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Vacature ergotherapeut 
Contract onbepaalde duur 

19u/38 of  30u/38u  

De contractbreuk is bespreekbaar. 

(+ kan tijdelijk aangevuld met  

7.6u/38u tot 31/12/2022) 

    

 

 Wie zijn wij? 
Raakzaam vzw wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen. Vanuit onze 

waarden met aandacht ,ondernemend, duurzaam, aandachtig, verbindend, co-creatief en 

veerkrachtig , willen we kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en 

dynamische context. Raakzaam is een fusieorganisatie binnen de sector personen met de 

beperking.  

 

 

Jouw opdracht  

• Je gaat samen met de cliënt, zijn netwerk en collega’s de uitdaging aan om de 

ondersteuningsvraag te formuleren en de cliënt te ondersteunen in zijn hulpvraag. 

• Je onderzoekt wat de redenen zijn waarom bepaalde handelingen of vaardigheden moeilijk 

zijn en/of niet (meer) lukken.  

• Vervolgens train je de vaardigheden met de cliënt, kijkt of er eventueel een andere manier 

van handelen mogelijk is, geeft gerichte adviezen en/of stelt zo nodig een plan op zodat de 

omgeving aan de slag kan. 
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 Je werkt hierbij altijd intensief samen met familie van de cliënt en met andere disciplines, zoals 

paramedici, artsen, ortho-agogische dienst, medische dienst, sociale dienst en begeleiders van 

de woon- en dagbesteding en externe firma’s.  

• Je neemt een aantal administratieve taken op : je maakt basis ergo-dossiers op voor cliënten, 

je schrijft hef- en tilprotocollen uit en ondersteunt de implementatie, aanvraag hulpmiddelen, 

...  

• Je geeft advies op vlak van comfortzorg, woonaanpassing, heffen en tillen, valpreventie, 

decubitus, comfortzorg, en vragen rondom de prikkelverwerking en dagbesteding bij personen 

met een intensieve ondersteuningsvraag.  

• Je geeft advies en doet aanvragen voor hulpmiddelen  

• Je neemt actief deel aan de vergaderingen met collega’s en doet de nodige communicatie 

met andere diensten.  

• Je vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de markt op vlak 

van hulpmiddelen en dagbesteding en speelt hier actief op in. Je draagt actief bij aan het 

blijvend innoveren en profileren van onze dienst ergotherapie 

 

 

Jouw Profiel  
• Je hebt een diploma ergotherapie.  

• Je bent een enthousiast, pro actief, gedreven en zelfstandig persoon en wil kwalitatieve zorg 

verlenen aan mensen met een beperking en/ of aan hun omgeving.  

• Je hebt een onderzoekende en lerende houding met uitstekende communicatieve en 

verbindende vaardigheden.  

• Je hebt een duidelijke visie op- en affiniteit met volwassenen met een verstandelijke 

beperking.  

• Je bent flexibel, creatief, je kan plannen en prioriteiten stellen. 

• Bij voorkeur beschik je over relevante aanvullende opleidingen en cursussen zoals basale 

stimulatie, sensorische informatieverwerking, adviesverlening, hulpmiddelen, tillen en heffen, 

comfortzorg, .  

• Je gaat op een respectvolle manier om met informatie en houdt de balans tussen een 

professionele betrokkenheid en afstand. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs.  

 

Wat mag jij van ons verwachten?  
Een uitdagende job in een enthousiast team.  

Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een fijne work/life balans en ruimte voor eigen 

inbreng en persoonlijke professionele groei.  

Je ontvangt een contract van 19u/38u of 30.4u/38 onbepaalde duur. 

De contractbreuk is bespreekbaar. 

Het contract kan tevens optioneel aangevuld worden met 7.6u/38u tot 31/12/2022. 

Je ontvangt een correct loon, volgens de barema’s en regelgeving binnen het paritair comité 

319.01 (de loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH). Je anciënniteit wordt hierbij 

volgens de reglementering van de subsidiërende overheid meegenomen. Je ontvangt een 

fietsvergoeding, een treinabonnement of een auto-onkostenvergoeding. Je geniet van een 

groepsverzekering en hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering. 

Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane sfeer waarin we 

professioneel samenwerken en aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling 
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Hoe solliciteer je bij ons?  
Je solliciteert via de website www.raakzaam.be en stuurt je motivatiebrief en CV mee in bijlage 

aan Brenda, graag tegen uiterlijk 15/4/2022. Bij vragen over deze vacature kan u terecht bij 

Brenda Colman, brenda.colman@raakzaamvzw.be  

De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandidaat wordt gevonden. Datum 

verschijnen vacature: 31/03/2022 

 

 


