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Informatiefolder       
 
  
 

1) Functiebeschrijving: 
                                               

 

Ergotherapeut 
 

﹆ Salarisschaal: BV1-BV2-BV3 

﹆ Afdeling: Burger 

﹆ Dienst: Woonzorg 

 
 

Plaats in de organisatie 

 
Leiding, coaching en evaluatie 
   
Eerste evaluator: Coördinator paramedisch team 
Tweede evaluator: Directeur woonzorg 

Doel van de functie 

 
De ergotherapeut biedt bewonersgerichte begeleiding aan, zowel individueel als in groep. Hij/zij 
streeft ernaar het welzijn van de bewoners te bevorderen door middel van zinvolle 
tijdsbesteding en comfortzorg.  
De ergotherapeut biedt aangepaste ergotherapeutische technieken en handelingen aan, met 
als doel de bewoners te stimuleren in hun zelfredzaamheid en mobiliteit.  
De ergotherapeut verleent samen met de kinesitherapeut de nodige paramedische zorg en 
werkt nauw samen met andere teamleden zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, animator, … 
 

Resultaatgebieden en de daaraan verbonden taken 

 

Stadsbestuur Hoogstraten is een organisatie die steeds in beweging is en verwacht ook van zijn 
medewerkers dat ze meegroeien met de veranderende omgeving. Wat volgt is een opsomming 
van verschillende taken, om een beeld te geven van de functie. Deze lijst is niet volledig en kan 
in de toekomst wijzigen. 
 

﹆ Je creëert een zo comfortabel, huiselijk en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners: 
o Het begeleiden van de bewoner, o.m. luisteren naar problemen en vragen, meeleven 

in moeilijke omstandigheden en emotionele ondersteuning bieden. 
o De eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfzorg, autonomie en beslissingsvrijheid van de 

bewoner stimuleren en respecteren. 
o Comfortzorg op maat aanbieden. 
o Verminderen, compenseren en/of oplossen van problemen die bewoners ondervinden 

bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.  
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o Bewaken van het zit- en ligcomfort. Adviseren bij de aankoop, het gebruik van 
hulpmiddelen. 

o Bewoners succes laten ervaren in gewone alledaagse dingen door middel van 

aanreiken van aangepaste hulpmiddelen en ADL-training (eten, drinken, sociaal 

contact, wassen, ontspanning, …). Zoeken en aanreiken van een zinvolle 

dagbesteding. 

o Familie en bezoekers betrekken bij het dagelijks leven van de bewoners.  

o Het uitvoeren van taken in de palliatieve zorg (opvang familie, aanbieden waakdoos). 

o Afstemmen van woon- en leefomgeving op de behoeften van de bewoners. 

 

﹆ Je ondersteunt en stimuleert de bewoners om hun mentale, fysische en sociale 

mogelijkheden (terug) maximaal te benutten:  

o Exploreren, inventariseren van behoeften, mogelijkheden en beperkingen aan de 
hand van anamnese en ergotherapeutisch dossier.  

o Bepalen van doelen, plannen van behandelingen in overleg met bewoner en 
cliëntsysteem. 

o Uitvoeren van de behandeling. Dit kan in de vorm van individuele behandelingen of in 
de vorm van groepssessies: 
- trainen en onderhouden van activiteiten dagelijks leven (ADL); 
- snoezelen/relaxatie; 
-stimuleren van realiteits- en oriëntatiegevoel 
- kook- en huishoudelijke activiteiten, muziek- en bewegingsactiviteit; 
- geven van cognitieve functie- en functionaliteittraining. 

 

﹆ Je bent een vertrouwenspersoon: 

o Een contact en vertrouwenspersoon zijn voor zowel bewoners, familie, personeel, 
directie, studenten, vrijwilligers, …. 

o Opstellen van goede levensloopgesprekken. 

 

﹆ Je coördineert vrijwilligers, studenten, scholen, … 

o Je bent (mede) verantwoordelijk voor één of meerdere van de bovenstaande groepen. 
o Contact opnemen met scholen en verenigingen en fungeren als eerste 

aanspreekpunt. 
o Stagebegeleiding van studenten bv ergotherapie. 

 

﹆ Intra disciplinair en interdisciplinaire samenwerking: 

o Informatie doorgeven over de mogelijkheden, de noden en de behoeften van de 
bewoners aan andere diensten. 

o Deelname aan teamoverleg (paramedisch, teamvergadering). 
o Contacten met interne en externe zorgverleners. 
o Correct mondeling en schriftelijk rapporteren. 
o Deelname aan werkgroepen. 
o Opstellen van werkdocumenten en procedures voor terugkerende zaken/overnemen 

van taken. 
o Nauwe samenwerking met hoofdverpleegkundige, animator en kinesitherapeut van de 

afdeling. 
 

Kennisprofiel 

﹆ Basiskennis geriatrie en specifieke ziektebeelden. 

﹆ Kennis van de belangrijkste therapiemodellen en inzicht in de menselijke levensloop. 

﹆ Basiskennis met betrekking tot hygiëne en comfortzorg. 

