Eline Quintiens (28) is diensthoofd
logopedie

Eline Quintiens is coördinator logopedie bij Sint Oda, een
organisatie die mensen met een verstandelijke beperking
ondersteunt.
‘Toen ik logopedie studeerde, liep ik stage bij Sint Oda. Ik vond dat
zo’n hartverwarmende werkplek! Na mijn studies begon ik er als
leefgroepbegeleider te werken. Eigenlijk was dat een beetje in
afwachting tot er een plaats vrijkwam op de dienst logo. Toen dat
twee jaar later het geval was, heb ik die kans met beide handen
gegrepen. Al heeft het ook voordelen dat ik eerst als begeleider
werkte: daardoor ken ik het reilen en zeilen binnen een leefgroep
en ken ik ook de bewoners door en door.’
‘Ons team bestaat uit zes logopedisten. Ik ben diensthoofd, al zie ik
mezelf eerder als coördinator. Als leidinggevende met het
vingertje staan zwaaien, vind ik niet meer van deze tijd. Ik geloof
meer in zelfsturend werken. We overleggen wie wat doet en hoe
we de zaken aanpakken, en ik ben voornamelijk het aanspreekpunt
van de dienst. Gelukkig kan ik me nog altijd gedurende zeventig
procent van mijn tijd voor de bewoners inzetten. Ik zou het niet
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anders willen.’
‘Logo in een organisatie als Sint Oda kan je niet vergelijken met
klassieke logopedie. Onze hooftaak is ervoor zorgen dat iedere
bewoner een manier vindt om te communiceren. Voor de ene
bewoner is dat gebarentaal, voor de andere gesproken taal en
voor nog een andere is het beperkt tot het basale niveau. Bij hen
komt het eropaan hun non-verbale communicatie te leren
interpreteren. Kunnen zij bijvoorbeeld via hun mimiek of ogen
dingen kenbaar maken? Het is soms echt zoeken naar een ingang
tot communicatie, maar dat vind ik net een uitdaging. Je kan op die
manier zoveel betekenen voor cliënten en hun familie. Dat maakt
de dankbaarheid voor je werk vaak heel groot.’
‘Ik doe dit met hart en ziel, en dat moet ook. Anders hou je deze
job niet vol. Want hoe ontwapenend de bewoners ook zijn, je
wordt ook vaak met moeilijke situaties geconfronteerd. Gelukkig
worden we goed ondersteund binnen de organisatie. Bij Sint Oda
hechten ze veel belang aan gelukkige medewerkers en zetten ze
daar ook bewust op in.’
Wil jij ook graag in de welzijnssector aan de slag? Klik dan hier
voor de meest recente vacatures
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