
Triamant-Geluwe zoekt ergotherapeut 
 
Dienst: Leefpunt  
Adres: Wervikstraat 41 
           8940 Geluwe 
 
T:       056/455 444 
 
mail: leefpunt-geluwe@triamant.be 
info: www.triamant.be 
 
 
Dienstbespreking: 
- Je werkt maximaal aan de zelfredzaamheid, productiviteit en mobiliteit 
 van de patiënt 
- Op doktersvoorschrift geef je revaliderende en aanpassende 
 behandelingen 
- De focus ligt op het bedenken van praktische en individuele oplossingen 
 voor de beperkingen van de cliënt. Die bied je aan onder de vorm van 
 hulpmiddelen, waarbij je ook de werking uitlegt en oefent met het 
 gebruik. 
- Je hebt hierbij oog voor innovatieve, nieuwe producten. 
- In de tweede plaats begeleidt je ook mensen in het (opnieuw) aanleren 
 van fijne motoriek en ADL 
 
 
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: 
- Je beschikt over een bachelor diploma in de ergotherapie 
- Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante ervaring 
- Je beschikt over een RIZIV-nummer 
- Je bent zelfstandige (hoofd- of bijberoep) 



- Je bent klantgericht, maar kan ook de nodige contacten onderhouden 
 met andere zorgprofessionals 
- Je legt constructieve contacten met de partners van het werkveld 
 (huisartsen, maatschappelijk werkers, thuiszorg). 
- Je werkt zelfstandig, maar kan ook functioneren in een team 
- Je bent luistervaardig en kan je kennis overbrengen op een begrijpelijke 
 manier, op niveau van de individuele cliënt. Je slaagt erin je cliënten te 
 motiveren. 
- Je bent op de hoogte van onze dienstverlening of bereid hierin bij te 
 leren 
- Je staat achter de visie en waarden van onze organisatie en draagt deze 
 ook uit 
- Je bent bereid mee te denken/werken aan de uitbouw en groei van 
 Leefpunt 
- Je bent bereid tot avond- en/of weekendwerk 
 
Jobtime: 
zelfstandig of in bijberoep 
 
Aan te bieden contract: 
Wat bieden wij? 
- Infrastructuur & accommodatie 
 . Wij bieden een ruimte aan, waar je kan beschikken over een ingerichte 
  werkomgeving.  
 . Wij zorgen voor ondersteuning bij facturatie en administratie 
 

- Multidisciplinaire aanpak 
 . Zelfstandigen die zich aan ons verbinden krijgen de kans om in een 
  multidisciplinair team te werken en zo kennis en informatie uit te  
  wisselen met collega's binnen de eigen vestiging en uit vestigingen over 
  heel Vlaanderen.  
 . We werken multidisciplinaire (preventieve) totaalprogramma�s uit in 
  functie van specifiek doelpubliek. Als expert in jouw vakgebied ben je 
  een essentiële schakel in het geheel.  
 

- Marketing 
 . Wij zorgen voor on- en offline promo naar cliënten.  
 . Met onze innovaties genieten we van heel wat pers- en media  
  aandacht.  
 

- Focus op preventie 
 . De focus ligt op preventie en het streven naar een maximale   
  levenskwaliteit, maar daarnaast gaat er ook aandacht uit naar curatie.  
 . We bieden cliënten een gepersonaliseerd leefpad aan ter voorkoming 
  van ziekten en ter stimulering van een betere levenskwaliteit.  
 . Gezamenlijk bouwen we Leefpunt uit tot een begrip op vlak van  
  preventieve gezondheid in heel Vlaanderen.  
 
 



- Wetenschappelijke onderbouwing 
 . We zetten in op wetenschappelijke onderbouwing en werken samen met 
  hogescholen en universiteiten.  
 . Bijscholing wordt aangeboden, al dan niet met accreditering.  
 

- Samenwerkingen / netwerking  
 . We zetten in op preferentiële partnerschappen met ziekenhuizen,  
  waardoor we heel wat voordelen kunnen bieden aan onze cliënten. Een 
  kortere verblijfsduur omwille van aan huis geleverde voor- en nazorg is 
  er alvast eentje van.  
 . We creëren samenwerkingen met tal van patiëntenverenigingen en 
  organisaties, om expertise uit te wisselen en maatwerk voor   
  verschillende doelgroepen te voorzien.  
 

- Innovatie 
 . We vormen een testlabo voor innovaties en zijn non-stop zoekende 
  naar nieuwigheden op vlak van wonen, leven en zorg, zowel in binnen- 
  als buitenland. 
 
Opmerkingen: 
Bezorg ons je CV en motivatiebrief voor 30 april via mail aan leefpunt-
geluwe@triamant.be of per post: 
 Triamant Geluwe t.a.v Delphine Lemahieu 
 Wervikstraat 41 
 8940 Geluwe (Wervik) 
  
Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met Delphine 
Lemahieu op het nummer 056/455 444 of via mail: leefpunt-
geluwe@triamant.be 
Voor meer informatie over onze organisatie surf je naar www.triamant.be 
 
- Uiterste datum: 30/04/2018 
 
 
	
 


