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Verslag klankbordgroepen bijeenkomst 22 november 2022, 18.00 -20.00 uur 

 

Digitale opkomst: 28 inlog 

Zoals gebruikelijk waren vooraf vragen per werkveld ingediend. 

 

Eerste uur plenair  

Welkomstwoord van de voorzitter. Per werkveld gaf hij actualiteiten aan. Daarna volgde de 

verenigingsmanager met een aantal highlights in 2022 met betrekking tot de vijf NVLF ambities 

2027, inclusief een aantal cijfers. Hier kwam een aantal vragen op, oa digitale vakblad, stijging van 

het aantal behandelingen in 2021 en enige mogelijke oorzaken, oa het doorsturen van complexere 

patiënten naar de 1e lijn. Overal zijn er personeelstekorten.   

Verzoek werd gedaan om het Integraal Zorgakkoord (IZA) in ‘Jip & Janneke’ taal op te stellen en te 

delen met de leden. Hierop werd geantwoord dat op de NVLF website al goed te lezen informatie 

over het IZA te vinden is en het bureau Berenschot een versie heeft gemaakt. 

Tevens werd gevraagd of het mogelijk is dat de volgende keer niet op werkveld de breakout-rooms 

worden ingericht, maar op leeftijdsgroepen of andere indeling. Hierop werd aangegeven dat een 

enquête onder de kbg-leden zal worden gehouden. 

Ook werd aangegeven dat het lang duurt, een half jaar, voordat Vlaamse logopedisten aam de slag 

kunnen in Nederland. NVLF zal nagaan of dit sneller kan. 

Een aantal vragen vanuit de werkvelden is plenair beantwoord.  

Oa, wat de NVLF doet aan achterblijven tarieven inzake stijgende inflatie, wachtlijsten en 

arbeidskrapte.  Reactie NVLF: in de nieuwsbrief van 22-11 staat een reactie vanuit Paramedisch 

Platform Nederland naar de NZa over de tegenvallende tarieven 2023.  Wat betreft de wachtlijsten, 

deze zijn bekend. De NVLF trekt samen met het LOOL (overkoepelende negen hogescholen ) op om 

middelbare scholieren enthousiast te maken. Daarbij werd opgemerkt door de voorzitter dat het ook 

belangrijk is met z’n allen positiviteit uit te stralen richting oa stagiaires, omdat blijkt dat nog veel 

studenten tussentijds afhaken.   

Studenten moeten vrij lang wachten op hun diploma, waardoor ze niet snel aan het werk kunnen. 

Dit is afgelopen jaren onder de aandacht van het LOOL gebracht. Iedere hogeschool doet het op een 

eigen wijze. Ervaring is wel dat het nu sneller gaat. 

Tot slot, er werd toegelicht waarom de kbg sessie van mei niet door is gegaan: te weinig vragen en 

te veel afzeggingen. Werkveld O is wel doorgegaan in juni.  

  

Vervolgens één uur parallelle sessies per werkveld. 
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Werkveld Vrije Vestiging 

Aanwezig: Joeri van Ormondt, Kelly Theuws (beide nieuw), Anneke Tromp, Clementine Bergman, 

Monique den Hartog, Suzan Schoone, en van de NVLF Michel Dutrée en Boudewijn de Ridder 

Afwezig: Charlotte Betten, Hanneke Erasmus, Marieke Houtman en Petri Snoeck. 

Na een kort voorstel rondje hebben we 45 minuten in een prettige setting met elkaar gesproken.  

Een aantal vragen van V leden was al plenair beantwoord. 

 

Anneke Tromp gaf een toelichting op de werkgeversverenging, waar zij voorzitter van is. Kennis 

delen is een belangrijke doelstelling. 

Een mogelijke cao in de 1e lijn kwam aan bod. De kans hierop is gering, vanwege hoge kosten en 

tijdsduur. Niemand is hier momenteel mee bezig. Het kan ook zonder, oa door richtlijnen voor goed 

werkgeverschap af te spreken. Oa de werkgeversorganisatie logopedie maakt zich hier hard voor. 

