
Conecto WTZ Ter Hovingen in Gentbruggge zoekt een ergotherapeut 
 
Dienst: Ergo – Kine - Animatie 
Adres: Kliniekstraat 29 
           9050 Gentbrugge 
 
T:       092/101558 
 
mail: anne.bosmans@terhovingen.be 
info: www.terhovingen.be 
 
Dienstbespreking: 
We zoeken een enthousiaste persoon die de ergotherapeutische 
begeleiding van onze bewoners van 1 afdeling (70 bewoners) op zich wil 
nemen en verder uitbouwen: iemand die vanuit het hart onze visie naar 
bewoners, familie en medewerkers mee vorm geeft en dagelijks in de 
praktijk brengt. Het gaat om een beschermde afdeling voor personen met 
dementie. Belevingsgerichte aanpak en voeling met deze werkwijze is 
voor ons een must.  
 
De ergotherapeut(e) maakt deel uit van een multidisciplinair team (ergo-
kine-animatie) en heeft als opdracht alle ergotherapeutische 
mogelijkheden te benutten teneinde een zo gunstig mogelijk resultaat te 
bereiken naargelang de zorgvraag van onze bewoners. 
 
Als ergotherapeut(e) staat u in voor het kwalitatief welzijn van de 
bewoner op fysisch, cognitief en sociaal vlak. U streeft enerzijds naar het 
verbeteren of behouden van de zelfredzaamheid van de bewoners, dit aan 
de hand van functionele therapie. En anderzijds naar een optimale 
comfortzorg bij de bewoners waar verbetering niet meer mogelijk is. 
 
ADL-observaties, individuele therapie, maaltijdbegeleiding, begeleiding 
van familie en groepsactiviteiten zijn grotendeels de taken van de 
ergotherapeut.  
 
Hij/zij staat in de voor de hulpmiddelen en aanvraag ervan op zijn/haar 
afdeling. En maakt ook deel uit van het transferteam, referentieteam in 
het wzc voor transfers, hulpmidellen, positionering, 
 
Als ergotherapeut sta je ook in voor het rolstoelbeleid op de afdeling. 
 
Functie: 
- Je bent gegradueerde/ bachelor in ergotherapie. 
- Je hebt interesse voor de problematiek van en het werken met de 
 doelgroep ouderen. 
- Je draagt actief bij tot de uitbouw van het therapieprogramma op de 



 afdeling.  
- Je bent bekwaam om te functioneren binnen een interdisciplinair team. 
- Je bent bereid je op constructieve manier in te schakelen in een grote 
 organisatie. 
- Je hanteert een respectvolle, patiëntgerichte basishouding. 
- Je communiceert vlot. 
- Je bent stressbestendig en  flexibel. 
- Stage- en/of werkervaring in de sector van de geestelijke 
 gezondheidszorg strekt tot aanbeveling. 
 
Profiel en verwachtingen: 
Profiel 
- Je bent sociaalvoelend, geduldig en flexibel, daarnaast ben je creatief i 
  ingesteld en durf je initiatief te nemen; 
- Je hebt een grote affiniteit met ouderen met dementie 
-  Je werkt nauw samen met de teamcoachen,de referentiepersoon   
  dementie, de palliatief referent maar zeker ook met de ergotherapeuten,  
  kinesisten en animatoren. 
- Je maakt deel uit van het multidisciplinair team; (1 ergo, 1 kine, 1  
  animator per afdeling, 3 in totaal) 
- Je behaalde een Professionele Bachelor diploma in Ergotherapie 
 
Verwachtingen 
. De capaciteitenbalans opstellen en de autonomiegraad van de persoon    
  met zorgbehoefte evalueren 
. Het therapeutische behandelprogramma uitwerken en de behandeling  
  bepalen (verloop, frequentie, duur, ...) 
. Het behandelprogramma uitvoeren (readaptatie aan de dagelijkse  
  handelingen, opnieuw leren van ruimtelijke bakens, ...) Het  
  behandelprogramma bijstellen op basis van de actuele mogelijkheden   
  van de persoon met zorgbehoefte 
. Medisch-administratieve documenten invullen Informatie uitwisselen met  
  verschillende betrokkenen met betrekking tot hulpmidellen of  
  tegemoetkomingen 
. De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren en hem  
  informeren over de ergotherapeutische aanpak (doelstellingen, stappen) 
 
Competenties 
. Creatief denken (Inventiviteit) 
. Plannen (= ordenen) 
. Zelfstandig werken 
. Klantgerichtheid 
. Contactvaardig zijn 
. Samenwerken als hecht team 
. Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
. Zin voor nauwkeurigheid hebben 
 



Vereiste studies 
. Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)  
 
Talenkennis 
.  Nederlands (goed)  
 
Werkervaring 
 
. Werkervaring met ouderen met dementie is een pluspunt 
 
 
Jobtime: 
33.4u/week 
 
Aan te bieden contract: 
. Tijdelijke job (zwangerschapsvervanging) van 1/4/2019 tot en met 3 
  31/10/2019 
. Deeltijds 33.4u in onderling overleg te presteren verspreid over de week  
. Uurrooster te bespreken 
. De verloning volgens barema�s 
. Maaltijdcheques 
. Bijscholingsmogelijkheden 
. Je komt terecht in een leuke, dynamische en leerzame omgeving. 
 
- Uiterste datum: 18/04/2019 
 


