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VACATURE ERGOTHERAPEUT 

Binnen WZC Huize Ter Walle in Menen zijn we op zoek naar een ergotherapeut met een hart 

voor de oudere zorgvrager met dementieprofiel. 

SITUERING 

We zijn op zoek naar een enthousiaste ergotherapeut voor het versterken van ons zorgteam, 

opstart zo snel mogelijk. 

Met het hart op de juiste plaats schep je een volwaardig thuismilieu voor alle bewoners. Binnen 

het woonzorgcentrum wonen er zowel mensen met dementie, mensen met een psychische 

kwetsbaarheid, mensen met een fysische beperkingen, … . Het subteam waarop jij zal worden 

tewerkgesteld richt zich in hoofdzaak tot de oudere zorgvrager met een dementieprofiel. Een 

hart voor ouderen is een absolute noodzaak. 

Je werkt nauw samen met de andere leden van het multidisciplinair zorgteam onder leiding 

van een diensthoofd. Het is jouw opdracht om zorg op maat te bieden in een echte thuis én in 

de geest van de opdrachtsverklaring en de 5 pijlers. 

Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur met een variabel uurrooster. Er wordt 

verwacht dat je ½ weekends werkt, weliswaar werk je geen onderbroken diensten. Als 

voorziening proberen we jou als medewerker de mogelijkheid te geven om werk en privé 

perfect te balanceren. 
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INFO EN SOLLICITATIE 

Debbie Janssens, algemeen directeur 

056/52.17.31 

directie@htw.be 

KERNTAKEN 

Omgaan met bewoner en familie 

✓ Zoeken naar een manier hoe je het best omgaat met een bewoner of hoe je deze 

bewoner benadert/begeleidt. Hen benaderen zoals zij dat zelf willen; 

✓ Tijd maken voor de bewoner: brengen van een kamerbezoek, het luisteren naar wat 

de bewoner bezighoudt; 

✓ Tijd maken voor de familie van de bewoner: een luisterend oor aanbieden; 

✓ Het uitwisselen van informatie met familie i.f.v. de hulp- en zorgverlening 

(levensgeschiedenis); 

✓ Observeren, rapporteren en als belangenbehartiger van de bewoner optreden. 

Samenwerken met de andere medewerkers om in te staan voor de totaalzorg van de bewoner. 

Aangenaam leefklimaat scheppen 

✓ Door het respectvol omgaan met elkaar te bevorderen en te behouden 

✓ Het scheppen van een huiselijke sfeer; 

✓ Bevorderen van sociale contacten via activiteiten. 

Bijdragen tot zelfredzaamheid 

✓ Door middel van activiteiten en het aanbieden van aangepaste hulpmiddelen de 

zelfstandigheid bevorderen; 

✓ ADL-activiteiten bespreken met bewoners, familie en het multidisciplinair team. 

Zinvolle dagbesteding: programmeren en organiseren van activiteiten aangepast aan de 

doelgroep 

✓ Activiteiten plannen, uitvoeren en evalueren. Instaan voor de animatie op de leefgroep 

via individuele of groepsactiviteiten (deze voorbereiden, ruimte schikken, inrichten en 

opruimen); 

✓ Participeren binnen de gerontofitnesswerking 

✓ Halen en brengen van bewoners (indien deze zich niet in de leefgroep bevinden). 

Dagelijkse taken 

✓ Begeleiden van activiteiten; 

✓ Begeleiden van de koffietafel en de 2e broodmaaltijd; 

✓ Ondersteunen van de zorgmedewerkers van zorgteam 2 bij het bedritueel van de 

bewoners. 

mailto:directie@htw.be
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Administratieve functies 

✓ Materiaal bestellen, bijhouden gegevensbestanden bewoners en vrijwilligers (voor de 

nabije toekomst); 

✓ Rapporteren van vergaderingen; 

✓ Dossiers bijhouden en aanvullen; 

✓ Week –en jaarplanning opmaken en maandkalender rond activiteiten opmaken voor 

het huiskrantje à Propos. 

Instaan voor de begeleiding van stagiairs of vrijwilligers. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEDDHEDEN 

✓ Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de dagdagelijkse activiteiten voor 1 

specifieke leefgroep (+/- 18 bewoners met een uitgesproken dementieprofiel); 

✓ Legt verantwoording af aan het diensthoofd van het multidisciplinair zorgteam. 

SAMENWERKING EN OVERLEG 

✓ Je werkt nauw samen met de andere medewerkers van het zorgteam; 

✓ Je participeert aan de dagelijkse overdracht met alle zorgteammedewerkers; 

✓ Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO); 

✓ Je neemt deel aan het 6-wekelijks georganiseerde zorgteamoverleg. 

ATTITUDES  

✓ Centraal staat een belevingsgerichte houding naar de bewoner toe, dit betekent: 

• Je toont actieve betrokkenheid (bijv. door actief te luisteren naar de bewoner); 

• Je leeft je in, in de belevingswereld van de bewoner; 

• Je hebt respect voor de eigenheid van de bewoner, voor zijn levensverhaal, …. 

Je respecteert hem of haar in wie hij of zij is; 

• Je geeft aandacht aan de nodige kwaliteitsaspecten van de werking; 

✓ Er wordt verwacht dat je de privacy van de bewoner respecteert en je je houdt aan 

het beroepsgeheim; 

✓ Je hebt respect voor de werkomgeving en het materiaal dat ter beschikking wordt 

gesteld; 

✓ Je durft zaken bespreekbaar te stellen, feedback te krijgen en te geven. 

AANBOD 

✓ Je komt terecht in een voorziening met een open en participatieve cultuur waar je 

de kans krijgt je verder te ontplooien; 

✓ De verloning gebeurt conform IFIC functieclassificatie; 

✓ Maaltijdcheques; 

✓ Relevante anciënniteit in de sector wordt overgenomen; 

✓ Een attractiviteits- en eindejaarspremie en gratis hospitalisatieverzekering 

behoren tot het extralegale voordelenpakket; 

✓ Je kan tegen een voordelig tarief ’s middags een warme maaltijd nuttigen in de bistro; 
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✓ Er wordt een opleidingstraject uitgewerkt in het kader van het onthaal van nieuwe 

medewerkers; 

✓ Je krijgt tal van kortingen op reizen, mode, ontspanningsmogelijkheden, media, 

elektro en in diverse webshops via Benefits@work. 

 

Ben jij de ergotherapeut die we zoeken?  

We kijken ernaar uit je te leren kennen!  


