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Voor je ligt het jaarplan 2022 van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In 
dit jaarplan staan de plannen en doelen van de NVLF voor 2022 beschreven. De primaire focus ligt op 
het behartigen van de belangen van de leden en vooropgaan als gids in een veranderend 
zorglandschap. Dat gebeurt de komende jaren op basis van vijf ambities die in 2021 zijn geformuleerd. 
 
Ambities voor 2027 
 
 In 2021 heeft de NVLF de volgende vijf ambities geformuleerd: 
 

1. In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht, de optimale combinatie van zorg op  
afstand én op de locatie. 

2. In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele 
teams. 

3. In 2027 is de hoeveelheid directe tijd van een logopedist toegenomen door vermindering van 
de administratieve lasten. 

4. In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel salaris als secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 

5. In 2027 staan alle logopedisten vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). 
 
 
Door het realiseren van deze ambities zorgen we dat ons vak klaar is voor de toekomst. De ambities 
geven richting aan de activiteiten van de NVLF tot 2027. Omdat de activiteiten grotendeels 
voortvloeien uit deze ambities, zijn ze ook leidend geworden in het jaarplan voor 2022.  
 
In dit jaarplan wordt op pagina 3 tot en met 8 eerst per ambitie beschreven welke doelen er zijn 
geformuleerd voor 2022, welke nieuwe activiteiten we zullen oppakken en welke bestaande 
activiteiten deze ambities ondersteunen.  
Het realiseren van de ambities kan de NVLF niet zonder de leden. Steeds meer initiatieven ontstaan 
niet meer landelijk, maar regionaal. Daar waar jij als logopedist zelf een verschil kunt maken. 
 
Uiteraard blijft de NVLF de activiteiten die zij al jaren doet ook in 2022 voorzetten. Denk aan 
(individuele) ondersteuning van de leden, belangenbehartiging en promotie van het vak. Hierover lees 
je meer vanaf pagina 9. 
 
Wat ook niet is gewijzigd zijn onze vier kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, deskundig én 
vernieuwend. 

 
 
Woerden, november 2021 
 
 
NVLF verenigingsbestuur 
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Ambitie 1 Hybride zorg 

 
“In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht, de optimale combinatie van zorg op afstand én 
op de locatie.” 

 
Doel 1: Aan het eind van 2022 zien de leden het belang van de ontwikkeling naar hybride zorg 
en voelen voorlopers zich gesteund door inspiratie en stimulatie vanuit de NVLF. 
 
Waarom?  
De NVLF wil de kansen en mogelijkheden die hybride zorg biedt zichtbaar maken en eventuele 
belemmeringen die logopedisten ervaren wegnemen. We zien dat de logopedische zorg van de 
toekomst iets anders vraagt dan wij op dit moment bieden. Dit vraagt onder andere om de inzet van 
hybride zorg. In deze ontwikkelingen neemt de NVLF jou graag mee. 
 
Wat levert het jou als logopedist op?  
Je krijgt voorbeelden en ideeën aangereikt die passen bij jouw werksituatie. In dialoog ontdekken we 
hoe logopedisten hybride zorg kunnen inzetten, zodat deze bijdraagt aan: kwaliteit van zorg, tevreden 
cliënten, besparing van kosten, middelen en mensen en werkplezier voor jou als logopedist. 
 
 
Wat gaan we doen om bovenstaand doel te realiseren? 
 

