
Revalidatiecentrum 't Kader in Geel zoekt een ergotherapeut 
 
Dienst: Directie 
Adres: Antwerpseweg 1abus1  
           2440 Geel 
 
T:       014/562782 
 
Mail:				eefje.meynen@iok.be 
 
Dienstbespreking: 
Vzw 't KADER (Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie) overkoepelt de 
activiteiten van 2 werkingen, met name: 
- Psychosociaal Revalidatiecentrum, Route 11 (sinds 2013) en 
- de nieuw uit te bouwen Revalidatievoorziening Verslavingszorg, 't Kader 
Beide revalidatieovereenkomsten zijn erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Overheid, Agentschap Zorg en Gezondheid. 
De revalidatievoorziening verslavingszorg is een volledig nieuw op te 
starten revalidatieaanbod en omvat: 
- Een ontwenningsprogramma (OP), eerste opstartfase 
- Een behandelprogramma, tweede opstartfase 
 
Functie: 
Huidige functieomschrijving heeft betrekking op de functie van 
groepsbegeleider voor het ontwenningsprogramma (OP) van 't Kader (ca. 
7 VTE). 
De afdeling OP draagt bij aan de maatschappelijke reïntegratie van 
mensen met een verslaving door de toestand waarin de zorggebruiker zich 
bevindt te stabiliseren en de zorggebruiker te oriënteren naar en te 
motiveren voor een geschikt behandelprogramma dat verder aan de 
maatschappelijke reïntegratie kan werken. Hiertoe zal het OP, indien 
nodig en mogelijk, de zorggebruiker verder fysiek ontwennen (geen 
medisch acute toestand) en naargelang de concrete problematiek de 
toestand van de zorggebruiker ook op medisch, psychisch, sociaal, 
emotioneel, financieel-administratief en gerechtelijk vlak verbeteren 
 
Profiel en verwachtingen: 
Algemeen doel van de roepsbegeleider is het instaan voor het dagelijks 
functioneren van de leefgroep-werking opdat de individuele zorggebruiker 
hierdoor maximaal ondersteund en gestimuleerd wordt in zijn/haar 
groeiproces. Je ondersteunt de zorggebruiker gedurende zijn 
ontwenningstraject in een drugvrij en veilig kader en zorgt voor de nodig 
verbinding met context en betrokken netwerkpartners/verwijzers. Je 
begeleidt groep en individu op praktisch en inhoudelijk vlak en voert 
samen met jouw collega's de uitgezette behandelingslijnen uit. Je 
inventariseert de veranderingsnoden en -mogelijkheden van de 



zorggebruiker en het zorggebruikerssysteem en oriënteert naar de 
gepaste vervolgbehandeling. 
 
Jobtime: 
50%-80%-100% 
 
Aan te bieden contract: 
Onbepaalde duur  
 
Opmerkingen: 
opstart gepland in oktober 
Centraal in het therapeutisch programma: inzet van de natuur in de brede 
zin in het herstelproces van de zorgvrager 
 
- Uiterste datum: 22/05/2020 
 


