 
De NVLF heeft in overleg met het werkveld een factsheet opgesteld met aanbevelingen over 
de logopedische diagnostiek en behandeling van patiënten en cliënten met (verdenking van) 
COVID-19 in intramurale setting. Tijdens het webinar lichtte Hanneke Kalf deze factsheet toe. 
Bereik: 1299 kijkers. 

- Vierdejaarsstudenten logopedie 
De NVLF verzorgt elk jaar gastcolleges op hogescholen voor vierdejaars studenten logopedie. 
Het doel van deze bijeenkomsten is om hen voor te bereiden op wat hen te wachten staat als 

ze zijn afgestudeerd en aan de slag gaan als logopedist. Door COVID-19 werden de 

(fysieke) gastcolleges op locatie onmogelijk, daarom is deze webinar georganiseerd. 
Bereik: 293 kijkers. 

- Kostenonderzoek 
Een aanvullend webinar naar aanleiding van de uitkomsten van het kostenonderzoek. 
Bereik: 217 kijkers. 

- Kwaliteitscriteria 2020-2025 
Tijdens dit webinar werden de meest opvallende veranderingen besproken en vragen 
beantwoord over de nieuwe set kwaliteitscriteria 2020-2025 van het Kwaliteitsregister 
Paramedici door Karin Verkleij (KP) en Yvonne Brookman (NVLF). Bereik: 613 kijkers. 

- Tarieven 
Nadat de meeste zorgverzekeraars hun tarieven voor 2021 bekend hadden gemaakt leidde 
dat in veel gevallen tot onbegrip en verontwaardiging bij logopedisten. Tijdens dit webinar 
werden leden geïnformeerd en vragen beantwoord. 
Bereik: 732 kijkers. 

 

Video/animatie 

Ook zijn in 2020 een video en een animatie ontwikkeld, welke leden in konden zetten richting hun 
patiënten/cliënten: 

http://www.trotsoplogopedie.nl/
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- Video ‘Telelogopedie’ 

Om duidelijk te maken dat logopediebehandelingen doorgingen, ook in tijden van COVID-19 
en om telelogopedie onder de aandacht te brengen van cliënten, heeft de NVLF in 
samenwerking met haar leden een video gemaakt. 
Bereik: 550 weergaven (d.d. januari 2021) 

- Animatie ‘Opschalen face-to-face behandelingen’ 
Om ervoor te zorgen dat het face-to-face contact met cliënten veilig en volgens de richtlijnen 
verloopt wanneer zij een afspraak hebben in de praktijk is dit instructiefilmpje om met cliënten 
te delen. Het instructiefilmpje is beschikbaar in zes talen. 
Bereik: 700 weergaven (d.d. januari 2021) 

 

Informatie en resultaten over belangenbehartiging communiceren met de leden; 

In 2020 vervolgde de NVLF de samenwerking met het lobbybureau EPPA om een boost te geven aan 
de politieke belangenbehartiging. De lobby gericht op meer waardering, minder werkdruk en een reële 
vergoeding is in 2020 voortgezet. Leden zijn betrokken bij en geïnformeerd over deze lobby via directe 
contacten, de wekelijkse nieuwsbrief, speciale nieuwsbrieven, het vakblad, het jaarcongres, en op 
sociale media. Dat deden wij door niet alleen te communiceren als er nieuws was, maar ook leden op 
de hoogte te houden van de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden. Alle informatie met 
betrekking tot belangenbehartiging is gebundeld op een speciale webpagina: 
https://www.nvlf.nl/kennis/belangenbehartiging/. 

 

Kostenonderzoek en werkagenda 
Aan het begin van het jaar noemde NVLF voorzitter Michel Dutrée het al: “2020 wordt het jaar waarin 
de uitkomst van ons langverwachte kostenonderzoek gepresenteerd gaat worden”. Hiervoor werd in 
mei een informatieavond ingelast voor vragen. In verband met de intelligente lockdown gebeurde dit 
online. Leden konden op afstand inloggen om de livestream te volgen. Als gevolg van de uitkomsten 
van het kostenonderzoek is de NVLF op zoek gegaan naar leden voor de werkgroep. Zij gingen zich 
buigen over praktische voorstellen, waarmee de productiviteit verhoogd kan worden en de 
bedrijfsvoering geoptimaliseerd. In een latere webinar wordt ingegaan op de werkagenda die n.a.v. 
het kostenonderzoek is opgesteld. In november krijgt het dossier werkagenda wat meer vorm. Het 
kostenonderzoek rechtvaardigt een indexatie van tarieven. Om de zorgkosten betaalbaar te houden 
moeten er dan wel plannen gemaakt worden tussen zorgverzekeraar en de andere paramedische 
organisaties. In de NVLF werkagenda werd aan de zorgverzekeraars voorgesteld hoe in 
gezamenlijkheid aan de slag te gaan met deze plannen. Iedere betrokken beroepsvereniging maakt 
zo’n werkagenda en daar waar onderwerpen voor iedereen spelen worden ze in PPN verband 
opgepakt. 

 

De veelzijdigheid en belang van het vak logopedie onder de aandacht brengen 

Op verschillende manieren is in 2020 het belang en de veelzijdigheid van het vak logopedie onder de 
aandacht gebracht bij doelgroepen als: politiek, zorgverzekeraars, verwijzers, patiënten/cliënten en 
potentiele logopediestudenten. 

 

Dag van de Logopedie 

6 maart stond in het teken van de dag van de logopedie. In tegenstelling tot voorgaande jaren, volgde 
de NVLF dit jaar niet het CPLOL in de keuze voor het thema. Het verenigingsbestuur koos hiervoor 
omdat het CPLOL voor het thema dyslexie (Reading and writing disabilities) heeft gekozen. 
Logopedisten zijn natuurlijk deskundig op het gebied van spraak en taal maar in Nederland 
behandelen zij, na het volgen van een aanvullende scholing, onder verantwoordelijkheid van een 
academisch geschoolde regiebehandelaar. De dyslexiebehandeling door logopedisten wordt dan ook 
niet standaard vergoed (soms echter wel door de gemeente). In plaats van dyslexie werd er gekozen 
om TOS onder de aandacht van het publiek te brengen. 

 

Scholierencampagne 

Uit het jaarlijkse onderzoek onder praktijkhouders blijkt opnieuw een flink tekort aan logopedisten te 
bestaan. Er staan steeds meer cliënten op wachtlijsten en de wachttijden voor een eerste behandeling 
nemen verder toe. Tegelijkertijd neemt het aantal aanmeldingen voor de hbo-opleiding logopedie 
(licht) af. Minder afgestudeerde logopedisten betekent een groeiende krapte op de arbeidsmarkt. 

Als reactie daarop is, in samenwerking met het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL), een 
social mediacampagne ontwikkeld die laat zien hoe interessant en breed het vak van logopedie is. De 
doelgroep van deze campagne is de middelbare scholier, 16- tot 18-jarige meiden en jongens, die op 

https://youtu.be/4paC4Bd-2oM
https://www.youtube.com/watch?v=HBSMLUx-o3o&t=1s
https://www.nvlf.nl/kennis/belangenbehartiging/
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het punt staan een keuze te maken voor een vervolgstudie. Deze groep jongeren werd heel specifiek 
benaderd via hun favoriete kanalen op sociale media, waar zij dagelijks gebruik van maken. 

 

Het thema van de campagne was ‘Wat wil jij later worden?’ en geeft op treffende wijze een kijkje in de 
logopediepraktijk. Met behulp van een aansprekende korte film van Hedy, een stotterend meisje van 
twaalf dat uitlegt wat logopedie voor haar betekent, worden de jongeren uitgenodigd een website te 
bezoeken. Deze website bevat filmpjes van logopedisten uit verschillende werkvelden die het vak 
toelichten, een korte uitleg over logopedie en de studie logopedie. 

 
De campagne werd in 2019 gestart en in 2020 twee keer herhaald. Kijk voor de campagne op: 
https://wordjijlogopedist.nl/. 

 

Lancering kennisplatform en community logopedie 

In 2020 zijn het online kennisplatform en de community logopedie opgeleverd. Een centraal punt waar 
bestaande en nieuwe vakinhoudelijke informatie en publicaties toegankelijk worden gemaakt voor 
leden. Ook kunnen leden hier digitaal met elkaar in contact treden ten behoeve van uitwisseling van 
vakinhoudelijke informatie. De verenigings- en de publiekswebsites van de NVLF zijn nu onderdeel 
van dit online platform. 

