Wat levert een lidmaatschap op?
✔ Zoloro is een samenwerkingsverband van eerstelijns
logopedisten in de regio Rotterdam. Hierdoor
versterkt de positie van logopedie in de eerste lijn.
✔ Zoloro heeft een bindend effect naar elkaar, naar de
wijk en naar de gemeente Rotterdam. We kunnen
elkaar snel bereiken en gaan niet allemaal apart het
wiel uitvinden.
✔ Zoloro is als groep een serieuze gesprekspartner
naar buiten toe. Als groep is meer te bereiken dan
als individuele logopedist.
✔ Zoloro zet zich in voor preventie en wil aansluiten bij
het CJG Rijnmond om achterstanden op jonge
leeftijd te signaleren en bij het onderwijsprogramma
van de gemeente om taalachterstanden bij jonge
kinderen aan te pakken.
✔ Via de website en de afgeschermde Facebookgroep
kun je snel en efficiënt met andere leden communiceren. De Facebookgroep en
de community zijn de spil van de zorggroep. Alle informatie over de projecten
en bijeenkomsten, evenals de ontwikkelde producten zijn daar te vinden.
✔ Op de ledenbijeenkomsten kun je met collega’s netwerken en meewerken aan
diverse projecten.Voor elk van deze bijeenkomsten kun je punten ontvangen
voor het Kwaliteitsregister Paramedici.
✔ Zoloro ontwikkelt producten die je gratis of tegen een kleine vergoeding kunt
gebruiken als je lid bent.
✔ Deelname aan promotie-acties zoals bij de Dag van de Logopedie op 6 maart,
‘De week van de alfabetisering’, maar ook ‘Wereldstotterdag’ of‘Wereldstemdag’.
✔ Één keer per jaar wordt een grote Regiobijeenkomst georganiseerd, waarbij de
nieuwe ontwikkelingen binnen ons vak worden besproken, een speciaal thema
centraal staat.
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Aanmelden als lid?
Aanmelden kan op de website van Zoloro:

http://www.zoloro.nl/aanmeldformulier/

Wat verwacht Zoloro van een lid?
Actieve deelname binnen de vereniging. Dit kan op verschillende manieren.
De leden zijn eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam.
Je betaalt €85,- lidmaatschapsgeld plus €20,- instapgeld alleen voor het eerste jaar.
Wanneer je aanwezig bent bij minimaal 4 ledenbijeenkomsten ontvang je een deel
van het lidmaatschapsgeld terug.
Tijdens de ledenbijeenkomsten kun je bijvoorbeeld meewerken aan:
➢ Het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen over logopedie
➢ Het maken van onderlinge afspraken over de behandeling in een richtlijn
➢ Het voorbereiden van PR-acties van de zorggroep in de regio Rotterdam
➢ Samenwerking met het CJG stroomlijnen
➢
Samenwerkingen met PPO Rotterdam en Auris stroomlijnen
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