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Alle Afasiecentra in Nederland werken met dezelfde missie.
Een Afasiecentrum biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met
communicatiebeperkingen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun
omgeving met als doel te komen tot optimale communicatieve zelfredzaamheid van de cliënt
in de maatschappij.
Het Afasiecentrum levert dialooggestuurde professionele zorg aan de cliënt en zijn naasten in
de chronische fase, waarbij het volledige traject van behandeling, begeleiding en welzijn kan
worden ingezet.
De cliënt werkt in coherente groepen, en wanneer nodig individueel, aan zijn persoonlijke
doelstellingen ten aanzien van het aanleren, verbeteren en onderhouden van communicatieve
vaardigheden op activiteiten- en participatieniveau.
Er is aandacht voor verliesverwerking en het (her)vinden van rollen en zingeving. Er wordt
gewerkt vanuit de overtuiging dat mensen het meeste leren van anderen die in eenzelfde
situatie verkeren.
Daarnaast is een Afasiecentrum een expertisecentrum op het gebied van communicatieve
stoornissen na NAH waar men terecht kan voor informatie, voorlichting en educatie en waar
de mogelijkheid tot onderzoek gefaciliteerd wordt.
Groepsvorming en betrokkenheid van cliënten voor elkaar zijn pijlers van het succes van een
Afasiecentrum. De inbreng van cliënten, de betrokkenheid van deskundige medewerkers en
vrijwilligers en een flexibele, afasievriendelijke organisatie als onderdeel van de samenleving
zijn belangrijke uitgangspunten.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het Afasiecentrum Flevopolder, ’t Gooi e.o. biedt activiteiten voor mensen met afasie
woonachtig in de Flevopolder of in het Gooi .In Almere worden er activiteiten georgansieerd
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. In Bussum worden er activiteiten georganiseerd
op de dinsdag en de vrijdag.
Het team bestaat uit een grote groep vrijwilligers, afasietherapeuten/logopedisten, een
activiteitenbegeleider, een muziektherapeut en twee schilderdocenten.
De bezoekers van het Afasiecentrum zijn mensen met afasie. De deelnemers mogen
deelnemen aan de activiteiten middels een indicatie begeleiding of een indicatie behandeling.
Deze indicaties worden aangevraagd bij de gemeente of bij het CIZ (via de subsidieregeling
van de WLZ). Voor het verkrijgen van de indicaties en de financiële afhandeling heeft het

Afasiecentrum een samenwerking met Stichting Interakt Contour Groep (voor Flevopolder)
en Stichting Sherpa (voor ’t Gooi).
Financiële stromingen:
1. Stichting Interakt Contour Groep (voor Flevopolder) en Stichting Sherpa (voor ’t
Gooi).
Het Afasiecentrum genereert inkomsten vanuit de activiteiten die worden georganiseerd,
waarvoor de deelnemers een indicatie nodig hebben. Het afasiecentrum is onderaannemer van
Stichting Interakt Contour Groep (voor Flevopolder) en Stichting Sherpa (voor ’t Gooi). Deze
hoofdaannemers zijn houder van de indicaties.
Het Afasiecentrum stuurt facturen naar Stichting Interakt Contour en Stichting Sherpa voor de
activiteiten die het Afasiecentum biedt voor mensen met afasie zoals het Afasiekoor,
discussiegroep, taaloefengroep, Ipad-groep.
2. Stichting Marline Fritzius
Het Afasiecentrum organiseert de doorlopende activiteit: schilderen, tekenen en boetseren
voor mensen met afasie. Deze activiteit is 3 keer in de week, op woensdagochtend,
vrijdagochtend en vrijdagmiddag. De activiteit kunnen we gratis aanbieden voor de mensen
met afasie middels een subsidie van Stichting Marline Fritzius: https://
stichtingmarlinefritzius.nl/

Het geld van de subsidie wordt besteed aan de docenten, het materiaal voor tekenen,
schilderen en boetseren. Voor de huur van de ruimte betalen de deelnemers een eigen bijdrage
van 9 euro per maand.
3. Giften voor extra activiteiten: voorbeelden Museum Plus Bus, giften van
particulieren, gift van Monuta Helpt
We proberen elk jaar extra activiteiten te organiseren voor mensen met afasie. Zoals een
kerstfeest in december, een uitje naar een museum, een activiteit tere van het 10-jarig bestaan.
Via via krijgen wij weleens giften voor deze activiteiten van particulieren. Elke jaar proberen
we een subsidieaanvraag te doen bij bijvoorbeeld instanties zoals de Museum Plus Bus en
Monuta Helpt. Van dat geld organiseren we dan weer een activiteit voor de mensen met afasie
en alle vrijwilligers.
Beheer van de financiën:
De financiën worden beheerd door:
Danien ten Berge: coördinator
Barbara van Olffen: coördinator
Penningmeester van het bestuur: Johan Trouw, in samenwerking met Angelique Lankreijer
Idos Administratiekantoor: http://www.idos.nu/, Irma Dekker
Beloningsbeleid:
Hieronder volgt een overzicht van de medewerkers en het beloningsbeleid per medewerkersgroep.