 
Een online platform voor de beroepsgroep bestond nog niet. Wel werd en wordt gebruik gemaakt van 
communities als LinkedIn en Facebook, maar niet systematisch en vaak minder gericht op vakinhoud. 
Het voordeel voor de leden is een aantrekkelijk, overzichtelijk en volledig kennisplatform, met alle ins 
en outs van logopedie. Leden kunnen alle artikelen uit het vakblad lezen en downloaden. Daarnaast 
vinden ze er aanvullende informatie en nieuwsberichten en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. 
Ook het uitwisselen van kennis en templates / formats is mogelijk. Richting cliënten dient het platform 
als vakpromotie. In 2021 zal de community meer vorm krijgen om van belang te zijn voor zowel 
bureau, commissies, raden, kwaliteitskringen en vooral natuurlijk: de leden. 

 

Studenten 

Ook in 2020 stonden studenten hoog op de prioriteitenlijst. Zij zijn immers de logopedisten (en leden) 
van de toekomst. In het voorjaar is opnieuw een speciale actie opgezet om afstuderende studenten op 
te roepen hun studentlidmaatschap van de NVLF om te zetten in een ‘gewoon’ lidmaatschap. Zij 
kregen een korting aangeboden voor de eerste anderhalf jaar van hun lidmaatschap. 

 
Om (nieuwe) logopediestudenten te wijzen op het studentlidmaatschap van de NVLF is samengewerkt 
met de studentenraad. Zij wezen de nieuwe eerstejaars studenten van hun hogeschool op de mogelijk 
gratis studentlid te worden van de NVLF. Deze samenwerking beviel zeer goed en zal in 2021 
voortgezet worden. Bij Windesheim Flevoland werd een (online) presentatie gegeven om nieuwe 
logopediestudenten te informeren over en enthousiast te maken voor de NVLF. 

 

Studentenraad 

De studentenraad kwam in 2020 vier keer bij elkaar. Eén keer fysiek, maar na het uitbreken van 
COVID-19 gebeurde dat online via Skype. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over wat de 
NVLF voor studenten kan betekenen en omgekeerd. We legden actuele kwesties in het vakgebied 
voor aan de studenten om erachter te komen hoe zij tegen bepaalde zaken aan kijken en we hebben 
studenten naar hun mening gevraagd over bepaalde zaken die bij de NVLF en/of in de logopedie 
spelen/speelden. Ook deelden studenten ervaringen m.b.t. hun opleiding met elkaar. 

 

Cijfers 
Website 

In 2020 is de website 579.647 keer ( 2019: 585.030 keer) geraadpleegd en is er 36.524 keer (in 2019 
27.342 keer) ingelogd op het afgesloten ledendeel. De best bekeken pagina is (op de homepage na) 
de zoekfunctie. Door de overgang van de oude website naar de nieuwe website is ook de manier van 
meten veranderd. Na september is er gebruik gemaakt van Google Analytics. 

https://wordjijlogopedist.nl/
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Nieuwsbrief 

De wekelijkse nieuwsbrief heeft constant aandacht gehad. In 2020 zijn 50 wekelijkse nieuwsbrieven 
verstuurd naar ruim 6000 actieve leden. 
Meest gelezen nieuwsbrief was over COVID-19 (verstuurd op 16 maart 2020). 

 

Cijfers overige nieuwsbrieven: 

• De kwaliteitskringbegeleiders hebben in 2020 3 nieuwsbrieven ontvangen. 
Openingspercentage: +/- 70%. 

• In oktober 2020 is er 1 nieuwsbrief aan praktijkhouders verstuurd inzake de contractering. 
Openingspercentage: 60% 

 

Social media 

De NVLF blijft populair op social media. Zo bereiken de Facebook berichten in 2020 rond de 5000 
gebruikers. Het populairste bericht op Facebook was in 2020 het bericht over digitale behandelingen 
met 1.6K klikken. Het bericht van “Spraakontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen” scoorde op 
LinkedIn het beste, met 6.353 weergaven en 371 klikken en 142 reacties. 

 
De top 3 van meest gelezen artikelen op de site bestond uit: 
Coronavirus 18 484 bezoeken 
Dossier Corona 7 144 bezoeken 
Bonus voor medewerkers in de zorg 4.811 bezoeken 
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2.4 Financiën 

Financieel beleid 
De NVLF heeft geen winstoogmerk, maar wil wel voldoende reserves behouden voor mindere tijden. 
Het beleid ten aanzien van de hoogte van het eigen vermogen plus bestemmingsreserve is vanaf 
2016: streef een solvabiliteitspercentage (eigen vermogen + bestemmingsreserve) / totaal vermogen 
van rond de 35% na. Dit betekent dat vanaf 2016 het eigen vermogen, inclusief bestemmingsreserve, 
binnen een aantal jaren mag dalen. Vooralsnog blijft de solvabiliteitsratio hoog. 

 

Solvabiliteit 
 2020w 2019w 2018w 2017w 2016w 2015w 

Overige reserve 872.059 1.058.766 1.074.003 988.292 704.394 704.394 

Bestemmingsreserves 137.937 185.434 77.937 57.937 186.609 499.173 

Totaal Eigen Vermogen 1.009.996 1.244.200 1.151.940 1.046.229 891.003 1.203.567 

Totaal Vermogen 1.295.602 1.479.795 1.484.398 1.375.371 1.331.923 1.539.402 

Solvabilteitsratio 78,0% 84,1% 77,6% 76,1% 66,9% 78,2% 

 
 

Liquiditeit 
 2020w 2019w 2018w 2017w 2016w 2015w 

Vorderingen en overlopende activa 179.428 120.203 151.308 146.484 112.079 164.233 

Liquide middelen 1.019.20

8 

1.261.209 1.305.588 1.193.970 1.174.784 1.352.876 

Totaal Vlottende Activa 1.198.63
6 

1.381.412 1.456.896 1.340.454 1.286.863 1.517.109 

Totaal Kortlopende Schulden 285.606 235.595 332.458 329.142 440.920 335.836 

Liquiditeitsratio (Current ratio) 4,2 5,9 4,4 4,1 2,9 4,5 

 
Een liquiditeitsratio van 1,0 wordt voldoende geacht. 

 

Treasury verslag 

In 2020 is het Treasury statuut geüpdatet. Het belangrijkste dat in 2020 veranderd is, is dat het 
mandaat van de verenigingsmanager verhoogd is naar EUR 25.000 per transactie. De voornaamste 
reden daarvan is dat administratief gezien efficiënter gewerkt kan worden. Uiteindelijk is er ook nog 
sprake van een –kleine- kostenbesparing omdat we betalingen minder vaak in delen hoeven te 
knippen. 

 

In 2020 hebben we onderzocht of we deels met onze liquiditeiten konden overstappen naar een 
andere bank. Helaas wilde de andere bank ons niet als klant hebben. De reden is dat banken aan 
verenigingen niets of weinig verdienen. De NVLF zit met al haar bankzaken al jaren bij de ING. 

 

Continuïteit van de vereniging 

De laatste jaren wordt met een negatief resultaat begroot en komt de realisatie ook uit op een negatief 
resultaat. Het is duidelijk dat constant negatieve resultaten boeken niet jaren kan doorgaan en dat er 
keuzes in kosten en opbrengsten gemaakt moeten worden voor de korte en lange termijn. 

