Logopediepraktijk Zwartewaterland
BESCHRIJVING

Logopedist
Logopediepraktijk Zwartewaterland
Een prachtige start en het doen van goed werk
Onze historie start 20 jaar geleden met het aankopen van de combinatiepraktijk Genemuiden – Zwartsluis waar we instromen op het VVE-project en jarenlang met de gemeente werken
aan de grote achterstanden locaal. Met de focus op de mogelijkheden van onze cliënten werken we samen met de gemeente. De praktijk met aanvankelijk kinderen en jong volwassenen
breidde zich in samenwerking met basisscholen uit naar Zwolle, Kampen, Wilsum en ’s Heerenbroek.
De praktijk maakt onderdeel uit van o.a. Kindcentrum de Wijngaard, waar mensen zorgzaam coöperatief zijn. Hier staat de mens op 1. In het Medisch Centrum in Genemuiden zitten we
met verschillende disciplines waaronder onze huisartsen in 1 pand. Ook op onze andere vestigingen werken we in een locaal team direct betrokken met elkaar op de doelgroep.
Samen met anderen kunnen lunchen en in sfeer bij te dragen is dan ook iets waar jij van genieten kan.
De locaties zijn goed geoutilleerd en kennen een groot netwerk waarin multidisciplinair gewerkt kan worden.
Doelgroep
Er wordt breed behandeld en met de cliënt in zijn mogelijkheden meegedacht bij fonetische en fonologische articulatiestoornissen, dysfatische ontwikkeling, TOS, meertaligheid,
spellingsproblematiek, dyslexie, taalproblematiek op gebied van taaldenken, taalbegrip, taalproductie en taalgebruik, tekstbegrip specifiek werken, mondmotorische afwijkingen, ademstemstoornissen, auditieve verwerkingsproblematiek en verbale ontwikkelingsdyspraxie. Schisisbehandelingen, preverbale zorgvragen en stotteren behandelen we in samenwerking met
ervaringsdeskundige logopedisten op dit gebied. Diagnostiek in de spraak-taalontwikkeling van de jongste kinderen geven wij vanuit nascholing extra onze aandacht.
Voor kinderen gediagnosticeerd met autisme (ASS), ADHD, syndroom van down, Klinefeltersyndroom, passen wij onze behandelingen aan zodat zij maximaal kunnen leren. Een
sensorisch integratief therapeut en/of trainer Totale Communicatie denkt in behandelvormen mee.
De volwassene die ons nodig heeft bieden wij zorg in samenwerking met gespecialiseerde logopedisten met expertise op bijvoorbeeld neurologisch gebied voor afasie, dysartrie,
Parkinson, dysfagie. Je kan deze zorg binnen het team uitbesteden. Er is 10 jaar samenwerkingshistorie met het ziekenhuis waarbij rechtstreekse zorg aan ziekenhuiscliënten gegeven
is. Voor spraakafzientrainingen zijn we aanvullend gecertificeerd. Voor ALS- en dysfagie-cliënten is aanvullende bij- en nascholing gevolgd en is er samenwerking met de Stichting ALS.
Werkwijze
Wij geven na de gedegen voorbereiding een volledige overdracht op auditnorm. We bouwen de functie op vanuit jou. Arbeidsuren en werkdagen in overleg. Kom je tot vragen gedurende
je behandeldagen dan staat er een 12 jarig intern getrainde collega voor je klaar. In betaalde tijd wordt je post-HBO getraind binnen de eerstelijn vaardig te zijn. Er is intercollegiaal
overleg mogelijk voor vakinhoudelijke vragen binnen ons samenwerkingsverband waarin logopedisten zitten die 1-20 jaar werkervaring hebben in de eerste lijn, speciaal basisonderwijs,
revalidatiecentra en in het ziekenhuis. Deelname aan de kwaliteitskring wordt vanuit de praktijk ondersteund. Met ervaring aan je zijde ben je zeker in je behandeling. In de praktijk mag je
doorgroeien naar extra functies, doelgroepvoorkeuren en/ of specialisaties binnen het team via talentontwikkeling en innovatie.