Noodzaak van samenwerking kwam aan bod, waarbij aangegeven werd vanuit de NVLF dat 

solopraktijkhouders het steeds moeilijker krijgen. Zij moeten zeker gaan samenwerken, mono- en/of 

multidisciplinair, omdat de eisen voor uitvoering van het vak, zowel vakinhoudelijk als 

organisatorisch steeds zwaarder worden. Er moeten voldoende declarabele uren mogelijk zijn om 

rendabel te kunnen zijn. 

Als mogelijke oplossing werd het centraal vormen van een coöperatie genoemd, maar daarbij werd 

aangegeven dat dit centraal lastig te realiseren is en een voorbeeld van een aantal jaren werd 

genoemd dat niet positief was vanwege verschillende visies van de deelnemers.  

Ook werd een voorbeeld genoemd van een niet goed functionerende grote praktijk met vele 

vestigingen. De NVLF gaf hierbij aan ‘svp namen & rugnummers’ en meldt dit bij het KP. 

Verschil tussen regulier en plustarief wordt steeds groter. Joeri gaf aan dat hij met zijn 

gespecialiseerde stotterpraktijk niet in aanmerking voor het plustarief komt, omdat zijn 

behandelgemiddelde te hoog is. Dit gaat NVLF nader uitzoeken en komt hier op terug. 

Vraag van Hanneke Erasmus of NVLF verzamelpunt en evt inspirator/aanjager wil zijn voor 

initiatieven o.h.g.v. preventieve zorg. Reactie: ja, dat wil zij. 

Tevens van Hanneke: mogelijk extra budget voor logopedisten in achterstandswijken? Reactie, neen 

dat is alleen voor acute zorg. Daarbij werd opgemerkt dat de verschillen qua inspanningen tussen de 

diverse wijken niet zo groot zijn. 

Er werd gevraagd naar mogelijke subsidies. Op specifieke verzoeken van leden kan de NVLF hier iets 

in betekenen. Per regio is dit vaak anders, oa vanwege verschillende werkwijzen van 

zorgverzekeraars 

Suzan merkte op dat bv gemeenten (innovatieve) producten hebben ontwikkeld, maar waarvan zij 

zich afvraagt wat de hulpvraag is.  Is de NVLF bekend wat er ontwikkeld is, oa op gebied van 

preventie? Actie NVLF. 

BdR, Woerden, 24 november 2022 
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Werkveld Onderwijs 

 

Aanwezig:  
Janneke de Waal ( namens VB, voorzitter bijeenkomst), Isolde Podt, Lisa van den Kieboom, Femke 
van Dijk, Helga Develing, Femke de Vos Burchart,  Tamara Zuidgeest, Katja Toom, Judith Reijman 
Hinze, en Marliek Schulte (bureau NVLF, beleidsadviseur en notulist) 
 
Afwezig:  
Herma Banninga, Joke Vegter, Irena de Visser – Radojewski, Anke Fennema, Femke Offermans. 
 

Vragen vanuit werkveld Onderwijs  
Helga Develing (besproken in het plenaire deel):  
Via een collega bij de Ambulante Dienst: bij jonge kinderen wordt een vermoeden van TOS genoemd, 
waarna vaak geen definitieve diagnose wordt gesteld. Bij een aanvraag cluster 2 vraagt de CVO bij leerlingen 
wel om een diagnose. Zijn logopedisten in de periferie zich daarvan bewust?  
 
Reacties: 

- Voor het aanvragen van een indicatie voor het onderwijs mag de logopedist de diagnose TOS stellen. 
- De ervaring leert dat logopedisten terughoudend zijn met het vaststellen van een diagnose TOS. 
- Wordt meegenomen bij de knelpunten analyse herziening richtlijn TOS. 

 

Anke Fennema:  
- vroegsignalering Spraak-Taal (screening) in het basisonderwijs terug op de kaart, evt. als project met 
Logopedie opleidingen; 
 - rol van logopedist als spraak-taalspecialist in kinderopvang en onderwijs (Kindcentra): hoe kunnen we dit 
onder de aandacht brengen?  
 
Reactie: 
Anke is niet aanwezig. Verzoek aan Anke om de vragen voor de volgende keer weer te agenderen. 
 