 

Om meer grip te krijgen op de –nabije- toekomst wordt gebruik gemaakt van een meerjarenbegroting 
die vijf jaar vooruit kijkt. Deze begroting is altijd op hoofdlijnen en haakt aan bij de meerjaren-strategie 
van de vereniging. Begin 2021 worden scenario’s (bouwstenen) uitgewerkt, waar het bestuur en 
ledenraad een besluit over moet nemen in de loop van 2021. Dit is niet vrijblijvend, er dient in 2023 
een begroting te liggen die qua baten en lasten in balans is (break-even) 
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Begroting 2021 

De begroting 2021 met vergelijkende begrotingscijfers over 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 ziet er 
samengevat als volgt uit: 

 

Alle vermelde bedragen zijn in euro’s 
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Baten       

Contributie 1.880.000 1.870.000 1.840.000 1.840.000 1.735.000 1.725.000 

Overige Inkomsten 206.000 217.200 242.500 249.400 295.000 156.000 

Som der baten 2.086.000 2.087.200 2.082.500 2.089.400 2.030.000 1.881.000 

       

Lasten       

Bestuur en Management 142.049 140.151 135.989 127.996 122.254 133.926 

Verenigingsactiviteiten 343.948 369.213 293.623 221.705 303.815 185.019 

Beleid (tot en met 2018 gesplitst in SEB/VI) 608.338 652.350 762.519 606.938 643.965 671.210 

PR & Communicatie 417.750 424.000 428.361 375.437 386.589 434.440 

Verenigingsbureau 666.852 607.220 726.972 639.069 556.342 632.994 

Variabele projecten 184.250 199.215 0 0 0 0 

Som der lasten 2.363.187 2.392.150 2.347.463 1.971.145 2.012.965 2.057.589 

       

Exploitatieresultaat -277.187 -304.950 -264.963 118.255 17.035 -176.589 

       

Financiële baten 0 0 0 0 5.000 0 

       

Mutatie in bestemmingsreserve 27.937 -40.000 -10.000 -10.000 158.671 180.000 

       

Onttrekking vrije reserves -249.250 -344.950 -274.963 108.255 180.706 3.411 

 

Voor 2020 was een negatief exploitatieresultaat begroot van EUR 304.950, terwijl we uiteindelijk 
geëindigd zijn op een negatief exploitatieresultaat van EUR 233.990. 

 
Het maken van de begroting voor het nieuwe jaar wordt al vroeg in het oude jaar aangevangen. Er 
zitten dan te veel prognoses en ambities in die later, in het jaar zelf, niet gehaald worden. 
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2.5 Ledenstanden 

De ledenstanden per einde van het jaar, zien er als volgt uit: 
 

Aantallen op 1-1-2021 betreft: export ledenstand uit ledensysteem d.d. 18 januari 2021 

LEDENSTANDEN 1-1-2021 1-1-2020 1-1-2019 1-1-2018 1-1-2017 1-1-2016 1-1-
2015 

Betalende leden        

Buitengewoon lid niet in bezit diploma 7 8 8 5 6 6 11 

Lid met reductie 6 6 9 9 15 18 19 

Lid NVLF 1e jaar afgestudeerd 115 253 178 154 134 70 107 

Lid NVLF 2e jaar afgestudeerd 221 103 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Lid NVLF docenten 98 95 94 55 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Lid NVLF fulltime vervolgstudie 6 6 9 9 8 8 5 

Lid NVLF gepensioneerd 50 44 43 40 39 46 59 

Lid NVLF partner lidmaatschap 4 5 5 5 5 5 5 

Lid NVLF niet praktiserend logopedist 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Lid NVLF herintreder 10 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Woon- of werkzaam buitenland 22 25 27 33 33 34 39 

NVLF Lid 4.606 4.510 4.593 4.574 4.431 4.444 4.397 

Subtotaal 5.149 5.055 4.968 4.884 4.671 4.631 4.642 
        

Niet-betalende leden        

Gratis lidmaatschap 2 3 3 3 5 5 6 

Studentleden 1.185 958 1.136 1.183 1.061 577 4 

Ereleden 6 7 7 5 4 4 4 

Subtotaal 1.193 968 1.146 1.191 1.070 586 14 

Totaal 6.342 6.023 6.114 6.075 5.741 5.217 4.656 
        

Toename betalende leden t.o.v. voorgaande 
jaar 

94 87 84 213 40 -11  

Toename totaal ledenaantal t.o.v. voorgaande 
jaar 

319 -91 39 334 524 561  

 
We zien dat het aantal betalende leden voor het vijfde jaar op rij is toegenomen. 
Op 1 januari 2021 heeft de NVLF 6.342 leden waarvan 5.149 betalend lid zijn. 

 
 

2.6 Cijfers verenigingsactiviteiten in 2020 

Aanvragen NVLF-registers 
 

NVLF registers 1-1-2021 verschil 1-1-2020 verschil 1-1-2019 verschi
l 

1-1-2018 

dyslexie 287 -33 320 -34 354 -33 387 

preverbale logopedie 520 -40 560 31 529 15 514 

afasie 501 60 441 35 406 51 355 

Hanen-ouderprogramma PDMT 104 9 95 32 63 -22 85 

Hanen ouderprogramma MDW 15 3 12 4 8 2 6 

specifieke individuele behandeling 
stotteren 

171 -19 190 19 171 15 156 

groepsbehandeling integrale zorg stotteren 12 2 10 2 8 1 7 
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3.1 Balans per 31 december 2020 

Deze balans is ná voorstel bestemming resultaat. 
 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 

 € € € € 

VASTE ACTIVA   

Immateriële vaste activa   

1.1. Software   780    -  

 780 - 

Materiële vaste activa   

2.1. Inventaris 87.974 97.442 

2.2. Computerapparatuur   8.212    941  

 96.186 98.383 

VLOTTENDE ACTIVA 
  

Vorderingen en overlopende activa   

3. Debiteuren 9.834 39.971 

4. Overige vorderingen en overlopende activa   169.594    80.232  

 179.428 120.203 

Liquide middelen 
  

5. Liquide middelen   1.019.208    1.261.209  

 1.019.208 1.261.209 

Totaal activa   1.295.602    1.479.795  

 
PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019 

 € € € € 

EIGEN VERMOGEN 

6. Overige reserve 

7. Bestemmingsreserves 

 
872.059 

  137.937  

  
1.058.766 

  185.434  

 

  1.009.996  1.244.200 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

8. Crediteuren 

9. Belastingen en sociale premies 

10. Overige kortlopende schulden en overlopend 
passiva 

 

111.805 

17.639 

156.162 

  

83.346 

18.039 

134.209 

 

  285.606  235.595 

Totaal passiva   1.295.602    1.479.795  

Deel 3 | Jaarrekening 2020 
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3.2 Staat van Baten en Lasten over 2020 
 

 Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 € € € 

BATEN    

11. Contributies 1.890.809 1.870.000 1.889.781 

12. Overige inkomsten   208.761    224.492    279.482  

Totaal baten   2.099.570    2.094.492    2.169.263  

LASTEN 
   

13. Bestuur & management 150.640 140.151 134.755 

14. Verenigingsactiviteiten 255.461 367.213 251.560 

15. Beleid 740.815 786.850 598.602 

16. PR & Communicatie 467.515 483.424 478.723 

17. Verenigingsbureau   719.129    622.704    613.870  

Totaal lasten   2.333.560    2.400.342    2.077.510  

Exploitatieresultaat -233.990 -305.850 91.753 

 
FINANCIELE BATEN & LASTEN 

18.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
18.2 Rentelasten en soortgelijke kosten 

 

 
102 

-315 

 

 
- 

- 

 

 
507 

- 

Saldo resultaat -234.204 -305.850 92.260 

 

Toevoeging bestemmingsreserves 

Onttrekking bestemmingsreserves 

(-/-) 

 
40.000 

-87.497 

 
10.000 

- 

 
107.497 

- 

Mutatie bestemmingreserves -47.497 10.000 107.497 
    

Onttrekking aan overige reserve -186.707 -315.850 -15.237 
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3.3 Kasstroomoverzicht 

Volgens de indirecte methode. 
 

 2020 2019 

 € € € € 

Resultaat huishouding -229.602 92.260 

Afschrijvingen   25.822    17.432  

Cash Flow -203.781 109.692 

Veranderingen in werkkapitaal 
  

mutatie kortlopende schulden 45.410 -96.863 

mutatie vorderingen   -59.225    31.105  
   -13.815    -65.759  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -217.596 43.933 

Investeringen in materiele vaste activa   -24.405    -88.312  

 -24.405 -88.312 

 

Netto kasstroom 

 

  -242.001  

 

  -44.379  

 

MUTATIE GELDMIDDELEN  

Stand per einde boekjaar 1.019.20
8 

1.261.209 

Stand per begin boekjaar   1.261.209    1.305.588  

Netto kasstroom   -242.001    -44.379  
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3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen van de financiële verslaglegging 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten 
niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. 
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen volgens RjK C1 ‘Kleine 
organisaties zonder winststreven’. 

