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Kandidaat voorzitter: Marlies Tonnis 
 

Al tijdens mijn studie, waarbij ik logopedie heb gecombineerd 

met Algemene Taalwetenschap, werd voor mij duidelijk dat ik 

me binnen de logopedie graag zou specialiseren in de 

begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen die 

stotteren. Het feit dat elke behandeling weer anders is en je 

met elkaar het plaatje compleet probeert te maken en samen 

besluit hoe je de therapie gaat vormgeven vind ik erg leuk.  

Meteen na mijn afstuderen, in augustus 2009, ben ik me 

verder gaan verdiepen. Eerst door middel van cursussen en 

begeleiding van een ervaren stottertherapeut. Daarna middels 

de ECSF. Ik ben vanaf het begin begunstiger geweest bij de 

NVST en zodra het kon ben ik ook lid geworden. Ik ben 

betrokken geweest bij het vernieuwen van de website, de NFS en afgelopen jaar bij de vernieuwing 

van de richtlijn stotteren.  

 

Ons werkveld, logopedie-stottertherapie, is in beweging en aan het veranderen. Het lijkt me leuk 

om samen met de andere bestuursleden bij te dragen aan de toekomst van de vereniging. Er spelen 

op dit moment vragen over het doel van de vereniging en wat we willen en kunnen bereiken als 

NVST. De komende jaren zullen die vragen beantwoord gaan worden en het lijkt me leuk om hier 

actief bij betrokken te zijn. Als voorzitter zal ik de grote lijnen in de gaten blijven houden. 

Daarnaast wil ik graag de vergaderingen zo efficiënt mogelijk laten verlopen, waarbij er natuurlijk 

ruimte is voor de input van alle leden.  
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Kandidaat penningmeester: Joeri van Ormondt 

Dag collega's, 

De meesten van jullie zullen mij al kennen (en andersom), 

maar vast niet alles weten. Ik vertel daarom graag kort iets 

over mezelf. Ik ben oorspronkelijk doctorandus in de 

Bedrijfskunde (afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit 

Groningen). Toen ik, dankzij mijn eigen therapie, inzag hoe 

ontzettend mooi ons vak is, heb ik me ingeschreven aan de 

Hanze Hogeschool. Sinds begin 2016 ben ik logopedist. De 

zomer daarna ben ik aan de ECSF begonnen, waardoor ik 

sinds 2017 logopedist-stottertherapeut en volwaardig NVST-

lid ben. 

Sinds 1 januari 2018 heb ik mijn eigen praktijk: De Stotterpraktijk. Daarmee heb ik de 

vestiging/praktijk van (ex-)collega's Angelique Dreier in IJmuiden en Anita Jonk in Purmerend 

overgenomen. Ook heb ik twee 'eigen' vestigingen opgericht, één in Arnhem en de laatste zat eerst 

op Schiphol-Oost en is onlangs verhuisd naar Amstelveen. We zijn inmiddels met een team van vier 

logopedisten, allen stottertherapeut of stottertherapeut i.o. 

In het verleden heb ik meerdere bestuursfuncties bekleed bij diverse verenigingen, het bestuur van 

de NVST is voor mij een logische stap. Ik zet me al langer in voor de stotter-zaak. Aan zowel de 

oorspronkelijke als de herziening Richtlijn Stotteren heb ik als vertegenwoordiger van Demosthenes 

meegeschreven. Tevens heb ik de patiëntenversie geschreven. De stottercafés in Groningen en 

Amsterdam heb ik destijds mede opgericht. 

Met de herziening richtlijn, het profileren van de stottertherapeut (in combinatie met het EFS) 

binnen het logopedisch werkveld en de dreiging van het opheffen van de NVLF-registers maakt dat 

ik het nu hét moment vind (en het momentum zie) om me te kandideren voor het bestuur. Ik zie het 

als taak voor de hele NVST en het bestuur in het bijzonder om de erkenning af te dwingen die ik 

vind dat wij specialisten verdiend hebben. 

Gezien mijn achtergrond als bedrijfskundige, leek de functie van penningmeester me het meest voor 

de hand liggend. Ik wil me daar graag voor inzetten, als de ALV dat een goed plan vindt, uiteraard. 
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Kandidaat vice-voorzitter: Maya de Graaf 

 
Ik ben Maya de Graaf, sinds september 2015 logopedist en 

sinds januari 2016 als zzp-er werkzaam in een maatschap van 

logopedisten met elk hun eigen specialisatie bij De Zaanse 

Logopedie Praktijk, te Zaandam.  