 Middels een online peiling inventariseren in hoeverre leden het belang van de ontwikkeling 
van hybride logopedische zorg zien en monitoren gedurende het jaar; 

 Standpunt Logopedie & eHealth ontwikkelen; 
 Kansen voor eHealth in de vorm van concrete voorbeelden waarmee de meerwaarde voor 

de cliënt en de logopedist, kostenbesparing en kwaliteit van hybride logopedische zorg 
worden opgehaald en zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld door de inzet van eHealth 
inspiratiesessies gericht op de voorlopers; 

 Er wordt een plan opgesteld: “Hoe gaan de NVLF en leden samenwerken in 2023-2027 om 
de ambitie hybride zorg te realiseren?”;  

 Bij de herziening en ontwikkeling van nieuwe (multidisciplinaire) richtlijnen wordt evidentie 
voor toepassen van eHealth meegenomen; 

 De NVLF richtlijnen afasie en TOS worden herzien. In deze richtlijnen zal aandacht zijn voor 
interprofessionele samenwerking en start- en stopcriteria.  

 

 
Doorgaande activiteiten ten dienste van de ambitie hybride zorg: 

 De in 2021 opgerichte werkgroep eHealth wordt ingezet om de activiteiten bij deze ambitie te 
ondersteunen, dan wel te realiseren; 

 De eHealth Inspiratiesessies worden opnieuw georganiseerd. 
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Ambitie 2 Interprofessioneel samenwerken 

 
“In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams.” 

 
Doel 2: Aan het eind van 2022 heeft de NVLF samenhangend, ondersteunend en stimulerend 
beleid ter ondersteuning van onderlinge en multidisciplinaire regionale organisatie van 
logopedisten. 

 
Waarom?  
Om samen met de leden interprofessionele regionale samenwerking tot stand te brengen, is een goed 
uitgedacht plan nodig. Buiten ons vakgebied is hier, zowel nationaal als internationaal al ervaring mee 
opgedaan. De NVLF zal onder andere gebruikmaken van de activiteiten van het landelijke programma 
Organisatiegraad vanuit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022 (BAPZ 19-22). 
 
 
Wat levert het jou als logopedist op?  
Voor jou wordt het duidelijk welke rol de NVLF inneemt om je te ondersteunen bij het starten en 
onderhouden van regionale samenwerking en wat jouw eigen rol wordt. 
 
 
 
Doel 3: Gedurende 2022 stimuleert en faciliteert de NVLF interprofessionele samenwerking 
door leden en maakt zij goede voorbeelden zichtbaar. 
 
Waarom?  
Om logopedisten in beweging te krijgen om interprofessioneel samen te werken zal de NVLF moeten 
laten zien wat de mogelijkheden en goede voorbeelden zijn. Op deze wijze kan hiervan geleerd 
worden en hoeft ‘het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden”. 
 
Wat levert het jou als logopedist op? 
Je wordt ondersteund bij het starten en onderhouden van regionale interprofessionele samenwerking. 
Voorbeelden van opbrengsten van deze samenwerking zijn:  kennisdeling, kostenbesparing, 
administratieve lastenverlichting, zichtbaarheid in de regio, samen innoveren, 
samenwerkingsafspraken met huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars etc. 
 
Wat gaan we doen om bovenstaande doelen te realiseren? 

 We verkennen hoe de samenwerking tussen zorgprofessionals bij bijv. de begeleiding van 
kinderen met TOS kan worden verbeterd; 

 In samenwerking met de NZa en ZN wordt verkend hoe vergoeding van multidisciplinair 
overleg (MDO) mogelijk gemaakt kan worden; 

 Multidisciplinaire richtlijnen, waaronder de RAPP (Parkinson) en de richtlijn HASP-
paramedicus (informatie-uitwisseling huisarts, medisch specialist en paramedicus) (), worden 
geïmplementeerd;   

 In april 2022 heeft de NVLF een strategie bepaald voor regionalisering; 
 De positie van de logopedist binnen de zorg rondom leerlingen met taalproblematiek gaan we 

definiëren/omschrijven. 
 
Doorgaande activiteiten ten dienste van de ambitie interprofessioneel samenwerken: 

 Vertegenwoordiging van logopedie in multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten; 
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 Vanuit PPN wordt interprofessionele samenwerking voor alle aangesloten paramedische 
beroepsgroepen gestimuleerd;  

 Samenwerking met andere beroepsverenigingen en paramedici via het landelijke programma 
Organisatiegraad (BAPZ 19-22); 

 Werkgroep logopedie in het onderwijs. 
 