 

Activiteiten 

Conform artikel 2 van de statuten –voor het laatst gewijzigd op 09-02-2021- stelt de vereniging zich 
ten doel: 
2.1 als beroepsorganisatie de logopedie in de meest ruime zin te bevorderen en de belangen van 

haar leden na te streven, zowel vakinhoudelijk als op sociaaleconomisch en andere 
maatschappelijke terreinen; 

2.2 het bevorderen van een kwalitatief hoog niveau van de logopedie, zomede al hetgeen met 
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

 

Vestigingsplaats 
De statutaire vestigingsplaats is Woerden waar vanuit ook de feitelijke activiteiten worden verricht. 

 

Vergelijkende cijfers 

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

 
 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Immateriële en materiële vaste activa 

Deze zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de daarover berekende lineaire 
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de bedrijfsmiddelen. 

 

Vorderingen op korte termijn 
Debiteuren 

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er is een voorziening debiteuren getroffen. 
 

Vorderingen anders dan contributie worden bij oninbaarheid afgeboekt ten laste van desbetreffende 
opbrengstrekening. 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Overige vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het 
betreft vorderingen met een looptijd van ten hoogste 1 jaar. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan voor zover niet anders is 
vermeld ter vrije beschikking. 

 

Overige activa en passiva 

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde; activa indien nodig onder aftrek van een voorziening. 
 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. 
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Pensioenen 

De vereniging is aangesloten bij het pensioenfonds van Zorg en Welzijn. NVLF betaalt als werkgever 
22,5% van de premie. De pensioenregeling is te kwalificeren als een toegezegde bijdrageregeling. 
Naast de premiebetaling zijn er verder geen financiële verplichtingen. 

 
 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Baten en lasten 

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend 
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele 
residuwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Hierbij zijn de volgende percentages 
per jaar gehanteerd: Software (20%), Computerapparatuur (25 of 20%) en Meubilair / Inventaris (10 of 
20%). 

 

Grondslagen van het kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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3.5 Toelichting op de balans per 31 december 2020 

Vaste activa 
 

 materieel immaterieel  

1./2. Vaste activa Meubilair / 
Inventaris 

Computer 
apparatuur 

Software Totaal 

 

 
Aanschafwaarde t/m 31 december 2019 

Afschrijvingen t/m 31 december 2019 

€ € € € 

135.421 

37.979 

20.636 

19.696 

10.195 

10.195 

166.252 

67.870 

Boekwaarde per 1 januari 2020 97.442 940 - 98.383 

 
Mutaties in boekjaar 

    

Investeringen 15.235 8.215 956 24.405 

Desinvesteringen -4.169 -15.809 - -19.978 

Afschrijvingen 24.703 943 175 25.822 

Afschrijvingen - desinvesteringen -4.169 -15.809 - -19.978 

Aanschafwaarde t/m 31 december 2020 146.486 13.042 11.150 170.679 

Afschrijvingen t/m 31 december 2020 58.513 4.831 10.370 73.714 

Boekwaarde per 1 januari 2021 87.974 8.212 780 96.965 

Toelichting 

De immateriële activa betreft de software voor de financiële administratie. 
 

De post investeringen bevat onder andere de aanschaf van keukenapparatuur, aanpassingen aan de 
bureaus, nieuwe laptops en een nieuwe telefooncentrale met telefoontoestellen. 

 
De post desinvesteringen betreft een opschoonactie van zaken die niet meer aanwezig of in gebruik 
zijn. 

 

Vlottende activa 
 

3. Debiteuren 31-12-2020 31-12-2019 

 

 
3.1. Nominale waarde van de openstaande vorderingen 

3.2. AF: voorziening voor oninbaarheid 

€ 

 
10.431 

597 

€ 

 
41.029 

1.058 

 9.834 39.971 

Toelichting 

3.1. Nominale waarde van de openstaande vorderingen 
Onder de post debiteuren is EUR 488 aan vorderingen met een looptijd langer dan een halfjaar 
opgenomen. 
Met een aantal leden is een betalingsregeling getroffen. Ultimo 2020 zijn twee vorderingen 
overgedragen aan ons incassobureau. 

 

3.1. Specificatie openstaande vorderingen 31-12-
2020 

31-12-2019 

Openstaand bij leden (met name lidmaatschapsgeld) 1.264 5.149 

Overige debiteuren 9.167 35.880 
 10.431 41.029 

 
De post overige debiteuren betreft één factuur die inmiddels betaald is. 
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3.2. AF: voorziening voor oninbaarheid 
Openstaande posten ouder dan zes maanden worden voor 100% voorzien. Openstaande posten 
tussen de drie en zes maanden oud worden voor 50% voorzien. Uitgangspunt hierbij is de 
openstaande postenlijst van 31 december 2020. 

 
4. Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

4.1. Bouwconsult - Huur eerste kwartaal 2021 18.997 18.760 

4.2. Bouwconsult - Waarborgsom huur 19.600 - 

4.3. Bankrente - 195 

4.4. NN ziekengeldpremie 41.807 35.148 

4.5. PFZW - Pensioenpremie januari 10.140 9.148 

4.6. Nog te ontvangen abonnementsgelden (Performis) 20.888 - 

4.7. Nog te ontvangen overige bedragen 4.318 10.046 

4.8. Vooruitbetaalde bedragen 37.859 6.856 

4.9. De Gans depot 135 78 

4.10. Nog te factureren bedragen 15.850 - 

4.11. Kasstorting federatie onderwijsbonden (FvOv) 15.050 15.050 

4.12. Voorziening voor oninbare vordering kasstorting FvOv -15.050 -15.050 

Saldo per 31 december 169.594 80.232 

 

Toelichting 

4.2. Bouwconsult – Waarborgsom huur 
Vanaf 2020 is er geen sprake meer van een bankgarantie, maar is een waarborgsom voor de huur 
gestort aan de verhuurder. 

 
4.4.Nationale Nederlanden ziekengeldpremie 
Deze post betreft de jaarpremie 2021 die vooruit betaald moet worden. De hoogte van de premie is 
onder meer afhankelijk van de totale loonsom van de medewerkers in loondienst. 

 
4.6. Nog te ontvangen abonnementsgelden (Performis) 
Betreft de opbrengsten uit ‘losse ‘abonnementen op het vakblad van de NVLF. Ultimo 2020 heeft nog 
geen afdracht van de abonnementsgelden plaatsgevonden. Het te ontvangen bedrag is EUR 20.888 
en daalt jaarlijks iets. 

 
4.7. Nog te ontvangen overige bedragen 
Deze post bestaat onder andere uit een bedrag van EUR 2.396 voor onterecht gefactureerde 
consultancy waarvoor we nog een creditfactuur verwachten. 

 
4.8. Vooruitbetaalde bedragen 
Deze post bestaat uit de volgende vorderingen (bedragen <EUR 3.000 samengevoegd als ‘overige 
bedragen’): 

Vooruitbetaalde bedragen Bedrag 

Effect Groep - ontwikkeling welkomstpakket 13.797 

CCI Groep - Saas 2021Q1 7.796 

Vanhuisuit - KKB dag(en) 7.097 

Visma - Licentie Accountview 2021 3.122 

Overige bedragen 6.047 

 37.859 

 
 

4.9. De Gans depot 
Deze vordering heeft een looptijd langer dan één jaar en betreft een ‘oude’ afspraak tussen De Gans 
en de NVLF. De Gans verstrekt rechtstreeks brochures / drukwerk aan leden als die een bestelling 
doen. De NVLF ontvangt hier een vergoeding voor die verrekend wordt met bestellingen van ‘eigen’ 
drukwerk bij De Gans. 



Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie | Jaarverslag 2020 
26 

 

 

 

 
4.11. / 4.12 Kasstorting federatie onderwijsbonden (FvOv) / voorziening voor oninbaarheid 
In het verleden is door NVLF/O geld gestort in de kas van de federatie onderwijsbonden (FvOv). Dit 
ziet er als volgt uit: 

 

Jaa
r 

Bedrag 

storting in 2005 13.911 

storting in 2008 1.139 

 15.050 

 
Deze storting in kas is een vordering die op enig moment in de toekomst is op te eisen bij de federatie 
FvOv indien de liquide middelen van de federatie dit toestaan. Jaarlijks ontvangt de NVLF een 
jaarverantwoording van de FvOv waarin deze bedragen ook genoemd zijn. 

 
Omdat niet zeker is dat de kasstortingen daadwerkelijk terug gestort zullen worden, nemen we een 
voorziening op. 

