
 
 

Missie van Stichting De Trans 
 

De Trans ondersteunt mensen met een 
verstandelijke beperking om te leven 
zoals zij dat willen. Samen met 
verwanten en overige betrokkenen 
maken we de ondersteuning persoonlijk, 
zodat plezier in het leven, wonen, 
werken, leren de best mogelijke kansen 
krijgt. Met onze ondersteuning streven 
we ernaar dat mensen op hun eigen 
manier het gewone leven kunnen 
ervaren en deelnemen aan de 
samenleving.  

Dienstverband:  

Bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar. 
 
Arbeidspercentage:  

40%, oftewel 14 uren gemiddeld per week. 
 
Ingangsdatum: 

z.s.m. 
 
Open tot: 

02-07-2018 
 
Functie-informatie: 

Bij De Trans wonen en werken mensen met een 
verstandelijke beperking op locaties in Drenthe en 
Groningen. In Emmen en omgeving zijn we op zoek naar 
een gemotiveerde logopedist, die affiniteit heeft voor 
volwassenen met een verstandelijke beperking.  
Als logopedist maak je deel uit van het Expertisecentrum, 
samen met onder meer drie collega logopedisten, 
fysiotherapeuten, gedragskundigen en medici. Het 
uitgangspunt is integrale individuele zorgverlening, 
waarbij de deskundigheid vanuit verschillende disciplines 
wordt gebundeld. Je bent werkzaam op verschillende 
locaties, zoals de woningen en locaties waar cliënten 
dagbesteding hebben. 
 
Functie-inhoud: 

Je doet logopedisch onderzoek, geeft advies en draagt 
zorg voor de behandeling en begeleiding van cliënten. Je 
houdt je bezig met Totale Communicatie, eet- en 
drinkproblemen, ondersteunen bij gehooronderzoek en 
andere voorkomende logopedische onderwerpen.  
Je richt je binnen je werkveld zowel op de cliënt als op 
zijn omgeving.  
 
De kerncompetenties zijn: 

Resultaatgericht, integer en klantgericht. 
 
Voor de functie gelden daarnaast onderstaande 
functie-eisen: 

 Je hebt de opleiding HBO-logopedie succesvol 
afgerond; 

 Affiniteit met mensen met een verstandelijke 
beperking;  

 Enige ervaring in het werken met deze 
doelgroep is zeker een pluspunt; 

 Je beschikt daarnaast over goede mondelinge 
en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

 Belangrijk is ook dat je in staat bent om 
methodisch te werken, met name bij het 
opstellen en uitvoeren van behandelplannen; 

 Je houdt de relevante ontwikkelingen op je 
vakgebied actief bij; 

 Je beschikt over een rijbewijs B en auto;  

 Je bent flexibel om incidenteel je werktijden aan 
te passen. 

 

Salaris: 

Het salaris is vastgesteld volgens de CAO-
Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in schaal 50 
conform FWG 3.0.  
Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden, bieden wij 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 
een gunstige pensioenregeling, collectiviteitskorting op 
individuele verzekeringen en een lidmaatschap van 
Espria Ledenvereniging. 
Ook kun je profiteren van een flexibel 
arbeidsvoorwaardenpakket. Denk hierbij aan extra 
vakantiedagen, een fietsplan en opleidingen en 
trainingen. Ook bestaat de mogelijkheid om met fiscaal 
voordeel bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon 
aan te schaffen. 

 
Informatie en sollicitatie: 

Voor meer informatie kun je bellen met  
Sylvia van der  Salm, telefoon (06)12 08 26 04. 
Jouw sollicitatie kun je sturen naar  
Michel van Klinken, afdeling Mens & Arbeid via 
werving@detrans.nl 
 
Overige informatie: 

Boventallige medewerkers en reïntegratie-kandidaten 
krijgen voorrang in de procedure.  
  

Vacature Logopedist  
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