Waarom lid worden van ZOLORO?

Zoloro kent de omgeving
In de eerstelijns praktijk probeert de logopedist een zo goed
mogelijk overzicht te houden van de (para)medische hulp om
zich heen, ze wil in springen op nieuwe ontwikkelingen van de
logopedische behandeling en graag up-to-date zijn betreft de
logopedische kennis. Hierbij letten ze op de omgeving: wat
hebben clienten/zorgaanbieders/zorgverleners in ons gebied
nodig. Dit verschilt ons inziens van de behoefte met,
bijvoorbeeld Apeldoorn. Binnen de NVLF wordt zorg gedragen
voor de landelijke ontwikkeling.

Zoloro geeft logopedie een gezicht
We realiseren ons dat we een kleine beroepsgroep hebben,
maar we vinden dat we onze resultaten meer kenbaar mogen
maken. Rotterdam is er aan toe om logopedisten steeds meer te
zien als experts in de taalontwikkeling en communicatie!

Zoloro geeft een netwerk
Zoloro heeft al meer dan 40 leden, maar blijft dichtbij genoeg
om mensen specifiek om hun kennis/vaardigheden te kunnen
bevragen.

Zoloro biedt samenwerking
Binnen Zoloro bestaan diverse onderdelen waardoor we met de
aanwezige kennis en expertise sterker kunnen staan in de regio
maar ook binnen de eigen praktijk!

Zoloro denkt mee over de toekomst
DTL financiering, bezuinigingen, alleen financiële vergoeding voor
'chronisch zieken'... Voor de toekomst lijkt een hechtere
samenwerking tussen logopedisten van belang, op landelijk en
regionaal niveau om aan te kunnen geven naar buiten toe wat wij
betekenen.
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Waarom ben jij lid van ZOLORO?
"Wat mij aanspreekt in Zoloro is dat het kleinschalig is en doelgericht. Er zijn meerdere
projecten waar ik direct mee te maken heb in mijn werk. Bijvoorbeeld de werkgroep
Samenwerking met het CJG. Het lijkt mij zinvol dat er actie wordt ondernomen om dit
meer tot stand te brengen. Omdat het vrij kleinschalig is, lijkt me dat ook haalbaar.
Verder vind ik het prettig om naast het behandelen, ook anders bezig te zijn met logopedie.
Om op de hoogte te blijven van wat er speelt en hier ook een bijdrage aan te leveren.
De bijeenkomsten zijn leuk om bekende collega's tegen te komen, maar ook om nieuwe
collega's te ontmoeten. Ik vond het fijn om te merken dat iedereen gemotiveerd is en
zich wil inzetten voor zijn/haar vak. Dit heeft mij gesterkt in mijn enthousiasme."
Rosemarie Kranendonk
"De reden dat ik lid ben geworden van Zoloro is dat ik resultaat zie van geleverde
inspanningen, bijvoorbeeld de folders die zijn gemaakt. Verder heb ik in het verleden op
eigen initiatief zaken voor elkaar proberen te krijgen, maar het komt moeilijk van de grond.
Ik geloof in een collectief, waarbij elk lid kan profiteren van bereikte resultaten."
Graciële Fernandes
“In de media om zie ik vaak ingewikkelde problemen die 'eenvoudig' opgelost worden.
Zo zie je bijvoorbeeld in de 'supernanny' programma's dat binnen het uur een uit elkaar
gevallen, schreeuwend gezin kan worden getransformeerd naar een homogene, prettigcommunicerende familie. Daarbij hoort dat de Nanny dan enkele tips geeft, dat de ouders
een beetje sputteren maar vervolgens dit opvolgen en dan is het probleem opgelost.
Ik weet niet hoe het zit in Amerika, maar ik merk dat het hier in Rotterdam toch anders
werkt. Niet alle problemen zijn door enkele tips op te lossen, verder verwijzen is niet altijd
simpel, bekendheid bij anderen van je professie en expertise laat het soms afweten,
bestaande organisaties zijn niet altijd transparant en soms niet gemakkelijk toegankelijk.
Werkend in de vrije vestiging merk ik dat ik verder moet kijken dan mijn eigen voordeur
om grip te kunnen krijgen op bovenstaande uitdagingen. Daarom wil ik bij Zoloro horen!”
Inge van Meulen
"Samenwerking tussen logopedisten in een zorggroep lijkt me een prima vorm, omdat voor
bepaalde klachten (zoals bijvoorbeeld bij patiënten met chronische aandoeningen) niet
zozeer de zorgverrichting belangrijk zal zijn, maar een totaal zorgprogramma. Welke zorg
geleverd wordt, kun je dan laten bepalen door een zorgstandaard. Hiermee zorgen we
ervoor dat logopedisten een belangrijke rol blijven spelen in de eerste lijn."
Rob Zeijger
"Voor mijn gevoel zitten we met elkaar in een trein. Vóórin zitten de beleidsmakers,
financierders en degenen die ideeën hebben voor logopedie. Zij bepalen de richting en zij
bepalen ook waar de trein stopt... Als je rustig achterin de trein blijft zitten bepaal je niet
mee welke kant de logopedie opgaat. Door met elkaar in deze zorggroep te stappen
kunnen we samen meer voorin die trein komen en mee beslissen over de reis..."
Alieke Breure
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