
Celine Logister 12,5 
jaar in dienst

Op 23 januari 2021 is Celine 
Logister 12,5 jaar in dienst bij 
Lionarons GGZ. Alle reden om onze 
Manager Compliance de speciale 
aandacht te geven die een dergelijk 
heuglijk feit verdient. We laten 
haar daarbij graag zelf aan het 
woord.

Celine steekt van wal met te 
vertellen hoe ze bij Lionarons GGZ 
terecht is gekomen en dat is best 
op een bijzondere manier gegaan: 
“Ik heb rechten gestudeerd aan de 
Universiteit Maastricht, waarvan 
een gedeelte in Salamanca, Spanje.
Na een lange tijd in Spanje te 
hebben gewoond, kwam ik terug 
naar Maastricht. Om al wat geld 
te verdienen, wilde ik gaan 
fietskoerieren, maar ik had nog 
geen fiets. Ik heb toen een bericht 
op toenmalig Hyves gezet of 
iemand een fiets voor me had. Een 
medewerker van Lionarons GGZ 
reageerde daarop of ik geen 
‘normale’ baan zocht. Hij heeft mij 
toen in contact gebracht met 
directielid Sacha van Dongen. Zij 
had ondersteuning nodig  binnen 
een snel groeiend Lionarons GGZ. 
Na één gesprek ‘sprong de vonk



over’ en was ik aangenomen.”

En dat Lionarons GGZ snel 
groeiende was, bleek inderdaad 
het geval: “Toen ik begon waren er 
in totaal 19 medewerkers. Er heeft 
een enorme groei in aantal 
medewerkers plaatsgevonden, 
maar het kleinschalige 
familiegevoel is eigenlijk altijd 
blijven bestaan.”

Ook Celine’s carrière heeft een 
hele ontwikkeling door gemaakt: 
“Ik begon als ‘manusje van alles’ 
ter ondersteuning van Sacha en 
werkte op korte termijn al vrij 
zelfstandig als Kwaliteitscoördi-
nator. Sinds twee jaar ben ik 
werkzaam als Compliance 
Manager.”

Kijkend naar de toekomst besluit 
Celine: “Ik ben erg blij 
met mijn huidige functie en hoop 
in deze hoedanigheid een 
waardevolle bijdrage te blijven 
leveren aan de organisatie. Tevens 
stuur ik vanaf 1 januari jongstleden 
een aantal medewerkers aan, 
hetgeen mijn functie nog 
veelzijdiger en uitdagender maakt.”