 
 

 
 

 
Ambitie 3 Verminderen administratieve lasten 

 
“In 2027 is de hoeveelheid directe tijd van een logopedist toegenomen door vermindering van de 
administratieve lasten.” 

 
 

Doel 4: De NVLF formuleert in 2022 één overkoepelend doel voor het systeem van 
kwaliteitszorg logopedie en toetst op basis daarvan alle bestaande kwaliteitsinstrumenten.  
 

Waarom?  
Door de jaren heen zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit van de logopedische 
zorg inzichtelijk te maken. Deze instrumenten sluiten lang niet altijd meer aan bij de huidige situatie 
van logopedisten. De NVLF zal het bestaande systeem van kwaliteitszorg logopedie evalueren en een 
plan maken om tot een verbeterde balans te komen tussen verantwoording en vertrouwen.  
 
Wat levert het jou als logopedist op?  
Jij blijft de kwaliteitszorg die jij levert zichtbaar maken en borgen, maar met minder administratieve 
lasten. Je gebruikt kwaliteitsinstrumenten omdat je ervan overtuigd bent dat ze je helpen, niet vanuit 
de gedachte dat het moet. 
 
 
 
Doel 5: Aan het eind van 2022 weet elke logopedist hoe zij haar administratieve lasten kan 
verlichten door effectief gebruik van bestaande en nieuwe kwaliteitsinstrumenten en 
ondersteunende software. 
 
Waarom?  
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de administratieve lasten per logopedist uiteenlopen. Wat 
kunnen we leren van logopedisten die  minder administratieve lasten ervaren?  
Ook zal kritisch worden gekeken naar ondersteunende software en inzichtelijk worden gemaakt welke 
software écht helpt bij het terugdringen van administratieve lasten. 
 
Wat levert het jou als logopedist op?  
Je beschikt over de juiste informatie om een keuze te maken voor ondersteunende software die jou 
helpt. Ook kun je zo nodig jouw eigen vaardigheden voor het werken met digitale hulpmiddelen (jouw 
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digivaardigheid) verbeteren. Je bent minder tijd kwijt aan administratie en houdt meer tijd over voor de 
cliënt, waardoor je (weer) meer plezier hebt in je werk.  
 
 
Wat gaan we doen om bovenstaande doelen te realiseren? 

 Evaluatie van de NVLF-kwaliteitscyclus en deelname aan de kwaliteitscyclus door nieuwe 
praktijken wordt gestimuleerd; 

 Er wordt een plan opgesteld om bestaande kwaliteitsinstrumenten te toetsen en waar 
mogelijk te vereenvoudigen, zodanig dat de instrumenten optimaal op elkaar zijn afgestemd; 

 De richtlijnen HASP-paramedicus en dossiervorming worden gekoppeld, zodat iedere 
(para)medicus eenduidig en niet dubbel registreert; 

 Er komt een productvergelijker voor EPD's (zowel voor eerste als tweede lijn), die 

logopedisten helpt om passende keuzes te maken;  
 Er wordt verkend of, in samenwerking met PPN, een scan kan worden uitgevoerd gericht op 

de digivaardigheid van paramedici. Op basis hiervan kan een plan worden geformuleerd 
hoe de digivaardigheid kan worden verbeterd. 

 
 
Doorgaande activiteiten ten dienste van ambitie verminderen administratieve lasten: 

 Er wordt werkveld breed gekeken naar het verminderen van de administratieve lasten. Onder 

andere de EPD-focusgroep wordt ingezet om de activiteiten bij deze ambitie te realiseren. Het 

praktijkhandboek op nvlf.nl wordt up-to-date gehouden en daar waar nodig verbeterd; 

 Leden worden ondersteund bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering middels 

cursusaanbod, collectieve prijsafspraken of kortingen voor ondersteunende software en 
diensten én doorlopend ophalen en delen van goede voorbeelden uit het werkveld. 