Vrijwilligers: geen financiële beloning
Het Afasiecentrum werkt met een vast en trouw team vrijwilligers. We hebben een vrijwillig bestuur
en we hebben vrijwilligers die elke week meehelpen met het begeleiden van de groepen.
Activiteitenbegeleider: financiële beloning, detachering via Stichting Sherpa. Betaald vanuit de
gelden die binnen komen van de indicaties van de deelnemers die deelnemen aan de Ipad-groep.
De activiteitenbegeleider leidt de Ipad-Groep in Bussum, samen met een afasietherapeut.
Muziektherapeut: financiële beloning,. Betaald vanuit de gelden die binnen komen van de indicaties
van de deelnemers die deelnemen aan het Afasiekoor in Almere en Bussum. Deze gelden krijgt het
Afasiecentrum via factuur naar Stichting Sherpa en Stichting Interakt Contour binnen. Het
Afasiecentrum betaald vervolgens de muziektherapeut o.b.v het aantal gewerkte dagdelen per week.
De muziektherapeut leidt het Afasiekoor in Bussum en Almere, in samenwerking met een
afasietherapeut.
Schilderdocenten: financiële beloning. Betaald middels de subsidie van Stichting Marline Fritzius.
De subsidie komt binnen op de rekening van het Afasiecentrum. De schilderdocenten sturen een
factuur naar het Afasiecentrum en het afasiecentrum betaald vervolgens de factuur. Voor de subsidie
Marline Fritzius wordt een aparte administratie bijgehouden i.v.m. de jaarlijkse verantwoording voor
Stichting Marline Fritzius. De subsidie dekt de volledige financiële beloning voor de schilderdocenten
en de materiaalkosten. Het bedrag van deze subsidie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt,
Logopedisten/Afasietherapeuten: financiële beloning, detachering via Logopedie Flevoland. Betaald
vanuit de gelden die binnen komen van de indicaties van de deelnemers die deelnemen aan de Ipadgroep, afasiekoren, discussiegroepen, taaloefengroepen. Het Afasiecentrum ontvangt geld van
Stichting Sherpa en Stichting Interakt Contour. Logopedie Flevoland stuurt vervolgens facturen naar
het Afasiecentrum om de logopedisten/afasietherapeuten uit te kunnen betalen. Logopedie Flevoland
verleent voor een deel subsidie aan het Afasiecentrum door een laag tarief door te berekenen. De
afasietherapeuten krijgen het tarief uitbetaald voor een dagdeel dat ze ook bij Logopedie Flevoland
krijgen. De afasietherapeuten hebben andere werkzaamheden bij het afasiecentrum tov bij Logopedie
Flevoland. De afasietherapeuten in het Afasiecentrum begeleiden deelnemers tijdens het dagdeel
groep. Daarnaast maken ze groepsoefeningen en coördineren ze het dagdeel met de deelnemers,
vrijwilligers en overige medewerkers.
Coördinatoren: financiële beloning,. Betaald vanuit de gelden die binnen komen van de indicaties
van de deelnemers die deelnemen aan de activiteiten in Almere en Bussum. Deze gelden krijgt het
Afasiecentrum via factuur naar Stichting Sherpa en Stichting Interakt Contour binnen. Het
Afasiecentrum betaalt vervolgens de coördinatoren o.b.v het aantal gewerkte dagdelen/uren per week.
De coördinatoren coördineren alle activiteiten en onderhouden de contacten met
samenwerkingspartners, medewerkers, vrijwilligers, besprekingen met Stichting Interakt
Contourgroep, Stichting Sherpa, het bestuur, contacten met de gemeente etc.
Daarnaast werken de coördineren ook vrijwilliger voor de Stichting, zonder financiële beloning. Dit
om een buffer op de rekening te kunnen houden in tijden dat een deel van de financiële stromingen
stopt.
Welke standaard uitgaven heeft het Afasiecentrum? Onder andere:
•
•
•
•
•
•

Huur ruimte activiteiten in Bussum en Almere
Levensmiddelen voor tijdens de activiteiten
Kantoorartikelen
Materialen benodigd voor de groepen
Bijdrage kosten bij uitjes
Kerstcadeaus, cadeaus verjaardagen, attenties tussendoor bij bv Pasen

•
•

Financiële beloning voor de medewerkers die activiteiten leiden zoals logopedisten,
afasietherapeuten, muziektherapeuten, activiteitenbegeleiders.
Docenten en materiaal uitbetalen vanuit subsidie Stichting Marline Fritzius