Gezond, veilig en gelukkig je werk uitvoeren is voor ons belangrijk.
Contract
Stabiliteit en vaste gezichten zijn voor ons belangrijk. Daarom bieden wij meerjaarcontracten en vaste werkdagen aan. (Wil je voorzichtiger starten dan kan dat ook). Bevalt de
samenwerking goed dan werken we in vastdienstverband verder. In de contracten is een goed salaris opgenomen met volledige kilometervergoeding. Cliëntadministratie is volledig
betaald. Vakantie-uren en vakantiegeld worden transparant separaat getoond en gegeven. Met de doorbetalingsregeling bij ziekte, houd je inkomsten tijdens herstel thuis. De interne
post-HBO scholing en is eveneens betaald. In overleg bepaalde nevenactiviteiten worden vergoed. Met een ruime cursusvergoeding en verschillende pensioensmogelijkheden maak jij
een fijne start. Een auto via de praktijk is bespreekbaar.
Je ontvangt voorafgaand aan de start je praktijklaptop en praktijktelefoon. Met de laptop heb je toegang tot een onbeperkt aantal behandelmaterialen online. De praktijktelefoon bevat een
onbeperkt aantal belminuten en sms’en. Hierdoor is intercollegiaal overleg, overleg met de cliënt of diens zorgverleners in de ruimste zin des woords mogelijk.
Zijn er andere arbeidsvoorwaarden die jouw aandacht hebben, leg ze voor! Bel op! Er is meer mogelijk!
Borgen van Kwaliteit
Naast de dagelijkse intercollegiale contacten en wekelijkse coaching t.b.v. de beroepsnorm en –inhoud is er het KP. Je beroepsuren bouwen zich met ons contract van 2-of meer
werkdagen per week gedurende 3 jaar zeker op naar 1600 beroepsuren. Je krijgt voor je KP de benodigde beroepsbewijzen van de praktijk. De 160 punten voor je KP nodig? Al doende
ervaar je waar voor jou de meerwaarde op cursusgebied ligt en richten we je cursuspad in. Je deskundigheidsbevordering is gekoppeld aan een ruime cursusvergoeding voor elk
arbeidsjaar. Met een plan van aanpak kan je gericht aan de slag om tijdig de overige Kwaliteitsregisterpunten te realiseren. We groeien met je mee naar diep allround, gespecialiseerd of
een mix van de 2. Deel je kennis en kunde door stage te begeleiden. Zo zijn we samen tijdig klaar voor de herregistratie over uiterlijk 5 jaar.
Preventie covid-19 besmetting?
De praktijk is volledig ingericht op alle covid-19maatregelen. We helpen je bij de uitvoering. Mocht het komen tot thuiswerken dan is je werk daar door ons op voorbereid. Thuiswerken is
volledig mogelijk. Je werk gaat door gedurende een gedeeltelijke/ algehele lock-down.
Contact!
Bel voor het delen van je wensen m.b.t. arbeidsvoorwaarden, arbeidsuren en werkdagen met 06-270 700 87. Binnen een werkdag plannen wij het eerste gesprek. Je kan nu alvast je
brief met CV mailen naar logopediezwartewaterland@gmail.com. Deze wordt binnen 2 werkdagen beantwoord.
Hoe verder?
Herintredend, bijna afgestudeerd, net afgestudeerd of jaren ervaring: na een eerste telefonische kennismaking en/of een oriënterend bezoek bespreken we de arbeidsvoorwaarden
in ons gesprek. Voor tussentijdse vragen is alle ruimte. Na contractering volgt een goede inwerkperiode, waarna je start in ons samenwerkingsverband met een jouw baan met vaste
werkdagen en een grote cliëntenopkomst.
Wil je part-time werken, dat kan zeker ook. Je rooster kunnen we samen bepalen en ook in stappen uitbreiding van uren kunnen worden gepland.
Ben direct in beeld:
Bel voor je start 06- 270 700 87 en stuur direct een korte mail – Logopediezwartewaterland@gmail.com
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