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HELD VAN CHANTAL MAILLY

INEKE HENDRIKS
HELD VAN KARIN COX-BECKERS
‘Wat zij op poten heeft gezet! Mooi voorbeeld van een idee
dat geweldig tot ontplooiing kwam. Natuurlijk die grote
actie van 2018 maar ook nu nog steeds actief. Petje af!’

HELD VAN CHRISTEL MIENTJES, MEDE NAMENS DE
LANDELIJKE KWALITEITSKRING DYSLEXIE
‘Ineke heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet om het
mooie vak van logopedist op een positieve manier voor het
voetlicht te brengen. Wij vinden het bijzonder dat ze (op
haar leeftijd) andere logopedisten inspireert en ondersteunt in hun strijd om zichtbaar te worden. Het is geweldig
om te zien hoe zij steeds weer enthousiast en op een
mooie, positieve manier naar voren treedt (en ondertussen
de bescheidenheid zelve blijft). Bij alle struikelblokken
waar wij tegenaan lopen is Ineke in staat positieve punten
te noemen. Ze blijft gedreven en zet zich meer dan 100% in.
Wij vinden haar echt een vakvrouw met het hart op de
juiste plek.’

‘Ineke heeft met haar actie “Logopedisten in Actie
2018” bijgedragen aan het verbeteren van het
moreel bij de logopedisten. In een tijd dat veel collega’s worstel(d)en met het leveren van de beste zorg
voor hun cliënten en hun eigen belangen was Ineke ineens
daar om met een positieve insteek de verbinding te maken
tussen NVLF en de collega’s en de collega’s onderling. Daarnaast heeft zij op haar eigen en positieve wijze logopedie
onder de aandacht weten te brengen bij diverse partijen. Dit
heeft ervoor gezorgd dat de logopedisten zich gehoord en
vertegenwoordigd voelden. Ineke is een doorzetter en blijft
zich inzetten voor de toekomst van ons mooie vak.’

en waarvan 500 daadwerkelijk aanwezig waren bij de
indrukwekkende, verbindende dag!
Eruit voort vloeide de voorbereiding en uitvoering van
de brainstormsessie die op 12 maart j.l. plaatsvond en
een overleg met alleen NZa op 12/6 in de praktijk van
Henriëtte Delsing, samen met Caroline Nouwels en
Otilia Hermes en Lisette van der Velpen.
Het was heel fijn dat Lisette van der Velpen sinds
najaar 2018 ons vertegenwoordigde in de
actiegroep Paramedi: 3/7/2019 hebben we
gezamenlijk met andere paramedische

REACTIE INEKE:

beroepsgroepen gedemonstreerd.

‘Het is ontroerend en verwarrend dat ik ben genoemd

Wat in mei 2018 begon is nog niet klaar:

als heldin: het maakt me trots en warm maar wat ik

we zijn gehoord, worden erkend maar

kan, kan toch iedereen! Dit verhaal begon met een

niet gewaardeerd. Inmiddels denken

steptocht van 1500 kilometer in 28 dagen. Mensen

Chantal Mailly en Aukje van Dam mee hoe

zeiden me dat het bijzonder was wat ik ondernam,

wij, werkende logopedisten, het geluid van de

dat ik daarmee aandacht zou kunnen vragen voor een

werkvloer in de vrije vestiging, onderwijs en intramuraal

goed doel. Dat goede doel vond ik in ons beroep en

kunnen versterken bij overleggen die ons aangaan.

hoe de zorgverzekeraars met ons en ons vak omgaan.

Mijn motto is: trots op logopedie! De bijbehorende

Ik wilde dat de werkvloer gehoord en erkend wordt in

mantra’s: Wat is onze kwaliteit, hoe kunnen we dat

de beleidslaag. Steppend heb ik blogs geplaatst over

kenbaar maken? Mijn insteek daarbij is dat onze

de kwaliteit van ons vak, de frustraties, onze succesver-

beroepsvereniging, de NVLF, beleidsmatig namens ons

halen en waarom logopedie ertoe doet voor de kwali-

spreekt met andere beleidsmakers (dat is de kracht van

teit van leven. Eind mei kwam ik terug in Gouda. Vanaf

de vereniging) en dat onze oprechte frustratie daarin

dat moment heb ik op Facebook mijn blogs geplaatst.

constructief kan worden meegenomen.

Maxime Ham pakte het op en de Facebookpagina

Het is prachtig dat ik als heldin wordt gezien. Maar ik

#Logopedisten in Actie! werd ingericht. Henriëtte

heb dit alleen kunnen waarmaken dankzij gelijkge-

Delsing sloot aan bij de kartrekkers.

stemde, meedenkende en meewerkende collega’s

De petitie aan de vaste Kamercommissie van VWS is

waardoor ik wist dat het niet alleen míjn frustratie was.

tot stand gekomen dankzij alle collega’s die hun bij-

25/9/2018 hebben we in gezamenlijkheid onze frus-

drage leverden en maakte aan alle betrokken partijen

tratie omgebogen naar trotse saamhorigheid voor ons

de inhoud van ons werk duidelijk. De uitnodiging voor

prachtige vak! Dat was me alle onrust, slapeloze

een brainstormsessie werd tegen de verwachting van

nachten en hoofdbrekens meer dan waard omdat die

het NVLF-lobbybureau door alle betrokken partijen

dag ons allemaal samen een fantastische energie

aangenomen (VWS, ZN, ACM, NZa en de NVLF)! Wat

heeft gegeven! Daar denk ik nog steeds glunderend

waren we trots op de 1500 collega’s die ons steunden

aan terug.’
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