 
5. Liquide middelen 31-12-

2020 
31-12-2019 

 € € 

5.1. ING - Lopende rekeningen 

5.2. ING - Vermogens- spaar- en saldorekeningen 

269.208 

750.000 

31.209 

1.230.000 

Saldo per 31 december 1.019.20
8 

1.261.209 

 

Toelichting 
5.1. / 5.2. Bankrekeningen 
Ultimo 2020 heeft de NVLF vijf rekeningen. Twee ING betaalrekeningen (gesaldeerd bij 5.1) en één 
vermogen spaarrekening, één zakelijke spaarrekening en één saldorekening (gesaldeerd bij 5.2. 

 
Ondanks ‘spaar’ in de naam van de rekeningen, was er ultimo 2020 géén sprake van renteopbouw. In 
tegendeel zelfs, als het saldo van deze drie rekeningen boven de EUR 250.000 komt, wordt een 
negatieve rente betaald. 

 

 
Eigen Vermogen 

 
6. Overige reserve 31-12-2020 31-12-

2019 
 

 
6.1. Saldo per 1 januari 

6.2. Resultaatbestemming 

€ € 

1.058.766 

-182.105 

1.074.003 

-15.237 

Saldo per 31 december 876.661 1.058.76
6 

 
7. Bestemmingsreserves Reservering 

2020 

Onttrekking 

2020 
 31-12-2020 31-12-2019 

  € € € € 

7.1. Jubileumcongres 2022 20.000 - 70.000 50.000 

7.2. Betaling KAB - - 47.937 47.937 

7.3. Ontwikkeling beeldproducten - -35.544 - 35.544 

7.4. Ontwikkeling platform NVLF - -51.953 - 51.953 

7.5. Richtlijn Afasie - herziening vanaf 2022 10.000 - 10.000 - 

7.6. Richtlijn TOS - herziening vanaf 2023 10.000 - 10.000 - 



Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie | Jaarverslag 2020 
27 

 

 

 Totaal 40.000 -87.497  137.937 185.434 
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Toelichting 
7.1 Jubileumcongres 
De reservering betreft de jaarlijkse reservering voor het volgende jubileumcongres dat in 2022 (95 
jarig bestaan) gehouden wordt. 

 

7.2 Betaling KAB 
Betreft gewonnen rechtszaak in 2014. Er is nog EUR 47.937 beschikbaar om aan te wenden voor – 
extra - verenigingsactiviteiten voor de leden. In de begroting van 2021 zijn hiervoor activiteiten aan 
gekoppeld.. 

 
7.3 Ontwikkeling beeldproducten 
De NVLF gebruikt in haar communicatie uitingen steeds meer (bewegend) beeld, zoals korte filmpjes 
en visualisaties waarin ‘moeilijke’ materie begrijpelijk en aantrekkelijk wordt uitgelegd. Eind 2019 zijn 
hiervoor activiteiten gestart die in 2020 afgerond zijn. 

 
7.4 Ontwikkeling platform NVLF 
In 2019 is begonnen met het ontwikkelingen van een (sociaal) NVLF platform voor en door leden van 
de vereniging. Eind 2019 zijn hiervoor activiteiten gestart die in 2020 afgerond zijn. 

 
 
 

Kortlopende schulden 
 

8 Crediteuren 31-12-2020 31-12-2019 

 

 
8.1. Saldo crediteuren (ontvangen facturen en declaraties) 

€ 

 
111.805 

€ 

 
83.346 

Saldo per 31 december 111.805 83.346 

 
De vijf crediteuren waarbij de NVLF ultimo 2020 de hoogste openstaande schuld heeft: 

 

Crediteur Bedrag 

Performis BV 19.504 

Ilse Heus Producties 17.715 

De Registratiebalie 12.049 

PF Zorg en Welzijn 10.235 

CCI Groep bv 10.234 

 69.737 

 

9. Belastingen en sociale premies 31-12-2020 31-12-2019 

  € € 

9.1. Loonheffingen 18.803 18.241 

9.2. Pensioenpremie -3.704 -4.840 

9.3. Omzetbelasting 2.540 4.638 

Saldo per 31 december 17.639 18.039 
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10. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2019 

 € € 

10.1. Reservering vakantiegeld 27.048 23.972 

10.2. Reservering vakantiedagen 17.380 15.960 

10.3. Reservering accountant 16.895 14.768 

10.4. RC Personeelsfonds 138 459 

10.5. Nog te betalen bedragen / ontvangen facturen 89.702 74.050 

10.6. Vooruit ontvangen bedragen - - 

10.7. Innovatieprijs Congres 2019 / Congres 2020 5.000 5.000 

Saldo per 31 december 156.162 134.209 
 

Toelichting 
10.2. Reservering vakantiedagen 
Betreft het openstaande saldo aan verlofuren van het personeel per 31 december 2020 maal het 
uurtarief per medewerker. 

 
10.5. Nog te betalen bedragen / te ontvangen facturen 
Deze post bestaat uit de volgende schulden (bedragen <EUR 5.000 samengevoegd als ‘overige 
bedragen’): 

Nog te betalen bedragen / ontvangen facturen Bedrag 

Nivel - overeenkomst 2020 43.203 

Postnl - portokosten december 2020 7.702 

Vektis - overeenkomst 2020 7.550 

Assistis - december 2020 5.042 

Overige bedragen 21.603 

 85.100 

 
10.7. Innovatieprijs congres 2019 / 2020 
Jaarlijks wordt op het congres de innovatieprijs uitgereikt. Met een geldbedrag van EUR 2.500 kan 
nader onderzoek gefinancierd worden door het indienen van nota’s en declaraties bij de NVLF. 
De winnaar uit 2019 heeft in 2020 nog geen aanspraak gedaan op uitkering van de prijs. 

 

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huurverplichting 

De NVLF heeft een huurverplichting in verband met de huur van de locatie in Woerden. Per oktober 
2019 is de huur voor tien jaar contractueel vastgelegd. De NVLF heeft een eenmalige mogelijkheid de 
huurovereenkomst tussentijds te beëindigen na vijf jaar. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 jaar. 
Jaarlijks vindt een indexering plaats per 1 oktober. De jaarlasten bedragen afgerond ruim EUR 
77.000. 

 
Ten gunste van de verhuurder is er een waarborgsom van EUR 19.600 gestort. 
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3.6 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2020 

Baten 
 

11. Contributie Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 
Ledenstand 

 
6.057 

 
5.916 

 
6.165 

 
€ € € 

11.1. Contributiebaten 

11.2. Vrijval voorziening debiteuren 

1.890.358 

451 

1.870.000 

- 

1.884.675 

5.106 

Netto ontvangen contributie 1.890.809 1.870.000 1.889.781 

Toelichting 
Voor een nadere toelichting op de ledenstanden, zie hiervoor hoofdstuk 2.5. 
De genoemde ledenstand van 6.057 is de meting van 18 januari 2021 van de ledenstand per 

1 januari 2020 en bevat ook niet-betalende leden. 
 

12. Overige inkomsten Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 €  €  €  

12.1. Accreditatie en kwaliteitsregisters 
 

2.385 
 

3.200 
 

3.780 

12.2. Govakgelden  48.298  30.000  47.555 

12.3. Wkkgz regeling voor niet-leden  5.162  5.000  5.104 

12.4. NVLF - jaarcongres  49.945  84.000  56.770 

12.5. Opbrengsten Media (vh Tijdschrift)  83.764  75.000  95.932 

12.6. Subsidies  17.102  7.292  5.208 

12.7. NVLF - cursussen  -  20.000  23.620 

12.8. Partnerships  -  -  40.280 

12.9. Overige inkomsten  2.104  -  1.233 

Totaal overige inkomsten 208.761 224.492 279.482 

 

Toelichting 

12.2. Govak-gelden 
De trend is dat jaarlijks de inkomsten uit de Govak gelden afneemt. Zo begroten we ook. Tegen de 
trend in, hebben we in 2020 toch iets meer gelden ontvangen dan in 2019 en veel meer dan begroot. 
In 2019 bestond het bedrag ook uit aanvullende stortingen uit de voorgaande jaren. Daar was in 2020 
vrijwel geen sprake van (op een bedrag van EUR 133 na). . 

 

12.3. Wkkgz-regeling voor niet-leden 
Niet-leden die zich willen sluiten bij de Wkkgz-regeling van de NVLF, krijgen hiervoor jaarlijks een 
factuur. Voor leden van de NVLF maakt dit onderdeel uit van hun lidmaatschap. 

