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5 logopediepraktijken in Dordrecht en Papendrecht hebben de handen ineengeslagen 

samenwerken biedt, is een breder podium ontstaan om logopedie beter voor het voet-

Dordrecht.

king geformaliseerd met een maatschapscon-

tract. Het staat nu als een huis.”

Wat is het geheim van jullie 

samenwerking?

“Binnen LogoNet hebben alle logopedisten 

een eigen specialisatie. Door de korte lijnen 

die we hebben, is overleggen of naar elkaar 

doorverwijzen heel gemakkelijk. Ook heb-

ben we, mede door onze specialisaties, ieder 

een eigen netwerk opgebouwd. Binnen ons 

samenwerkingsverband hebben we daar 

allemaal pro!jt van. De lijnen met andere 

disciplines zijn daardoor korter en we vinden 

sneller de juiste weg, wat zich vertaalt in 

kwalitatieve zorg en een een klant die snel op 

de juiste plaats de juiste zorg krijgt.” 

Werken jullie ook samen met andere 

disciplines?

“We vinden een multidisciplinaire aanpak 

Waarom wilden jullie gaan samenwerken?

Chantal vertelt: “We kennen elkaar al jaren 

via de kwaliteitskring en zijn alle 6 gepassio-

neerd over ons vak. Het was al een tijd onze 

wens om niet alleen te praten over al onze 

ideeën en plannen, maar deze ook vorm te 

geven. Na een startbijeenkomst waarin we 

ook andere logopediepraktijken uit de regio 

uitgenodigd hadden, bleef deze kleine, maar 

zeer enthousiaste groep over.”

Hoe hebben jullie de samenwerking vorm 

gegeven?

“We hebben Steunpunt KOEL ingeschakeld 

om ons te helpen de samenwerking op te 

zetten. Adviseur Eveline Los heeft ons in het 

gehele proces ondersteund. Zo hebben we 

met haar o.a. gekeken naar ieders kwaliteiten 

en rol binnen binnen de samenwerking. Ze 

stelde ons de juiste vragen en #oot ons terug 

wanneer nodig. In juni jl. is onze samenwer-

voor logopedische problemen heel waar-

devol. We zoeken actief de verbinding met 

andere zorg-, maar ook onderwijsprofessio-

nals. Vanuit LogoNet werken we o.a. samen 

met orthopedagogen, psychologen, fysio- en 

ergotherapeuten, huisartsen, KNO-artsen, 

wijkteams, scholen, peuterspeelzalen en 

consultatiebureaus. Op onze site staan ook 

richtlijnen voor multidisciplinaire teams.

Kun je iets vertellen over jullie plannen 

en ideeën?

“We zijn nu bezig met het uitwerken van 

onze plannen; onze gezamenlijke website 

bijvoorbeeld.  

De website (www.logonet.nl) is sinds novem-

ber vorig jaar online en bevat informatie over 

allerhande zaken rondom logopedie.  

We hebben daarin waardevolle informatie 

opgenomen voor zorgvragers, zorg- en 

onderwijsprofessionals.  

Denk bijvoorbeeld aan (multidisciplinaire) 

richtlijnen. De informatie is overzichtelijk 

samengebracht. We hopen hiermee voor 

alle partijen een goed overzicht gecreëerd te 

hebben van de mogelijkheden van logopedie. 

Naast de website zijn we nu ook bezig met 

het ontwikkelen en geven van trainingen 

(bijv. “vroegtijdig signaleren van logopedi-

sche problemen”). 
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in LogoNet Drechtsteden zijn verenigd:

Heeft u interesse in het opstarten van een samenwerkingsverband? Neem 

dan contact met ons op (tel 078-6193068 of info@steunpuntkoel.nl). We 

gaan graag met u in gesprek over onze mogelijkheden tot ondersteuning.
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