Isolde Podt 
- update functiebeschrijving logopedisten Kentalis Onderwijs; 
Ruimte gekregen van de RvB voor opstellen nieuwe functiewaardering met mogelijkheid doorgroeien schaal 
10. Lisa en Femke geven aan dat niet iedereen is tevreden met deze ontwikkeling. 
Onder tijdsdruk moet de FUWA opgesteld worden. En er zijn nog steeds geen doorgroeimogelijkheden. 
 
Op de site van AOB staat het onderstaande nieuwsbericht:  
https://www.aob.nl/nieuws/logopedisten-voelen-zich-ondergewaardeerd/ 
Dit bericht gaat mn over proces bij Kentalis. 
 
NVLF geeft aan om contact te houden met de NVLF en FvOv bij dit proces. FvOv kan hierbij ondersteunen. 
 
 - knelpunten inventarisatie herziening richtlijn TOS (zowel relevant voor V als voor O en ZG/VG);  

1) Verzoek om knelpunten te melden. 
2) Opmerking vanuit de hogeschool: 

Een knelpunten analyse richtlijn TOS is een leuke opdracht voor studenten. Kan de Hogeschool 
meegenomen worden? 
Als dit bijdraagt aan de inventarisatie, neem jij dan contact op met de hogescholen. Boudewijn 
heeft de mailadressen. 

3) Wens opstellen stroomdiagram bij herziening richtlijn voor vaststellen diagnose TOS. 
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Openstaande vragen van de vorige bijeenkomst: 
- Mogelijkheid voor een werkgroep van logopedisten binnen Simea? 

   Marliek bespreekt de wens met Simea. 
 

- Hoe gaan we om met SOS? 
Kinderen met alleen een spraakstoornis komen heel moeilijk in cluster 2. 
Goede vraag om te bespreken met collega’s in de vrije vestiging voor de volgende keer. 

 
- Er zijn plannen om TOS-net weer nieuw leven in te blazen. 

Advies neem contact met de NVLF op. Heeft raakvlakken met de TOS-alliantie die wordt opgericht 
door Fenac, Siac en NVLF.. 

 

Update functiewaardering OOP-er 
Het rapport  Onderzoek functies en beloning sector primair onderwijs is door Leeuwendaal gepubliceerd. 
Staat op de website en nieuwsbrief. 
 
Leeuwendaal heeft onderzoek gedaan naar het functiewaarderingssysteem Fuwa-PO. Bij de totstandkoming 
van het rapport waren logopedisten werkzaam in het PO betrokken. 
 
Samen met de FvOv gaat de NVLF met de aanbevelingen aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe 
(voorbeeld)functiereeksen voor logopedisten (schaal 9-10(-11)). Wij gaan de komende tijd samen kijken 
wie, welke stappen kan zetten. 
 
Probleem: 

- Weinig logopedisten werkzaam in VO om functie mee te vergelijken.  
- Ander probleem: logopedist is niet eindverantwoordelijk, dat scoort lager bij fuwa. 
- Nieuwe functiewaardering betekent niet automatisch nieuwe functie waardering. Dit is aan het 

bestuur. 
 
Aanbeveling: 
Een aanbeveling is om een reeks met functies voor de logopedist te ontwikkelen c.q. actualiseren op 
functieniveau schaal 9-10(-11).  
Een andere aanbeveling is om een leeswijzer te ontwikkelen bij de functies voor de logopedist over de 
toepassing van de functies met voorbeelden uit de praktijk en suggesties voor ontwikkelmogelijkheden 
(zowel doorgroei naar een andere functie als ontwikkelmogelijkheden in de eigen functie). 
 
StaVaZa inschaling 

- Er zitten meerdere logopedisten in schaal 9.  
- Ondanks voorbeeld FuWa die de NVLF heeft opgesteld is het niet gelukt om de door te groeien naar 

een hogere schaal. 
- Doorgroei naar schaal 11 blijft voor iedereen lastig onder andere door het niet kunnen aantonen 

van de verantwoordelijkheid. 
 

Overige besproken punten: 
Vacatures en terugloop studenten opleidingen 

- Mogelijkheden om niet door te kunnen groeien als logopedist maakt dat logopedisten stoppen met 
werken als logopedist en elders gaan werken. 

