
  
   

     
Hallo! 
 
 
Fijn dat je geinteresseerd bent in de vacature  
 

LOGOPEDIST M/V 
 

voor 8 uur per week (0,22 FTE) 
 met zicht op uitbreiding 

 

   zoekt een collega die in eerste instantie ons team voor 6 uur 
per week komt versterken. Aanvankelijk specifiek voor onze praktijklocatie in 
Enkhuizen. Maar daar hoeft het niet bij te blijven. Er zijn veel mogelijkheden voor 
uitbreiding in de toekomst. Want we groeien, nou ja, als kool dus. En aangezien je 
logopedisten niet onder een koolblad vindt, -helaas-  doen we deze vacature uit.  
 
Wie zijn we 
Logisch! is een ambitieus zelfstandig organiserend team binnen LeekerweideGroep. 
We zijn een team dat bestaat uit  5 dames met ieder hun eigen expertise en 
aandachtsveld. Natuurlijk zitten daar gedeelde werkvelden in. Samen kunnen we 
nagenoeg alle vragen binnen het logopedisch spectrum behandelen. Dat willen we 
ook graag want ons klantenbestand is heel verschillend en varieert van jong tot oud, 
met en zonder beperking.  
 
Wat we doen 
We werken op verschillende locaties in Noord-Holland. Ook geven we trainingen en 
cursussen aan ouders, professionals en andere zorgverleners. We ontwikkelen 
graag nieuwe vormen van ondersteuning. En zijn altijd op zoek naar de beste 
manieren om onze klanten te ondersteunen.  
 
Maar genoeg over ons. Nu over de functie.  
 



Wij vragen 
Een afgeronde opleiding Logopedie, grote mate van zelfstandigheid en 
zelforganisatie, passend binnen de visie van Logisch! Je bent op de hoogte van de 
kwaliteitscriteria 2018 en bent in staat te werken volgens de richtlijnen van de 
kwaliteitstoets. En je bent KP geregistreerd. Je bent mobiel in en rondom Enkhuizen. 
 
Wij bieden 
Een ambitieus en enthousiast team in een prettige werkomgeving. 
De functie is ingedeeld in FWG 55 conform de CAO gehandicaptenzorg  
(maximaal € 3928,- bruto fulltime) en goede arbeidsvoorwaarden. 
 
Logisch! en LeekerweideGroep 
Wanneer je bij ons komt werken, kom je in loondienst van LeekerweideGroep. 
Logisch! is daar namelijk een label van LeekerweideGroep. LeekerweideGroep biedt 
diensten, ondersteuning, behandeling en begeleiding aan mensen met een 
hulpvraag, met en zonder beperking, van jong tot oud. Die ondersteuning kan 
variëren van begeleiding aan huis, thuiszorg, begeleiding naar werk of dagbesteding, 
tot medisch advies en paramedische behandelingen zoals logopedische behandeling 
zoals wij die bieden aan ouderen, schoolgaande kinderen, volwassenen. Kortom, wij 
zijn een logopediepraktijk zoals ieder andere, maar wel één met heel interessante 
familie en met heel veel leuke en interessante klanten.  
 
Meer informatie en solliciteren?  
Als je meer wilt weten over de vacature kun je contact opnemen met Tanya van 
Poorten, logopedist, telefoon 0229-576432 of tanyavanpoorten@logischcentrum.nl  
 
Solliciteren 
Je sollicitatie voorzien van een recente CV kun je voor 13 juli richten aan 
LeekerweideGroep, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 1, 1687 ZG in Wognum onder 
vermelding van vacaturenummer 18052.  Je kunt ook mailen naar 
sollicitatie@leekerweidegroep.nl. En: kijk ook eens op onze website: 
www.logischcentrum.nl 
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