
   



   



   

Samen maken we de 
logopedie in Rotterdam 

Rijnmond sterk!

Zoloro is een vereniging 
van en voor eerstelijns 
logopedisten in de regio 
Rotterdam Rijnmond.

Zoloro werkt samen met de 
Hogeschool Rotterdam 

en het kenniscentrum 
Zorginnovatie en draagt bij 

aan wetenschappelijk 
onderzoek in het werkveld.

Binnen Zoloro ontmoeten 
logopedisten elkaar en 

bouwen zij aan een sterk 
netwerk.

Zoloro organiseert 
ledenbijeenkomsten 

waarin nieuwe en lopende 
projecten besproken worden 
en de leden de gelegenheid 

hebben om actuele 
onderwerpen en vragen in 

te brengen. 

Zoloro is hét 
aanspreekpunt voor 

organisaties uit het 
onderwijs, de zorg en de 
gemeente voor projecten 

rondom persoonlijke 
communicatie, taal, spreken, 

gehoor en slikken

Zoloro wordt door de leden 
vertegenwoordigd in 

andere (multidisciplinaire) 
netwerken in de regio, bv: 
het Paramedisch Netwerk 

Rotterdam, het CVA-netwerk 
en het ParkinsonNet.

Zoloro organiseert elk jaar 
een Regiobijeenkomst met 

een speciaal thema met de 
gelegenheid tot netwerken 

met andere professionals uit 
diverse werkvelden.
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● Jaarlijks gezamenlijke 
bijeenkomst met de HR

● Inbreng in ideeën voor 
onderzoek vanuit het 
werkveld

● Begeleiden van studenten 
voor projecten vanuit het 
werkveld

CityLab010 
presentatie Met 
Taal Vooraan



   

Projecten: preventie en Projecten: preventie en 
voorlichtingvoorlichting

Raffie – voorlichtingsboekje 
aan ouders en kinderen – voor 
het eerst naar logopedie
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● Elkaar weten te vinden 
dmv een Facebook-groep 
en een Whatsapp-groep

● Betere vindbaarheid voor 
elkaar en andere 

verwijzers door de online 
kaart met praktijklocaties



   

● Eerstelijns CVA netwerk Rotterdam 
(ECNR)

● Paramedisch Netwerk Rotterdam (PMNR)



   

PR materialenPR materialen

Flyers: 

○ COPD
○ Astma
○ Preverbale logopedie
○ Voorlezen

Post-it blokjes: 

DANKZIJ MIJN 
LOGOPEDIST



   

Doe je mee?

De leden zijn eerstelijns logopediepraktijken in de regio 
Rotterdam Rijnmond en bij voorkeur ook lid van de 
NVLF. 

De jaarlijkse contributie is afhankelijk van de praktijkgrootte. 
Bekijk dit en verdere toelichting op onze website: 
www.zoloro.nl/aanmeldformulier

             www.zoloro.nl   |   info@zoloro.nl     |   Facebook             |   @Zoloro 

Samen maken we de 
logopedie in Rotterdam 

Rijnmond sterk!

Meld je aan op de website 
van Zoloro: 

zoloro.nl/aanmeldformulier
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