 
12.4. NVLF – jaarcongres 
Begroot en gerealiseerd ligt vanwege COVID-19 ver uit elkaar. Omdat het congres online plaatsvond, 
was er sprake van een totaal andere (online) begroting. 
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12.5. Opbrengsten Media 
Naast de baten hebben we ook lasten. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

Post  2020 2019 2018 Toelichting 

12.5 Baten Media     

 Advertenties 62.876 73.047 52.419 blad /website /social media 
/nieuwsbrief 

 Abonnementen 20.888 22.884 31.953 losse abonnementen aan niet-leden 

  83.764 95.932 84.372  

16.3 Lasten Media     

 Productie Tijdschrift 100.726 102.41
7 

112.753 vanaf 2019 (6 ed), tot 2019 (8 ed) 

 Commissiekosten 
advertenties 

18.955 22.316 16.518  

 Overig (fotografie /redactie) 82 - -  

  119.763 124.73
4 

129.271  

      

 Per saldo de kosten: -35.998 -
28.802 

-44.899  

 
12.6. Subsidies 
Deze post bestaat uit een tweetal subsidies 



Duurzame inzetbaarheid personeel – EUR 7.292 
De NVLF heeft in samenwerking met een business partner een subsidie aangevraagd bij het 
Europees Sociaal Fonds voor het project ‘Duurzame inzetbaarheid medewerkers NVLF’. Het project 
liep ca. 5 maanden in 2019 en 7 maanden in 2020. Deze EUR 7.292 is 7/12 deel van de toegekende 
subsidie van EUR 12.500. 

 

Projectsubsidie ZonMw kwaliteitsstandaarden – EUR 9.810 

Voor een specifiek project is subsidie bij ZonMw aangevraagd, verkregen en uiteindelijk beschikt. 
Deze bate was niet vooraf begroot. 

 
12.7. NVLF - cursussen 
Ultimo 2019 is besloten om per 2020 als vereniging niet meer zelf actief cursussen aan te bieden aan 
de leden maar dit te doen via het Paramedisch Platform Nederland. De begroting over 2020 was toen 
al vastgesteld door bestuur en ledenraad. Vandaar dat de realisatie en de begroting van elkaar 
afwijken. 
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Lasten 
 

13. Bestuur & management Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 € € € 

13.1. Personele lasten 4.264 4.500 6.815 

13.2. Ledenraad 12.551 24.688 10.896 

13.3. Verenigingsbestuur 115.684 105.963 107.302 

13.4. Externe kosten - Juridisch en overig 18.141 5.000 9.742 

Totaal bestuur & management 150.640 140.151 134.755 

Toelichting 

13.2. Ledenraad 
In de begroting was uitgegaan van een ledenraad van 20 leden. Dit is fors meer dan er daadwerkelijk 
aanwezig zijn geweest bij de vergaderingen in 2020. Dit is overigens al een paar jaar de trend. 

 
13.4. Externe kosten – Juridisch en overig 
Deze post bestaat uit de volgende bedragen: 

Externe kosten - juridisch en overig Bedrag 

Juridisch advies waaronder behandeling claim 2.555 

Statutenwijziging (voorbereiden) 1.528 

Kerstgroet aan alle leden 14.058 

 18.141 

 
 

14. Verenigingsactiviteiten Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 € € € 

14.1 Districtsbijeenkomsten / Zomertoer 7.952 25.000 23.912 

14.2 Commissies / klankbord- en 

werkgroepen 

29.454 42.713 47.626 

14.3 Training / scholing kaderleden - 5.000 - 

14.4 NVLF - cursussen 1.139 22.000 12.482 

14.5 NVLF - jaarcongres 136.926 181.900 118.148 

14.6 Lidmaatschappen 17.153 17.600 17.296 

14.7 PPN 9.984 7.000 4.629 

14.8 WKKGZ 10.424 16.000 16.280 

14.9 Buitenlandse betrekkingen 392 - 1.502 

14.10 Stimuleringsprogr. Innovatie in 

Logopedie 

24.107 50.000 - 

14.11 Partnerships 6.710 - 9.685 

14.12 Onvoorzien Verenigingsactiviteiten 11.221 - - 

Totaal verenigingsactiviteiten 255.461 367.213 251.560 

 

Toelichting 

14.1 Zomertoer / districtsbijeenkomsten 
Vanwege COVID-19 gingen de live sessies niet door. In plaats daarvan ging de NVLF veel meer 
digitaal organiseren (o.a. webinars). Deze ruimte in de begroting is onder andere benut voor pod- en 
vodcasts. Uiteindelijk bleven de lasten achter bij begroot. 

 
14.2 Commissies en werkgroepen 
Hieronder vallen de kosten van: (1) de drie statutaire commissies, (2) wetenschapsraad en de (3) 
klankbordgroepen. Alle groepen hebben minder kosten gemaakt dan begroot. Er ging wel eens een 
vergadering niet door maar ook door COVID-19 vond veel online plaats waardoor er geen sprake was 
van te declareren reiskosten vergoeding. 
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14.4. NVLF – cursussen 
Het grote verschil tussen begroot en gerealiseerd komt doordat de NVLF zelf geen cursussen meer 
organiseert. Er waren in 2020 enkele algemene kosten. In 2021 is er niets meer begroot. 

 
14.5. NVLF – jaarcongres 
Betreft de kosten van het jaarcongres van de NVLF. Deze kosten staan in relatie met de posten als 
genoemd bij overige inkomsten 12.4 NVLF Jaarcongres. Ook hier geldt weer dat door COVID-19 de 
begroting aangepast moest worden aan de nieuwe realiteit. 

 
14.8. Wkkgz 
Om voor haar leden te voldoen aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz) heeft de NVLF een contract afgesloten met een externe partij. 

 

14.10. Stimuleringsprogramma innovatie in logopedie (SPIL) 
In 2020 is er EUR 50.000 beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten in de logopedie. Eenzelfde 
budget is beschikbaar in 2021. Het is niet noodzakelijk dat dit budget 100% wordt gerealiseerd. 

 
14.11. Partnerships 
Deze post bestaat met name uit het ondersteunen van regionale initiatieven van en door leden van de 
NVLF. In 2020 werd deze post niet begroot. Voor 2021 is hiervoor een bedrag opgenomen van EUR 
4.000. 

 
14.12. Onvoorziene verenigingsactiviteiten 
De post bestaat uit de volgende bedragen: 

Onvoorziene verenigingsactiviteiten Bedrag 

College van Toezicht (nagekomen kosten uit 2019) 737 

Werkgroep kostenonderzoek incl presentatie 10.484 
 11.221 

 
Werkgroep kostenonderzoek zat niet in de begroting van 2020 vandaar dat we dit als ‘onvoorziene 
verenigingsactiviteit’ hebben geregistreerd. In 2021 gaan we dit anders doen en hanteren we de 
categorie ‘variabele projecten’. In de begroting van 2021 houden we rekening met projecten die aan 
het begin van het jaar al bekend zijn en lopende het jaar kan er budget worden aangevraagd voor 
nieuwe projecten. 

 
 

15. Beleid Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 € € € 

15.1 Personele lasten 365.137 366.300 309.046 

15.2 Vaste activiteiten (van vaste waarde) 256.584 286.050 216.703 

15.3 Variabele activiteiten (projecten) 63.838 134.500 30.151 

15.4 Onvoorzien Beleid (niet begroot) 55.256 - 42.703 

Totaal Beleid 740.815 786.850 598.602 

 
Toelichting 

15.2. Vaste activiteiten (van vaste waarde) 
Deze post bestaat uit de volgende bedragen: 

Vaste activiteiten (van vaste waarde) Bedrag 

Leerstoel Universiteit 36.097 

KKB (dag en ontwikkeling) 53.074 

LCV (bijeenkomsten en afgevaardiging) 7.619 

KP (bestuurlijke werkzaamheden en controle jaarplannen) 25.566 

NIVEL en Vektis 50.753 

Lidmaatschappen FBZ en CMHF/FVOV 43.704 

Juridische ondersteuning (in loondienst en praktijkhouders) 39.686 

Prestaties 85 
 256.584 
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15.3. Variabele activiteiten (projecten) 
Deze post bevat projecten uit het jaarplan. Een gedeelte van deze projecten is in 2020 niet uitgevoerd. 
Deze zijn doorgeschoven (opnieuw begroot) naar 2021. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende 
activiteiten: 
Begroot niet uitgevoerd Bedrag 

Herziening Logopedische standaarden onderwijs 2.000 

Herziening rl dossiervorming 25.000 

Commissie ondersteuning bij materiële ondersteuning 2.000 

Evaluatie NVLF - registers 1.000 

Big Data 25.000 

Evaluatie KP - Herintredersregeling 4.000 

Toekomstige scenario's (scenarioplanning) 3.000 

 

15.4. Onvoorzien Beleid 
Deze post bestaat uit de volgende bedragen: 

Onvoorzien beleid (niet begroot) Bedrag 

Extra kosten nav Covid-19 29.033 

Project kostenonderzoek / werkagenda 13.387 

Project kwaliteitsstandaarden 7.550 

Overig onvoorzien 5.286 

 55.256 

 
Zoals ook opgemerkt bij 14.2.: In 2021 gaan we dit anders doen en hanteren we de categorie 
‘variabele projecten’. In de begroting van 2021 houden we al rekening met projecten die aan het begin 
van het jaar al bekend zijn. Lopende het jaar kan er budget worden aangevraagd voor nieuwe 
projecten. 

