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Logopediepraktijk Wateringen – Den Haag Zuid is op zoek naar 2 nieuwe 
collega’s die het een uitdaging vinden om te werken met cliënten die problemen 
hebben op het gebied van: adem, stem, spraak, taal, gehoor, OMFT, auditieve 
vaardigheden, maar ook lezen en spellen. De praktijk biedt, naast reguliere 
logopedie, ook begeleiding aan kinderen met lees- en spellingproblemen (dyslexie) 
en wil graag collega’s hierin scholen (zowel intern als extern) om deze expertise uit te 
breiden. 
Daarnaast behandelen we, wel in mindere mate, volwassenen met afasie, dysfagie, 
dysartrie en/of andere (neurologische) logopedische klachten én hele jonge (pre-
verbale) kinderen met o.a. voedingsproblemen (drinken, eten, kauwen, slikken). 
De praktijk heeft 2 locaties: 1 in Den Haag Zuid (Wateringse Veld) en 1 in 
Wateringen. Op beide locaties zijn 2 behandelruimtes zodat je niet alleen werkzaam 
bent en met een collega kunt overleggen, lunchen ed. 
Het te werken aantal uren en dagen is afhankelijk van jouw wensen en 
mogelijkheden, maar 3 - 5 dagen per logopedist heeft de voorkeur.  
 
Wij bieden jou:  
- een prettige samenwerking in een klein team met gemotiveerde collega’s.  
- voldoende mogelijkheden voor bij- en nascholing, zowel intern (intervisie) als 
  extern, met mogelijkheden tot specialisatie.  
- een betaalde inwerkperiode en begeleiding door een ervaren collega.  
- goede arbeidsvoorwaarden, waaronder: reiskostenvergoeding, betaalde vakantie-  
  dagen met vakantiegeld en extra vergoeding voor administratiewerkzaamheden.  
- een zelfstandige functie met veel afwisseling en diversiteit aan cliënten.  
- een gezellige, verzorgde en goed geoutilleerde werkomgeving.  
- goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en gratis parkeergelegenheid. 
- flexibele werktijden. 
 
Spreekt deze vacature je aan, ook al ben je vierdejaars student, of wil je samen  
met een collega / studiegenoot  in 1 team werken, grijp dan deze kans en stuur je 
sollicitatie met CV naar:  
Logopediepraktijk Wateringen – Den Haag Zuid  
T.a.v. Monique van Baarle, Heulweg 11, 2291 BW Wateringen.  
Mailen mag ook: Monique@logopediewateringen.nl  
 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen, zowel telefonisch  
(06 – 12 25 52 10), als per e-mail: Monique@logopediewateringen.nl  
 
Wij begroeten je graag als onze nieuwe collega! 
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