
Ergotherapeut voor eerstelijns praktijk 
24 tot 32 uur (uren in overleg) in de regio Waalwijk, Tilburg en Den Bosch 

Je bent werkzaam voor een eerstelijns vrijgevestigde ergotherapiepraktijk in verschillende 
gezondheidscentra en bij patiënten aan huis in het gebied binnen de driehoek Waspik, Den Bosch en 
Tilburg. 

Ergo Vitaal 
ErgoVitaal is een professionele en kwalitatief hoogwaardige ergotherapiepraktijk met vijf ervaren 
ergotherapeuten. Dat wordt onderstreept door onze kwaliteitsregistratie én doordat wij zijn 
aangesloten zijn bij ParkinsonNet, MENT, MszorgNederland en SCR. Daarnaast zijn we aangesloten 
bij meerdere kenniskringen, zijn we CRT gecertificeerd en aangesloten bij Ergotherapie Nederland.We 
nemen deel aan verschillende projecten voor kwetsbare ouderen, sluiten we aan bij MDO’s en zijn 
onderdeel van het CCT (Complex Care Team). 

Het is onze overtuiging dat mensen zo lang mogelijk de regie over eigen leven moeten houden. Dat 
betekent ook dat zij de mogelijkheid moeten krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven in 
een woonomgeving waar zij zich prettig voelen. Daarom werken wij vanuit de wensen van de klant en 
hun (levens)kracht. Objectief, onbevooroordeeld en respectvol. Bij de klant thuis of op een van onze 
praktijklocaties luisteren we naar hun hulpvraag en ondersteunen/adviseren wij hen om het dagelijks 
leven makkelijker en leuker te maken. 

Taken 
Taken die onder andere bij je functie horen zijn: Onderzoeken, behandelen en begeleiden van 
individuele cliënten. Opstellen van behandelplannen. Verzorgen van rapportages. Onderhouden van 
contacten met familie van cliënten en externe instanties. Verder mee ontwikkelen van de eerstelijns 
activiteiten. Selecteren van (adequate) hulpmiddelen en adviseren over individuele aanpassingen.  
Zorg dragen voor bijbehorende administratie en inkopen bij de aangewezen leverancier. 

Profiel 
Je bent in het bezit van het diploma ergotherapie en beschikt over werkervaring. Daarbij is ervaring in 
de eerste lijn een pré. Je kunt professioneel samenwerken en je beschikt over een zelfkritisch 
vermogen. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg. 
Daarnaast heb je doorzettingsvermogen, ben je bereid om een stap extra te zetten, representatief en 
sociaalvaardig. Ook beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

Wij bieden 
Een zelfstandige en afwisselende functie in een groeiende organisatie met een prettige werksfeer. 
Vanzelfsprekend wordt een marktconform salaris geboden. We hebben nu een team met 5 ervaren 
ergotherapeuten en zijn opzoek naar een enthousiaste nieuwe collega die ons team komt versterken. 

Functie eisen 
Afgeronde opleiding Ergotherapie, affiniteit met ouderen(zorg), ervaring in het vakgebied en bij 
voorkeur met procedures omtrent WMO. In bezit van rijbewijs B en een auto. Geregistreerd in het 
basis/kwaliteitsregister. 

Solliciteren 
Je kunt je sollicitatie, inclusief C.V., sturen naar info@ergo-vitaal.nl.  

Acquisitie door bemiddelingsbureaus, naar aanleiding van deze vacature, wordt niet op prijs gesteld.

mailto:info@ergo-vitaal.nl