 
 

 

 

 

 

 
Ambitie 4 Loon naar werken 

 
“In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel salaris als secundaire 
arbeidsvoorwaarden.” 
 

 
Doel 6: Aan het eind van 2022 heeft de NVLF voorbeelden gedeeld van hoe je met efficiënte 
bedrijfsvoering kunt zorgen voor een gezonde praktijkvoering. 
 
Waarom?  
Praktijkhouders hebben zelf grote invloed op de wijze waarop middelen worden besteed. Ook als het 
tarief niet substantieel stijgt. De NVLF wil haar leden ondersteunen in het komen tot een gezonde 
praktijkvoering en ‘loon naar werken’ met de middelen die er zijn.  
 
Wat levert het jou als logopedist op?  
Je krijgt concrete ideeën om tot een gezonde praktijkvoering en ‘loon naar werken’ te komen, voor 
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zowel praktijkhouders als praktijkmedewerkers. Jij hebt meer tijd voor de cliënt, omdat je voorbeelden 
en ideeën krijgt aangereikt en dus niet ‘zelf het wiel hoeft uit te vinden’. De NVLF ondersteunt je bij de 
randvoorwaarden. 
 
 
 
Doel 7: Aan het eind van 2022 is voor praktijkhouders en praktijkmedewerkers instrumentarium 
beschikbaar om samen goede invulling te geven aan de arbeidsvoorwaarden. 
 
Waarom?  
De NVLF streeft ernaar dat praktijkhouders en praktijkmedewerkers weten wat ze van elkaar kunnen 
verwachten en een goed gesprek kunnen voeren over beloning en arbeidsvoorwaarden in de praktijk. 
 
Wat levert het op voor jou?  
Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Met behulp van het instrumentarium dat de NVLF voor jou 
ontwikkelt, ga je vol vertrouwen het gesprek aan over beloning en arbeidsvoorwaarden met jouw 
praktijkhouder of praktijkmedewerker(s).  
 

 
 
Doel 8: Aan het eind van 2022 is voor logopedisten die werkzaam zijn in het onderwijs of de 
gezondheidszorg instrumentarium beschikbaar, zodat zij op - basis van de op hen van 
toepassing zijnde CAO – goed geïnformeerd het gesprek kunnen aangaan over hun 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Waarom?  
De NVLF wil haar leden die werkzaam zijn in het onderwijs of in de gezondheidszorg ondersteunen, 
zodat zij weten wat ze mogen verwachten van een werkgever, wat ze waard zijn en hoe zij met 
vertrouwen in gesprek kunnen gaan over hun beloning en arbeidsvoorwaarden. 
De nieuwe functieomschrijving is ingevoerd en deze monitoren we. Door de beschrijving van de rol/ 
positie logopedist in het onderwijs gaan we mogelijkheden creëren om van schaal 8 naar 9 naar 10 te 
gaan. Daarnaast is de NVLF betrokken bij de cao-onderhandelingen. 
 
 
Wat levert het jou als logopedist op?  
Jij en jouw werkgever weten wat je waard bent en waar jouw meerwaarde zit. Je weet waar de ruimte 
zit in de onderhandeling over jouw salaris en wat je mag verwachten, zodat je met vertrouwen in 
gesprek gaat met jouw werkgever. Ook kun je met al je vragen over een o.a. cao bij de NVLF terecht.  
Logopedisten werkzaam in het onderwijs kunnen met ARBO-gerelateerde vragen terecht bij de NVLF.  
Logopedisten kunnen de nieuwe omschrijving rol logopedist onderwijs gebruiken om hun positie in de 
school te verstevigen, de nieuwe functieomschrijving hanteren en deze functieomschrijving gebruiken 
om in gesprek te gaan met de directie en een betere betaling (hogere schaal) te onderbouwen. 
 
