Gemeenteraadsverkiezingen en logopedie
Op 19 maart 2014 vinden er in vrijwel alle gemeenten verkiezingen plaats voor de gemeenteraden. In de aanloop
naar deze verkiezingen wil de NVLF bij de lokale politieke partijen aandacht vragen voor het belang van de
signalering van spraak- en taalstoornissen. Ook leden kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Waarom deze actie?
De NVLF wil bij gemeenten nog eens het belang van preventie bij taal- en spraakproblemen onder de aandacht
brengen, zodat zij gaan investeren in preventieve logopedie. Nu al zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
uitvoering van het basistakenpakket JGZ (waaronder de uitvoering van de screening op spraak- en taalstoornissen).
Vanaf 2015 ook voor de uitvoering van de jeugdzorg: de Eerste Kamer heeft hier onlangs mee ingestemd.

Wat heeft de NVLF gedaan?
In het najaar van 2013 hebben wij aan de landelijke politieke partijen gevraagd informatie te verspreiden aan de
lokale afdelingen van deze partijen over het belang van een tijdige signalering van spraak- en taalproblemen. Vrijwel
alle partijen hebben toegezegd deze informatie door te sturen of via de website van de partij te verspreiden.
Wij hebben ook gemeenten met dezelfde informatie aangeschreven. Voor een vervolg op deze stappen doen we
een beroep op onze leden.

Zoek contact met lokale politici: plan van aanpak
De komende dagen zal er volop informatie onder de kiezers worden verspreid over de plannen van de lokale
politieke partijen. Naast folders zullen er op tal van plaatsen ook kraampjes op markten en bij winkelcentra staan
en verschijnen er advertenties in de plaatselijke (week)bladen. Via deze middelen kun je te weten komen wie de
kandidaten zijn voor de gemeenteraad en hoe je ze kunt benaderen (e-mail, Twitter).
Het plan van aanpak om met de kandidaten in contact te komen (met de bedoeling om de aandacht te richten op
de preventieve logopedie), is dan:
Stap 1
zz Verzamel de contactgegevens uit de verkiezingspropaganda
zz Bereid een bericht voor, gebaseerd op een eigen ervaring, waarmee het belang van preventieve logopedie
wordt geïllustreerd. Denk bijvoorbeeld aan een specifieke casus.
zz Geef aan wat volgens jou het probleem is m.b.t. die casus en aan welke politieke oplossing je denkt.
zz Stel tenslotte in dat bericht de vraag aan de desbetreffende persoon. Betrek daarbij wat je te weten bent
gekomen over de plannen van die partij over zorg: of er wel / geen speerpunt van wordt gemaakt.
Stap 2
Leg de vraag voor aan zoveel mogelijk kandidaten. Als op papier de plannen met betrekking tot de zorg voor
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de jeugd, waaronder de signalering van de spraak- en taalproblemen, vaag zijn, dan dwingt de vraag om er
in ieder geval over na te denken. Zijn er nu (nog) geen plannen, dan kunnen de partijen alsnog hierop beleid
ontwikkelen.
Op deze manier, via het gericht stellen van vragen, verwachten we dat het onderwerp preventieve logopedie in
de verkiezingstijd een onderwerp van gesprek kan worden.

Kost het uitvoeren veel tijd?
De meeste tijd zit in de voorbereiding: het aanleggen van een lijstje namen met contactgegevens. De vraag
stellen kost nauwelijks tijd. Door het inzetten van social media (Twitter of facebook) kan je heel direct al aan de
kandidaten je vraag stellen. Veel lokale politici zijn nu al actief op Twitter.
Komt u bijvoorbeeld een kraampje van een partij tegen? Stel de vraag. Probeer in het belang van het kind
aandacht te vragen voor de preventieve logopedie.

Basistekst voor persbericht
Taalontwikkelingsstoornis is onzichtbare handicap
Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (tos) hebben moeite met taal. Een peuter die weinig praat en
onverstaanbaar is. Of een wat ouder kind dat kromme zinnen maakt of verkeerde werkwoorden gebruikt. Of
een kind dat altijd stil is omdat het moeite heeft met het meedoen aan een gesprek. Dit is niet hetzelfde als een
taalachterstand wat vaak wordt gedacht. Een kind met tos heeft geen extra taalondersteuning nodig in de vorm
van voor- en vroegschoolse educatie bijvoorbeeld.
Als de ontwikkeling van de communicatie niet goed verloopt kan dit ernstige gevolgen hebben. Niet alleen in het
gedrag, maar ook voor de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière.
Vroegtijdige signalering van spraak-taalproblemen is enorm belangrijk. Logopedisten kunnen de spraak- en
taalontwikkeling van kinderen beoordelen, daarin adviseren en zo nodig behandelen.
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