- Geen doorgroeimogelijkheden is geen stimulans om de opleiding logopedie te gaan volgen. 
- Aanvragen diploma-erkenning voor Vlaamse logopedisten neemt veel tijd in beslag, ook Vlaamse 

logopedisten moeten een taaltest doen. 
NVLF neemt contact op met VWS 

about:blank
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Opmerking voor de hogescholen 
Aandacht besteden tijdens curriculum over doel van een medezeggenschapsraad (MR), FuWa, 
salarisschalen, rol vakbonden. 

Celf 
- Opmerking over verlopen Cotan-normering Celf-4 per eind 2022. Per 2023 is hoogst waarschijnlijk 

de nieuwe Celf-5 nodig voor aanvraag nieuwe indicatie cluster 2. 
 

Folder logopedie helpt passend onderwijs te realiseren is gereed. 
 

Janneke bedankt de deelnemers voor hun inbreng en het prettige overleg. 
 

 
  

about:blank


 

6 
 

 

Werkveld Gezondheidszorg 

 

Aanwezig: 

Iris van Beuzekom, Judith Busger, Sandra Vergeer, Saskia Aarts, Imke Pott, Rianca de Boer.  

Van de NVLF Helene Rompen en Jeanine Brink. 

Afwezig: 

Gijs Overbeek, Mariken Rozemeijer, Jorinde Bernouw, Kim van Dongen en Hanneke de Graaf 

 
Het belangrijkste agendapunt dat deze avond besproken is binnen de klankbordgroep 
gezondheidszorg betreft de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er overal tekorten waardoor de ketenzorg 
volledig spaak lijkt te lopen. Binnen alle gebieden van de gezondheidsmarkt spreekt men van 
moeilijk opvulbare vacatures en wachtlijsten. Men merkt dit ook als ze doorverwijzen richting de 
eerste lijn.  
 
Naast het tekort aan personeel wordt de zorg ook steeds complexer. Borging van de adviezen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot dysfagie wordt steeds uitdagender. Ook dit signaal speelt over de 
gehele keten. Momenteel is er geen directe oplossing of kans, maar de NLF zal dit signaal zeker 
meenemen.  
 
Daarnaast is een zorg, die de gehele klankbordgroep deelt, het niveau van de vierdejaars studenten. 
Ze merken op dat kennis niet op het gewenste niveau is en dat het klinisch redeneren soms als zeer 
lastig ervaren wordt. Binnen de gezondheidszorg groeit de complexe casuïstiek en bestaat 
enkelvoudige problematiek nauwelijks meer, wat het voor studenten ook extreem uitdagend maakt. 
Dit signaal zal mede via hen ook aan de hogescholen teruggegeven worden.  
 
Er is kort gesproken over logopedie op de IC , de implementatie van IDSSI en de vergoeding van OC-
middelen . De NVLF heeft dit jaar in samenwerking met het Radboudumc een standpuntbepaling 
geschreven betreffende de rol van de logopedist bij tracheacanule patiënten. Daarnaast sluiten we 
aan bij een clusterexpertisegroep IC. Wat betreft de IDSSI zijn er verschillende hulpmiddelen 

ontwikkeld, zie hiervoor Implementatie iddsi - ZonMw en Nederlandstalige IDDSI 2.0 online - NVLF .  
 
Tot slot is er gesproken over de verschuiving van de WLZ naar de ZvW. Hier zijn veel zorgen over. De 
NVLF heeft hierover het volgende nieuwsbericht al geplaatst: https://www.nvlf.nl/nieuws/153699/ 
 

JB 

 

 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/project-detail/zorg-voor-innoveren/implementatie-iddsi/
https://www.nvlf.nl/nieuws/nederlandstalige-iddsi-2-0-online/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nvlf.nl%2Fnieuws%2F153699%2F&data=05%7C01%7CH.Rompen%40han.nl%7Ca8e7b1c5b61643fe7dad08dace51ece1%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638049148510041244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pR0%2FXqmEdpyTEJexj8diPr1RaMJKkHbUrkb4DJc%2FzJU%3D&reserved=0