 
Wat gaan we doen om bovenstaande doelen te realiseren? 

 Er komt ondersteunend materiaal voor logopedisten werkzaam in het onderwijs of de 
gezondheidszorg dat hen informeert over mogelijkheden en verwachtingen van hun 
arbeidsvoorwaarden; 

 Ondersteuning van de positionering van de logopedist binnen FWG 3.0 door de NVLF; 

 Scholingsaanbod over praktijkvoering en arbeidsvoorwaarden; 
 Er wordt een rekenmodel gepubliceerd dat inzicht geeft in de kosten van de praktijkvoering 

en waar je deze kan beïnvloeden;  
 Er komt ondersteunend materiaal voor praktijkhouder en praktijkmedewerker dat hen 

informeert over mogelijkheden en verwachtingen van de arbeidsvoorwaarden in de eerste lijn; 
 In samenwerking met een extern bureau worden ‘praktijkscans’ uitgevoerd gericht op 

administratieve lastenverlichting;  
 ‘Best practices’ worden gedeeld met de leden. 
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Doorgaande activiteiten ten dienste van de ambitie loon naar werken: 

 In 2022 blijft de NVLF samen met andere beroepsorganisaties binnen FBZ en FvOV werken 
aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden van logopedisten in het onderwijs en de 
gezondheidszorg. 

 

 

 

 
Ambitie 5 Staan voor kwaliteit 

 
“In 2027 staan alle logopedisten* ) vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).” 
 
 
Doel 9: In 2022 ondersteunt de NVLF leden om kwaliteitsgeregistreerd te blijven of te worden.  

 
Waarom?  
De NVLF biedt een verscheidenheid aan activiteiten en instrumenten aan waarmee logopedisten zich 
kunnen blijven ontwikkelen. Door inzichtelijk te maken welke dat precies zijn, zijn de leden goed op de 
hoogte van de mogelijkheden die er zijn om zich te ontwikkelen en geregistreerd te kunnen (blijven) in 
het kwaliteitsregister.  
 
Wat levert het jou als logopedist op?  
Door je te blijven ontwikkelen en je te registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici laat je aan jouw 
cliënten, collegae en anderen zien dat je staat voor de kwaliteit van jouw vak.  
De rol van de logopedist als paramedicus wordt gedefinieerd en hiermee kan de logopedist met de 
werkgever het gesprek aangaan over het belang van de kwaliteitsregistratie. 
 
 
Wat gaan we doen om dit doel te realiseren? 
 

 Samen met de focusgroep herintredersregeling wordt onderzocht hoe de ervaren last voor 
herintreders kan worden verminderd en worden concrete activiteiten uitgevoerd om de 
ervaren last te verminderen. 

 
 
Doorgaande activiteiten ten dienste van de ambitie staan voor kwaliteit: 

 Ondersteuning van leden die kwaliteitsgeregistreerd zijn of (weer) willen worden; 
 Onderhouden van het systeem van kwaliteitskringen en kwaliteitskringbegeleiders;  
 Organiseren van (geaccrediteerde) scholingsactiviteiten zoals webinars en eLearnings; 
 Organiseren van (geaccrediteerde) overige deskundigheidsbevorderende activiteiten 

zoals: beroepsgerelateerde commissies beroepsvereniging en andere werkgroepen. 
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Overige activiteiten in 2022 
 

 

 
Activiteiten ten dienste van de ambities 

Profiel Logopedist 
In 2020 zijn we in samenwerking met het LOOL gestart met de herziening van het beroepsprofiel. In 

2022 zal het vernieuwde ‘Profiel Logopedist’ worden geïmplementeerd.  

 
Onderzoeksprojecten studenten 
Sinds 2021 bieden we (afstudeer)onderzoeken aan voor studenten van relevante HBO- en WO-

opleidingen. Het gaat om onderwerpenonderzoeksprojecten die bijdragen aan realisatie van de 

ambities. Verschillende onderzoeken worden in 2022 aangeboden en begeleid door de NVLF. 

