NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR LOGOPEDIE

JAARGANG 91

RIET GRAUWELS
HELD VAN SANDRA SMITS:
‘Zij is een ongelooflijk kundige logopedist die haar
kennis over taalstoornissen zoveel mogelijk aan iedereen
die geïnteresseerd is probeert door te geven. Tot twee jaar
geleden deed ze dat naast haar baan als cursusontwikkelaar
bij Auris in Goes ook als logopedist in de vrije vestiging in Goes.
Riet heeft erg veel kennis over taalstoornissen en kan dit op een ongelooflijke mooie en immer vriendelijke en geduldige manier overbrengen.
Riet komt op veel scholen om hulp te bieden en projecten rondom taalstimulatie op te zetten. Ze is op taalgebied voor velen in Zeeland een
zeer bekend persoon. Ze zal zichzelf nooit op de voorgrond plaatsen
maar dat hoeft ook niet. Ze is voor mij een groot voorbeeld.’

REACTIE RIET:
‘Als logopedist, stottertherapeut en ambulant dienstverlener in het cluster 2 onderwijs,
heb ik de afgelopen 38 jaar binnen
mijn werk al heel veel helden ontmoet. Ik hou van vernieuwen, ontdekken, ontwikkelen, kennis en
vaardigheden doorgeven op een

manier dat mensen er morgen mee aan de slag gaan. Dit altijd met anderen
die mij inspireren en waarvan ik heel veel leer.
De grootste helden binnen mijn werk zijn de kinderen en hun ouders, daar
doe ik het voor! Mijn collega’s logopedisten en collega’s van Auris waarbij
samenwerking tussen logopedie en onderwijs een enorme meerwaarde
laat zien. Met leerkrachten op scholen mag ik meekijken en luisteren naar
hun vragen, om samen te zoeken naar kansen, zodat hun leerlingen met
een taalontwikkelingsstoornis zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Aan
al mijn helden, bedankt!’

HELD VAN HET TEAM LOGOPEDIE
HOGESCHOOL UTRECHT:
‘Lizet is gepromoveerd logopedist, en werkt als hogeschoolhoofddocent aan Hogeschool Utrecht. In 2018
leverde Lizet een enorme bijdrage aan de kennisagenda
Logopedie, die van groot belang is voor ons werkveld, en vooral voor onze
cliënten. De kennisagenda is erop gericht om cliënten te helpen participeren in onze samenleving. Dat is ook waar de onderzoekslijn van Lizet
binnen het lectoraat logopedie zich op richt: instrumenten en interventies
die personen met afasie daadwerkelijk helpen om te participeren in communicatieve situaties. Producten en projecten die hieruit voortgevloeid zijn,
zijn onder andere SAQOL, Communicare en Logoclicks. De afgelopen jaren
heeft Lizet ongelofelijk veel subsidies binnengehaald, om jonge onderzoekers een goede kans te bieden en onze cliënten de beste zorg te
bieden. Lizet heeft een groot talent om mensen te verbinden op kleine en
grote schaal, om talenten bij anderen te herkennen en hen aan te sporen
deze talenten te gebruiken. Ze weet studenten en collega’s in het werkveld
te enthousiasmeren voor wetenschappelijk onderzoek, en geeft het begrip
‘Evidence based werken’ op praktische wijze handen en voeten.
Lizet is, kortom, een inspirator, met een enorme passie en inzet voor ons
vakgebied. Een echte held, dus!’
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REACTIE LIZET:
‘Het is een voorrecht om met
zoveel geïnspireerde en inspirerende collega’s en aanstaande
collega’s te mogen samenwerken aan het verbeteren van
de (logopedische) zorg voor
mensen met een communicatieve beperking. Wat een eer
om als held te worden gezien!’