 
COVID-19 was voor iedereen een verrassing en niet te begroten. De genoemde kosten bestaan uit 
extra animaties, informatie over telelogopedie en financiering onderzoek logopedie bij COVID-19. 

 
 
 

16. PR & Communicatie Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 € € € 

16.1 Personele lasten 196.417 196.700 221.878 

16.2 Vaste activiteiten (van vaste waarde) 58.014 61.800 54.712 

16.3 Media (vh Tijdschrift) 119.763 120.000 124.734 

16.4 Variabele activiteiten (projecten) 93.321 104.924 73.591 

16.5 Onvoorzien PR & Communicatie - - 3.808 

Totaal PR & Communicatie 467.515 483.424 478.723 

 

Toelichting 

16.1. Personele lasten 
De onderverdeling tussen vast en inhuur is als volgt: 

16.1. Specificatie personele lasten 2020w 2020b 2019w 

Medewerkers in loondienst 184.826 171.700 137.962 

Inhuur externe medewerkers 11.591 25.000 83.916 

 196.417 196.700 221.878 

 
16.3. Media (vh Tijdschrift) 
Zie voor een nadere specificering  post 12.5. 
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17. Verenigingsbureau Resultaat 2020 Begroting 2020 Resultaat 2019 

 € € € 

17.1 Personele lasten 436.500 367.820 428.645 

Vaste kosten - services 
   

17.2 Kantoor - Post / Printer / 

Kantoorartikelen 

7.261 7.100 8.863 

17.3 Kantoor - Consumpties 1.694 4.000 4.987 

17.4 Huisvesting 96.677 96.100 96.115 

17.5 Ledenportaal 44.261 33.100 28.717 

17.6 ICT - Telecommunicatie 10.721 10.000 9.478 

Vaste kosten - financieel 
   

17.7 ICT - Automatisering 41.645 29.000 27.314 

17.8 Accountant 20.735 20.000 22.249 

17.9 Salaris- en Personeelsadministratie 3.476 3.800 3.270 

17.10 Verzekeringen 5.646 6.000 5.749 

17.11 Bank en betalingsverkeer 3.308 2.700 3.201 

17.12 Afschrijvingskosten 25.822 23.000 17.432 

Variabele kosten - services 
   

17.13 Documentatie / bibliotheek 813 1.500 1.346 

17.14 Attentiekosten leden 3.657 1.500 1.561 

17.15 HV - interieur 507 1.000 3.141 

17.16 ICT - Livits ontwikkeling 2019 - - 7.321 

17.17 Duurzame inzetbaarheid medew NVLF 15.125 14.583 15.125 

Variabele kosten - financieel 
   

17.18 Juridische kosten - - - 

17.19 Overige algemene kosten 1.281 1.500 1.382 

17.20 Onvoorzien Bureau - - -72.025 

Totaal verenigingsbureau 719.129 622.704 613.870 
 

Toelichting 

17.1. Personele lasten 
De onderverdeling tussen vast en inhuur is als volgt: 

17.1. Specificatie personele lasten 2020w 2020b 2019w 

Medewerkers in loondienst 286.728 326.820 281.901 

Inhuur externe medewerkers 149.772 41.000 146.744 

 436.500 367.820 428.645 

 
Het verschil tussen begroot en gerealiseerd is dat via een uitzendbureau een tweetal medewerkers 
langdurig zijn ingehuurd. Enerzijds vanwege vervanging bij zwangerschap en anderzijds vanwege 
uitbreiding in verband met de nieuwe functie van verenigingssecretaresse. 
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Gemiddeld aantal werknemers 
Bij de vereniging waren gemiddeld in het boekjaar 2020 op fulltime basis 10,9 personeelsleden 
werkzaam. In vergelijking met voorgaande jaren ziet dat er zo uit: 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

gemiddeld aantal 
medewerkers 

10,9 10,
2 

10,
1 

10,8 12,
1 

13,
3 

Fulltime is bij NVLF 36 uur per week. 

 

17.3. Kantoor - Consumpties 
Als gevolg van COVID-19 en het feit dat de NVLF minder activiteiten organiseert op kantoor in 
Woerden, zijn de consumpties op kantoor flink afgenomen. 

 
17.5. Ledenportaal 
Naast de reguliere jaarkosten was er in 2020 ook sprake van een additionele opdracht voor de 
koppeling van het ledensysteem aan PE-online van KP. Dit kostte ook ruim EUR 11.000. 

 

17.7. ICT – Automatisering 
Naast de reguliere kosten zitten hier ook de kosten bij in voor de consultancy en bouw van het 
management dashboard (Power BI). Dit was nieuw in 2020 en is in 2021 apart begroot. 

 
17.17. Duurzame inzetbaarheid medewerkers NVLF 
NVLF heeft in samenwerking met een business partner een subsidie aangevraagd bij het Europees 
Sociaal Fonds voor het project ‘Duurzame inzetbaarheid medewerkers NVLF’. Het project liep over 
2019 en 2020 heen. De helft van de kosten is al gefactureerd in 2019. 
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4.1 Samenstelling bestuur en ondertekening 

 
Woerden, 31 maart 2021 

 
Het verenigingsbestuur van de NVLF bestaat uit de volgende personen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.A. Dutrée M.E. van der List J. de Waal-Bogers 
- voorzitter - vicevoorzitter - penningmeester 
- voorzitter Cie SEB - voorzitter Cie Vakinhoud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.H. Klaster G.A. Donkerbroek M. Treurniet 
- bestuurslid - secretaris - bestuurslid 

Deel 4 | Overige gegevens 
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4.2 Controleverklaring accountant 

De controleverklaring is na deze pagina bijgevoegd. 



 

 

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

Aan de Ledenraad en Verenigingsbestuur van Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie te 

Woerden gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie op 31 

december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met richtlijn RjK C1 “Kleine 

organisaties zonder winststreven”. 

 
 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

 het bestuursverslag, 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” 

is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties 

zonder winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 

diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met richtlijn RjK C1 “Kleine organisaties 

zonder winststreven”. 

 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. In dit kader 

is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de entiteit. 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan. 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

Nieuwegein, 17 maart 2021 

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V. 

 

 

 
Drs. J.N. Witteveen RA 
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5.1 Verenigingsstructuur in 2020 

De NVLF is een vereniging voor en door leden die zich organiseren in diverse commissies, 
werkgroepen of raden. Hieronder volgt een opsomming van de verenigingsstructuur in 2020. 

 

DE STATUTAIRE COMMISSIES 
De NVLF kende in 2020 drie statutaire commissies, dit waren: 

 Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB); 

 Commissie Vakinhoud; 

 Commissie Financiën. 
 

Per 9 februari 2021 is een statutenwijziging gepasseerd bij de notaris. Er is nu alleen nog sprake van: 

 Commissie Sociaal Economische Belangenbehartiging (SEB); 

 Commissie Vakinhoud; 
 

In deze gremia vindt afstemming tussen de leden en de beleidsmedewerkers plaats over de relevante 
onderwerpen die zich voordoen. De afstemming tussen de commissies is van belang voor een goede 
samenhang van de doelen en resultaten van de commissies. In het wekelijks beleidsoverleg stemmen 
de beleidsmedewerkers in nauw overleg de doelen en resultaten met elkaar af en monitoren daarbij 
de voortgang. 