 

Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie 
De NVLF wil leden met innovatieve ideeën graag faciliteren en hen ondersteunen in het daadwerkelijk 

uitvoeren van hun idee. Daarom is de NVLF het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) 

gestart. In 2022 organiseren we opnieuw één of meerdere rondes voor leden om zich aan te melden 

voor het SPIL. 

 

Reguliere activiteiten 

Reguliere werkzaamheden zijn activiteiten die de NVLF als vereniging al jaren doet en dus ook blijft 

doen in 2022.   
 
Ledenondersteuning bij vakinhoudelijke en sociaal-economische vragen 
Uiteraard zal het bureau tijdig en volledig de vragen van leden beantwoorden en leden actief 

informeren over vakinhoudelijke en sociaal economische zaken via de wekelijkse nieuwsbrief, 

vakblad, website en sociale media.  
 
Landelijke en regionale bijeenkomsten 
Bestuursleden en bureaumedewerkers blijven continue de dialoog met leden zoeken tijdens 

ledenraadsvergaderingen, het jaarcongres, de districtsbijeenkomsten, webinars, de KKB Kennisdag 

(of KKB Kennissessies), de klankbordgroepen, de commissies en de werkgroepen. Hierbij worden 

kennis, ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld.   
 
Belangenbehartiging 
De NVLF behartigt de belangen van zo'n 6.400 logopedisten. We lobbyen in politiek Den Haag en 

overleggen met zorgverzekeraars en de NZa. We onderhandelen over collectieve 

arbeidsovereenkomsten voor leden die bij zorginstellingen, gemeenten, GGD’en en in het onderwijs 

werken. We zijn onderdeel van het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het overlegorgaan van 

verschillende paramedische beroepsgroepen. Door de krachten te bundelen hebben we een sterkere 

stem richting politiek en zorgverzekeraars. 
We onderhouden ook in 2022 onze contacten met relevante partijen zoals het ministerie van VWS, de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de verschillende zorgverzekeraars, het Landelijk Overleg 

Opleidingen Logopedie (LOOL), Paramedisch Platform Nederland (PPN), de Patiëntenfederatie 

Nederland (PFN) etc. 
In 2021 is i.s.m. lobbybureau EPPA gestart met contact leggen met nieuwe bewindslieden in Den 

Haag, dit wordt in 2022 voortgezet, door hen o.a. uit te nodigen voor werkbezoeken.  
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In 2021 is de NVLF gestart met een denktankbijeenkomst en het organiseren van een 

contracteeravond rondom het aanbieden van een nieuwe overeenkomst door Zilveren Kruis. De NVLF 

zal in 2022 dit met meer zorgverzekeraars oppakken. 

 

Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022  
De overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische beroepsgroepen hebben 

bestuurlijke afspraken gemaakt voor de paramedische zorg. De afspraken vloeien voort uit de eerder 

gesloten hoofdlijnakkoorden. De bedoeling daarvan is dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek 

krijgt. In 2022 worden projecten op het gebied van informatie voor de patiënt, kwaliteit van zorg, 

organisatiegraad, digitalisering en preventie en substitutie voortgezet. 
 
Externe kwaliteitsinstrumenten 
We blijven actief aansluiten en meewerken aan initiatieven die de kwaliteit van zorg verbeteren en 

interprofessionele samenwerking bevorderen. 
 
