
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature Ergotherapeut m/v/x (vervanging 

ouderschapsverlof)  
Periode:  17 augustus 2022 – 9 november 2022 

  
Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, 
kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag.  
   
Ambulante revalidatie kan gespecialiseerde hulp bieden door de beperkingen waar mogelijk te 
verminderen of te compenseren en de betrokkenen en hun omgeving te ondersteunen in het omgaan 
ermee, met het oog op een zo groot mogelijke participatie en levenskwaliteit.  
  
  

Functieomschrijving ergotherapeut(e)   
 

• Op een voor het cliëntsysteem aanvaardbare wijze deskundig uitvoeren van diagnostiek op het vlak 
van de motorische, psychomotorische en perceptuele ontwikkeling, met het oog op het opbouwen 
van een realistisch sterkte-zwakte-beeld van het heel jonge kind in relatie tot zijn omgeving en met 
het oog op het ondersteunen van het proces bij het cliëntsysteem   

• Bij het opstellen en uitvoeren van het revalidatietraject worden de verwachtingen/vragen van de 
zorggebruiker en diens context  maximaal geïntegreerd 

• Via het bespreken en integreren van de bevindingen komen tot een geïntegreerd beeld van het 
kind, op basis waarvan diagnostische en therapeutische uitspraken kunnen gedaan worden en 
ondersteuningsvoorstellen ten aanzien van de ouders kunnen geformuleerd worden  

• Handelen vanuit de recente wetenschappelijke inzichten (evidence en practice based) bij de 
organisatie van diagnostiek en therapie  

• Samenwerken met ouders, het kinderdagverblijf de Elfjes en externe diensten  

  

Competentieprofiel ergotherapeut(e)   
 

• Je bent in het bezit van een bachelor in de ergotherapie   

• Vanuit je opleiding en/of ervaring beschik je over vaardigheden in het behandelen van baby’s en 

peuters met ontwikkelingsproblemen   

• Vanuit je opleiding en/of ervaring beschik je over kennis van het ICF-model  

• Je werkt resultaat- en kwaliteitsgericht en kunt besluitvaardig zijn  

• Je kan zelfstandig werken en tegelijk heb je goede vaardigheden om in groep te functioneren  
  

Ons aanbod voor de ergotherapeut(e)   
 

• Deeltijdse tewerkstelling vervanging ouderschapsverlof: 26/40   
• Indiensttreding 17 augustus 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Een geëngageerd en dynamisch team  
• Werkuren:  

In augustus bij voorkeur op dinsdag, woensdag en donderdag van 8u-12u30 en 13u-17u 
(bespreekbaar) 
Vanaf 1 september 
ma.:  8u-12 en 13u-17u  
di.:   8u-12 en 13u-15u30  
do.:   8u-12u en 13u-16u 
vrij.:  8u-12u  

• Verloning volgens IFIC barema : 
functie 4074-categorie 14  

 
  

  

Solliciteren voor ergotherapeut(e)   
 
Stuur je sollicitatiebrief en CV met foto vóór 2 augustus 2022 via e-mail naar sollicitatie@terkouter.be  

Indien je solliciteert voor deze functie, ga je akkoord met onze privacyverklaring die je kan vinden op onze 
website https://www.terkouter.be/vacatures 

Voor vragen over deze sollicitatie kan je terecht bij Nathalie Colpaert nathalie.colpaert@terkouter.be  of  
Wouter Carton  wouter.carton@terkouter.be   
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