 

COMMISSIE SEB 

De commissie SEB heeft in 2020 vijf keer vergaderd. In 2020 bestond de commissie SEB uit de 
volgende leden: 

 
Naam Aandachtsgebied 

de heer M.A. Dutrée Voorzitter 

mevrouw P.A.M. van Kemenade Gezondheidszorg 

de heer G.P.M. Kessels Structuur en bekostiging eerstelijn 

de heer G. Elshof Structuur en bekostiging eerstelijn 

mevrouw K.M. Kijewska Structuur en bekostiging eerstelijn 

mevrouw E. Groenesteijn Gezondheidszorg 

mevrouw D.A. van der Lely Structuur en bekostiging eerstelijn 

mevrouw C.M. Nater-Berkeljon Structuur en bekostiging eerstelijn 

mevrouw Y.H.M.J. van Oossanen-Andriessen Structuur en bekostiging eerstelijn 

mevrouw C. Libregts (vanaf juli 2020) Gezondheidszorg 

mevrouw A.J.G.G. Rath-Huysmans (vanaf januari 2020) Onderwijs 

mevrouw M.M.V. van Slooten-Fijen Structuur en bekostiging eerstelijn 

mevrouw A.V. Smit-Tang (tot juli 2020) Structuur en bekostiging preventieve logopedie 
  

 
Vanuit het bureau zijn Marguerite Boersma en Marliek Schulte (beleidsadviseurs) en Jilke Hageman 
(beleidsondersteuner / notulist) bij de SEB-vergaderingen aanwezig. 

Deel 5 | Bijlagen 
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COMMISSIE VAKINHOUD 

De commissie heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd. In 2020 bestond de commissie Vakinhoud 
uit de volgende leden: 

 
Naam Aandachtsgebied 

mevrouw M.E. van der List Voorzitter & preverbale logopedie, dyslexie 

mevrouw E. van Caspel Taalontwikkeling, spraak en dyslexie 

mevrouw I.I. Barends-Schaap (tot oktober 2020) Opleidingen logopedie, taalontwikkeling 

mevrouw J.J. Sluijmers (tot september 2020) Preventieve logopedie, taalontwikkeling 

mevrouw L. Zoontjens Stotteren en broddelen 

mevrouw R. Brinkman (tot juli 2020) Neurologie 

mevrouw S. van Wessel Opleidingen logopedie, neurologie 

mevrouw T. de Gelder Dyslexie 

de heer W.G.F. Snijders (tot september 2020) Neurologie. Slikken volwassenen, stem 

mevrouw S.M.J. Bruno Gehoor, audiologie 

mevrouw K.J.V. Sanders (vanaf april 2020) Gehoor, communicatie en dysfagie bij volwassenen met een 

verstandelijke beperking 

mevrouw S. Scholten (vanaf april 2020) Preverbale logopedie, ziekte van Parkinson, dysfagie, 
mime- 

therapie 

mevrouw P.H. Sloot (vanaf april 2020) Neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen 

mevrouw A.J.T. de Vries-van de Lustgraaf (vanaf april 
2020) 

Stem / adem, transgenders, oncologie 

mevrouw M.A. van Zanten (vanaf maart 2020) Spraak- en taalontwikkeling bij kinderen 
  

 
 

COMMISSIE FINANCIEN 

De commissie heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. In 2020 bestond de commissie Financiën 
uit de volgende leden: 

 
Naam Functie 

mevrouw J. de Waal-Bogers Voorzitter 

de heer H.J.P. Hersbach Lid 

mevrouw E.R.R. van Heeswijk Lid 

mevrouw J. Krijger Lid 

de heer B.N. de Ridder Verenigingsmanager 

de heer M. Zeelenberg Boekhouder / Controller 

 
De commissie adviseert het verenigingsbestuur over met name de jaarlijkse begroting, jaarrekening, 
kwartaalrapportages en de onkostennota. 

 

Eind 2020 is de commissie financiën opgeheven. Hiervoor in de plaats is een ‘audit’ commissie 
ingesteld bestaande uit de penningmeester van bestuur, verenigingsmanager en de controller. Zij 
komt vier keer per jaar bij elkaar en voorziet (gevraagd en ongevraagd) de Ledenraad en het Bestuur 
van advies en rapportages. De focus ligt de komende periode op een meerjarenbegroting. 

 
 

VERENIGINGSBESTUUR 

In 2020 bestond het verenigingsbestuur uit de volgende personen: 
 

Naam Functie 

de heer M.A. Dutrée Bestuursvoorzitter en voorzitter commissie SEB 

mevrouw M.E. van der List Vicevoorzitter en voorzitter commissie Vakinhoud 

mevrouw J. de Waal-Bogers Penningmeester en voorzitter commissie Financiën 

mevrouw G.A. Donkerbroek Secretaris 

mevrouw J.H. Klaster Lid 

mevrouw M. Treurniet Lid 

mevrouw M. van der Veen Studentlid 

 
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. Tevens waren bestuursleden aanwezig op de heidag, 
ledenraadsvergaderingen en het jaarcongres. 



Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie | Jaarverslag 2020 
40 

 

 

 

 
LEDENRAAD 

De ledenraad heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. Het ledenverloop in 2020 ziet er als volgt 
uit: 

 

District Naam 

District 1 mevrouw D.J. van Overeem-Polano 

 mevrouw M. Piepers (tot 30 september 2020) 

District 2 mevrouw S. van Leeuwen - Smits (tot 8 december 2020) 

 mevrouw J.M. van Schooten-van de Werd 

 mevrouw N.N. van Wermeskerken 

District 3 mevrouw A.C. de Baat-Oldenboom 

 mevrouw B.J.J. Bronsema-Boels (tot 1 januari 2020) 

 mevrouw H.H.W. Rompen 

 mevrouw J. Uittenbroek 

 mevrouw T.M.C. Bootsma (vanaf 22 juni 2020) 

District 4 vacatur
e 

District 5 mevrouw L.H.A. de Been 

 mevrouw W.H.C.M. van Es 

District 6 mevrouw C.M.A.M. Heerings 

District 7 vacatur
e 

District 8 mevrouw R. Meijer (tot 23 juni 2020) 

 mevrouw C.J. Terpstra 

District 9 mevrouw S. de Jonge 

District 10 mevrouw A. van der Schaaf 

 
Binnen de ledenraad is ruimte voor dertig leden. Ultimo 2020 waren er 15 leden actief. 

 
 

KLANKBORDGROEPEN 

Sinds 2017 komen twee keer per jaar de drie klankbordgroepen (V, O en G) bijeen te Woerden om 
met het bestuur en bureau in gesprek te gaan. In 2020 heeft dit plaatsgevonden in mei en november. 
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BUREAU NVLF 

De volgende medewerkers waren in 2020 werkzaam op het bureau te Woerden: 
 

Naam Functie 

Beleidsteam  

Marliek Schulte Beleidsadviseur 

Marguerite Boersma Beleidsadviseur (tot en met oktober 2020) 

Yvonne van Essen-
Brookman 

Beleidsadviseur 

Jeanine Brink Beleidsadviseur 

Tamara Raaijmakers Beleidsadviseur (tot en met januari 2020) 

Gertjan Sinke Beleidsadviseur (vanaf 17 augustus 2020) 
  

PR & Communicatie  

Charlotte Piers Communicatieadviseur 

Karin van den Brink Communicatiemedewerker (tot en met 14 mei 
2020) 

Martijn Ouburg Communicatieadviseur 

Karin Hijdra Communicatiemedewerker (vanaf 11 mei 2020) 
  

Service  

Jilke Hageman Beleidsondersteuner 

Karin Verkleij Beleidsondersteuner (tot en met januari 2020) 

Bianca van den Heuvel Beleidsondersteuner 

Caroline Homan Beleidsondersteuner 

Andrea van 't Zet Beleidsondersteuner (vanaf juni 2020) 

Ineke van den Broek Beleidsondersteuner (vanaf maart 2020) 

Anita Geurts Verenigingssecretaresse (tot en met augustus 
2020) 

  

Algemeen / Financieel  

Boudewijn de Ridder Verenigingsmanager 

Han Lucas Luijckx Ambtelijk secretaris 

Mark Zeelenberg Boekhouder / Controller 

 