Communicatiemiddelen 
Naast de bekende communicatiemiddelen (website, nieuwsbrief, vakblad en sociale media), zullen we 

in 2022 opnieuw webinars organiseren. Daarnaast gaat in 2022 extra aandacht uit naar de digitale 

community. Dit is een onderdeel van de NVLF website en hier kunnen leden elkaar vinden en over 

bepaalde thema’s ervaringen met elkaar delen.  Het kan ook goed gebruikt worden door 

kwaliteitskringen om bijvoorbeeld vergaderstukken met elkaar te delen. Op dit moment heeft een 

beperkt aantal leden toegang de community, dit aantal wordt in 2022 uitgebreid om uiteindelijk alle 

leden van de NVLF toegang te geven. 
In 2020 en 2021 zijn we gestart met het ontwikkelen van e-Learnings om op eenvoudige digitale wijze 

kennis over te brengen. In 2022 zal dit worden voortgezet. 
 

Vak-promotie 
Het vak logopedie blijven we promoten. We focussen ons in 2022 met name op de 

vacatureproblematiek en richten ons (i.s.m. het LOOL en PPN) op middelbare scholieren, herintreders 

& zij-instromers en Vlaamse logopedisten. 
 
Ledenbehoud en ledenwerving 
Het ledenaantal van de NVLF groeit jaarlijks ongeveer met 100 leden. We willen aantrekkelijk blijven 

voor de leden en zullen de meerwaarde van het lidmaatschap blijven benadrukken. Bij ledenwerving 

ligt de focus op afgestudeerde studenten. Het lidmaatschap van de NVLF wordt bij hen gepromoot 

door middel van de jaarlijkse ‘studentenactie'.  

 
 
Wat gaat de NVLF anders doen? 
 
 
Bereikbaarheid   
In 2022 zullen we onderzoeken hoe de bereikbaarheid van de NVLF voor leden kan worden 
geoptimaliseerd. 

 
Minder vergaderen  
Ook in 2022 zal de NVLF uiteraard diverse vergaderingen beleggen. Het worden er echter wel minder 
worden dan voorgaande jaren, om een kostenbesparing te realiseren. Hierbij zullen de vergaderingen 
afwisselend 100% live te Woerden worden gehouden en 100% digitaal.   
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Nederlands Tijdschrift voor Logopedie   
2022 wordt een bijzonder jaar voor het NTVL. Het vakblad wordt namelijk voorbereid op de 

digitalisering in 2023. In 2022 verschijnt het NTVL nog zes keer op papier, vanaf 2023 ontvangen 

leden van de NVLF en abonnees vijf keer een digitaal nummer en één keer een papieren 

themanummer.  

In 2022 zal sprake zijn van een overgangssituatie waarin naast het papieren nummer bij ieder nummer 

een of meerdere online extra artikelen zullen worden gepubliceerd. 

Achter de schermen zullen de website en het advertentiemodel van het blad worden voorbereid en 

aangepast, zodat we in 2023 een degelijke digitale versie kunnen lanceren. 

  
Website  
NVLF.nl is constant in ontwikkeling. In 2022 wordt de website verder geoptimaliseerd en daar waar 
nodig verbeterd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vindbaarheid van informatie d.m.v. de zoekfunctie. 
Ook zullen de functionaliteiten worden uitgebreid, in 2022 zullen we onderzoeken of we een 
Richtlijnen Database kunnen ontwikkelen. 

 
Instagram 
De NVLF is op dit moment actief op verschillende sociale media, namelijk Facebook, Twitter en 
LinkedIn. In 2022 zal onze aanwezigheid op deze socials worden uitgebreid. Daarnaast zal een 
Instagram-account worden opgezet. 
 
 
 

Financiën 
 

 
Een noodzakelijke voorwaarde om bovenstaande doelen te realiseren is een gezonde financiële 
situatie van de vereniging. De NVLF is een financieel gezonde vereniging. De afgelopen jaren zijn de 
reserves bewust kleiner geworden en hebben we meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. De 
komende drie jaren zullen we geleidelijk werken naar een exploitatieresultaat van boven de 0,00. 
Hierbij gaan we na wat mogelijk is o.a. op het gebied van subsidies. In 2022 worden al diverse 
projecten volledig vanuit beschikbare overheidssubsidies bekostigd.  