Mijn primaire specialisatie gedurende mijn opleiding was 

Afasie en andere door NAH veroorzaakte logopedische 

stoornissen. Met dit doel heb ik een intensieve stage van 5 

maanden bij revalidatiecentrum Reade te Amsterdam gelopen 

tijdens de afstudeerfase van mijn opleiding aan de Hanze 

Hogeschool Groningen. 

Inmiddels is mijn hoofdspecialisme stotteren.  Ik mocht het 

cliëntenbestand van Patricia Blokker, de stottertherapeute bij 

De Zaanse Logopedie Praktijk overnemen toen zij besloot te 

stoppen. Patricia heeft mij gedurende een half jaar gecoached tijdens mijn werk, terwijl ik de 

cursussen volgde van Stottercentrum Zeeland “Stotteren van theorie naar therapie” gericht op 

diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen en  gericht op de verbaal 

motorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen. Ook heb ik in deze periode de 

cursus Lidcombe gedaan bij het Lidcombe Consortium.  

In de zomer van 2019 heb ik het ECSF traject afgerond en werk ik vanaf oktober 2019 min of meer 

voltijd als stottertherapeut aangevuld met logopedie bij NAH. 

 

Bestuurlijke en organisatorische ervaring heb ik opgedaan in mijn eerdere werk op de Nederlandse 

ambassade in Zagreb, Kroatië, alwaar ik verschillende functies heb gehad die te maken hadden met 

de uitvoering van beleid gericht op culturele samenwerking (organiseren van tentoonstellingen, 

festivals, concerten, workshops etc.), beleid gericht op het ontwikkelen van maatschappelijke 

organisaties en burgerinitiatieven in Kroatië waarmee het democratische bestel en het pluralisme 

van de samenleving wordt bevorderd, en andere beleidstaken. Daarnaast was ik ook tolk/ vertaler. 

 

In Zaandam en omstreken ben ik sinds oktober 2015 lid van het  multidisciplinaire CVA-netwerk 

Zaanstreek Wormerland en sinds mei 2020 neem ik deel aan een multidisciplinaire 

samenwerkingsgroep van paramedici die Covid-19 patiënten zien gedurende hun revalidatie. 

 

Het is mijn vaste overtuiging dat alleen gedegen specialistische kennis en therapeutische 

vaardigheden de toekomst van ons vak zeker kan stellen.  

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de eerste lijn zijn erop gericht regionale kennis- en 

samenwerkingsnetwerken van praktiserende paramedici te laten ontstaan, die gezamenlijk het 

volledige pallet aan diensten kunnen aanbieden. Dit kan alleen werken wanneer elke deelnemende 

paramedicus een gedegen deskundige is.  

De financiering van de kennisnetwerken moet nog worden uit onderhandeld. 

Tegen deze achtergrond zie ik een grote kans en rol weggelegd voor de NVST die bij uitstek een 

netwerk is van gespecialiseerde hooggekwalificeerde paramedici, en die nagenoeg een landelijke 

dekkingsgraad heeft. 

Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om binnen deze ontwikkelingen ervoor te zorgen dat 

de NVST het vak van stottertherapeut inhoudelijk gedegen en economisch houdbaar, neerzet.  

Het is mijn ambitie om de NVST een volwaardige onderhandelingspartner voor de 

verzekeringsmaatschappijen te laten zijn, onafhankelijk van de NVLF ten aanzien van kwaliteit en 

verrichtingencodes volgens NVST normen en werkwijze. 
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Verkort CV 

1968   Geboren te Zaandam 

1992   Afgestudeerd Slavist (Servisch, Kroatisch, Sloveens, Tsjechisch) aan de Universiteit 

  van Amsterdam 

1993  Postdoc stipendium in Slovenië, over een onderwerp uit de historische taalkunde. 

1994/96 Freelance vertaler in Slovenië en Kroatië 

1996/2011  Medewerker op de Nederlandse ambassade te Zagreb in verschillende functies. 

2011 -2015 Studie logopedie aan de Hanze Hogeschool te Groningen 

2016  ZZP logopedist te Zaandam in de Zaanse Logopedie Praktijk 

2019  EFS gecertificeerd stottertherapeut 

 

 


