
Waarom naar een nog slimmere planning? Het gaat toch goed?
Inderdaad, in de praktijk hebben teams hun eigen manier gevonden om elke 
maand weer roosters te presenteren waarin ieders wens een plek heeft. Met 
dank aan de leidinggevenden of roosteraars die inmiddels expert zijn in het 
vinden van creatieve oplossingen. En met dank aan die medewerkers die zich 
vaak beschikbaar stellen om in te vallen, zelfs als het hen eigenlijk niet zo goed 
uitkomt en die bereid zijn om harder te werken als de teambezetting net iets te 
mager is.

In het Arbeidstijdenbeleid Leekerweide is de basis gelegd voor het roosteren. 
Met slimme aanpassingen kan de planning en het rooster nog meer worden 
verbeterd. En dat heeft voordelen voor iedereen!
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MuLo:

Muziek en 
Logopedie
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Houd je van zingen en 
muziek? Gaat praten of 
meedoen niet vanzelf, 
maar doe je wel graag 
mee met een feestje? 

Wil je beter, makkelijker 
en meer ontspannen 
communiceren met 
anderen? Dan is MuLo 
echt iets voor jou!



Je brein kietelen, actief en pienter blijven 
door een combinatie van muziek en 
logopedie. Een actieve ondersteunende 
activiteit waarin je hoofd, lijf en conditie 
aangesproken worden. Tijdens een uur 
muziek maken en meezingen, kloppen we 
het stof uit je hoofd en zetten we de 
bedrading op spanning. Geprikkeld 
worden was nog nooit zo leuk! Na dat uur 
ben je moe, maar helemaal fris en alert. 
Voor een sessie lijf- en hoofdonderhoud 
moet je bij ons zijn.

Wat doen we?
In MuLo werken we aan je 
communicatievaardigheden. Muziek 
werkt ontspannend en activerend. Muziek 
is meebewegen, meeneuriën of uit volle 
borst meezingen. Met muziek kun je 
emoties uitdrukken die zich moeilijker in 
taal laten vangen. Maar het nodigt ook 
uit gevoelens te vertalen. Kortom: muziek 
maakt communiceren makkelijker en 
leuker.

Laat je horen                     
MuLo is geschikt voor iedereen en alle 
leeftijden. Waarom je meedoet of wat je 
wilt leren maakt ook niet zo veel uit: de 
doelen zijn voor iedereen anders. 

Die spreken we per deelnemer af. Tijdens 
de bijeenkomsten gebruiken we alle 
vormen van ondersteunende 
communicatiemiddelen. Zo krijg jij 
handvatten, maar zeker ook het 
zelfvertrouwen om ook buiten de groep 
van je te laten horen. We beloven je dat je 
niet eens merkt dat je aan het werk bent. 
Want MuLo is vooral ook heel veel plezier 
maken met muziek en zang.

DE GROEP 
Maximaal 10 deelnemers

KOSTEN
- Interne cliënten mét VDA op 
  communicatie: gratis
- Interne cliënten zonder VDA op 
  communicatie: € 5,- per keer
- Externe cliënten: € 15,- per keer

A A N M E L D E N
Meld je aan via info@logischcentrum.nl. 
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Muziek en zingen activeert 
je hele lijf en je hersens! 


