
 

 

 

Commissie/werkgroep …. 

Leden commissie PR 

Naam Mailadres 

- Anne Schuddeboom  sic.schuddeboom@gmail.com 

- Janneke den Ouden janneke@stottercentrumboz.nl 

- Marjon Bremer  marjonbremer@logopediewateringseveld.nl 

  

  

  

  

 

Contactpersoon werkgroep:  Anne Schuddeboom 

Jaarverslag 2020 

 De doelen/ speerpunten voor 2020: 

                      Zorgen dat de NVST zichtbaar blijft; zowel intern – voor de leden zelf-  als extern 

o Het ondersteunen van de Damsté groep, zodat deze steeds meer bekendheid krijgt 

o Het up-to-date houden van de website van de NVST, in 2020 

o Het mede organiseren van de stand op het NVLF congres 

o Initiëren en stimuleren van initiatieven rond pers en media 

o Verzorgen van maandelijkse NVST nieuwsbrief 

 

De PR commissie 2020 bestaat nu uit 3 leden Anne Schuddeboom, Marjon Bremer en Janneke den Ouden.  

Jolien van der Heijden-Uijenkruijer ondersteunt vanuit het bestuur Anne met het up-to-date houden van 

de website en het verzamelen van stukken voor de nieuwsbrief.  



 Wat is het belang om aan deze doelen te werken binnen de  werkgroep? 
 

Het is van belang om collega logopedisten zoveel mogelijk te informeren over de meest recente 

informatie die beschikbaar is over stotteren, groepsbehandelingen e.d. 

 Wat is daarvan bereikt in 2020? 

1. Wij hebben als commissie dit jaar weinig contact gehad. We hebben één keer online contact gehad 
voor de NVLF vergadering op 16 mei. En er is mailcontact geweest over de online deelname van de 
NVST aan de congres dag van de NVLF (30 oktober).  

2. De werkgroepen hebben zelfstandig gewerkt met het volgende resultaat: 

De website is mede up-to-date gehouden door Anne Schuddeboom en Janneke den Ouden 
 

 Welke (meetbare of zichtbare) resultaten zijn de werkgroep behaald? 

- Doel: Groeiende contacten onderling en met de Damste groep. 

Er is contact gelegd tijdens de ALV met de Damste groep. Zij gaven aan zelfstandig te kunnen opereren. 

De groepen zijn inmiddels goed opgestart. 

- Doel: Initiëren en stimuleren van initiatieven rond pers en media 

Het stotterfonds gaat een lijst maken van therapeuten en clienten die benaderd kunnen worden 

wanneer een interview gegeven moet worden of wanneer er een persbericht geschreven moet 

worden. 

- Doel: nieuwsbrief en website: De website en de NVST nieuwsbrief worden in samenwerking met 

het bestuur verzorgd. 

 Welke acties worden hiervoor uitgezet door de werkgroep? 

- Het informeren van de NVLF leden gebeurt op de congres dag van de NVLF. Deze dag was dit jaar 
online georganiseerd en hier hebben wij niet actief aan deelgenomen. We hebben de NVLF gevraagd 
om de informatie via de Logopedie of de nieuwsbrief te verspreiden. De NVLF heeft hierop positief 
gereageerd. Het bericht zou nog meekunnen in het korte nieuwsoverzicht van de Logopedie van 
december. 

- De website commissie verzorgt samen met Jolien vd Heijden (secretaris bestuur) de nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief wordt maandelijks aan de leden verzonden. 

- De website commissie houdt voor de website de kaart bij en de veranderingen die de NVST leden 
jaarlijks doorgeven omtrent de praktijkgegevens. 



- De website commissie ontvangt vragen die binnen komen via de website omtrent stotteren en stuurt 
ze door naar de juiste persoon. 

 Heeft de werkgroep nieuwe leden nodig?  

De taken zijn verdeeld; er zijn geen nieuwe leden nodig. 

Heeft de werkgroep een financieel budget nodig? nee 

 Wat is er (nog) niet bereikt?  

In overleg met het Stotterfonds is besloten om dit jaar niet actief deel te nemen als NVST aan het 
congres van de NVLF. Nu het congres online was zouden we geen folders kunnen uitdelen. De tijd die 
er gereserveerd was voor het mediaplein was een half uur, terwijl de deelnemers in die tijd ook 
lunchpauze zouden houden.  

Pers/media 

We hebben het bestuur van de NVLF voorgesteld om een tekst in de Logopedie of in de Nieuwsbrief te 
mogen schrijven om de leden alsnog te bereiken. De volgende informatie willen we delen met NVLF 
leden: 

- Het materiaal dat is ontwikkeld voor wereld stotterdag 2020 door het stotterfonds 
- Damsté groep (groepstherapieën) 
- NVST website  
- Mogelijkheid tot collegiaal consult voor de allround logopedist 
- Kort de aanbevelingen uit de herziene richtlijn stotteren. 

 Waar gaat de werkgroep verder mee in 2021? 

Een van de doelen was : 

1. Sturing geven aan de werkgroepen external affaires (StotterFonds, NVLF, Demosthenes en 
pers/media) en werkgroep profilering (website NVST & IZS) 

Maar in de praktijk blijkt dat bovengenoemde groepen geen sturing nodig hebben. Zij hebben een 
eigen bestuur en staan op eigen benen.  

De taken die blijven voor de Pr commissie zijn; 

• Het up to date houden van de website (Anne, Janneke) 

• Het meewerken aan de nieuwsbrief (Anne, Janneke) 

• De NVST vertegenwoordigen op de dag van de NVLF (Marjon) 