﹆ Kennis van de courant gebruikte office-toepassingen (Word, Excel, Outlook). 
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Competentieprofiel  

 
COMPETENTIE SOORT NIVEAU 

KLANTGERICHTHEID Kerncompetentie II 

SAMENWERKEN Kerncompetentie II 

MONDELINGE COMMUNICATIE Functie specifiek II 

LUISTEREN Functie specifiek II 

PLANNEN EN ORGANISEREN Functie specifiek II 

FLEXIBILITEIT Functie specifiek I 

ZIN VOOR KWALITEIT Kerncompetentie I 

ZIN VOOR INITIATIEF Functie specifiek I 

Uitdieping competenties  

 

KLANTGERICHTHEID – De dienstverlening afstemmen op de behoeften en wensen van (interne 
en externe) klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. Een correcte service 
verlenen en klachten ernstig nemen; de zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de klant stimuleren. 
Laagdrempelig werken. 
 

 
Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en 
problemen die minder voor de hand liggen en optimaliseert de dienstverlening. 

﹆ Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de 
klant verder te helpen. 

﹆ Gaat kritisch na op welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan worden verbeterd. 

﹆ Formuleert concrete voorstellen om de eigen dienstverlening te verbeteren (eventueel na 
specifieke feedback van klanten). 

﹆ Reageert binnen aanvaardbare tijd op vragen/klachten (cfr klachtenprocedure). 

﹆ Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing. 

﹆ Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening.  

 

SAMENWERKEN – Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van een 
team, afdeling, organisatie of in relatie met de burger. 

 
 
Stimuleert de samenwerking binnen de eigen afdeling, werkgroepen of projectgroepen. 

﹆ Neemt initiatieven om de samenwerking, sfeer of het resultaat te verbeteren. 

﹆ Steunt voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te 

komen. 

﹆ Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep. 

﹆ Blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang. 

﹆ Draagt samenwerking uit als een belangrijke waarde. 

﹆ Stimuleert kennisoverdracht. 
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MONDELINGE COMMUNICATIE – Een mondelinge boodschap overbrengen op een wijze dat 
het publiek tot wie ze gericht is, de boodschap begrijpt. 

 

 
Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen. 

﹆ Richt zich tot de gesprekspartner. 

﹆ Brengt structuur in de boodschap. 

﹆ Beperkt het gebruik van vakjargon. 

﹆ Past de communicatiewijze aan de mogelijkheden of eigenheden van de gesprekspartner aan. 

 

LUISTEREN – (non-) verbale boodschappen opnemen en begrijpen. 

 

 
Vraagt actief naar meningen of bezorgdheden van anderen en pikt signalen op. 

﹆ Stimuleert de andere om zich uit te spreken en om problemen of klachten te uiten. 

﹆ Pikt non-verbale signalen op van medewerkers en nodigt uit om erover te praten. 

﹆ Kan een situatie scheppen doe die uitnodigt tot een gesprek. 

﹆ Reserveert voldoende tijd om te luisteren. 

 

PLANNEN EN ORGANISEREN – Een beleidslijn vertalen in meetbare objectieven; efficiëntie, 
overzichtelijke plannen uitwerken in logische stappen en prioriteiten bepalen om de objectieven 
te halen. 
 
 
Coördineert acties, tijd en middelen. 

﹆ Voorziet een actieplan met benodigde middelen, mensen en informatie. 

﹆ Organiseert zich op zodanige wijze dat hij/zij een overzicht kan bewaren. 

﹆ Houdt rekening met de beschikbare middelen en zet deze zo in dat ze optimaal benut worden. 

﹆ Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (werkt met duidelijke doelen, 

timing, …). 

 

FLEXIBILITEIT – De eigen gedragsstijl aanpassen in functie van de situatie waarin men zich 
bevindt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel. 

 
 
Past planning, aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 

﹆ Verandert zijn agenda en operationele planning, afhankelijk van de tijdsdruk, nieuwe prioriteiten, 

dringende vragen of behoeften. 

﹆ Verhoogt het werktempo indien de omstandigheden dit vragen. 

﹆ Past de werkwijze aan als blijkt dat het efficiënter kan. 

﹆ Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als de omstandigheden dat 

vereisen. 
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﹆ Is bereid het uurrooster aan te passen indien de omstandigheden dit vragen. 

﹆ Springt in bij afwezigheid van een collega. 

 

ZIN VOOR KWALITEIT – Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en 
in stand houden door hoge eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten van 
zichzelf en van anderen. 
 

 
Bewaakt de kwaliteit van het eigen werk. 

﹆ Controleert de zaken voordat ze de deur uitgaan; voorkomt dat er fouten worden gemaakt. 

﹆ Streeft de beste kwaliteit na, legt de lat hoog. 

﹆ Blijft onder druk oog hebben voor detail en kwaliteit van het werk. 

﹆ Volgt de voorgeschreven procedures (bv huisstijl). 

﹆ Besteedt aandacht aan inhoud en vormgeving van een product voor aflevering. 

 

ZIN VOOR INITIATIEF – Kansen zien en uit eigen beweging acties voorstellen en/of 
ondernemen. Anticiperen op toekomstige problemen. 

 

 
Neemt verantwoordelijkheid en acties op binnen het eigen taakdomein. 

﹆ Neemt zelf de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak of opdracht. 

﹆ ‘Ziet werk’ en gaat over tot actie. 

﹆ Gaat uit zichzelf achter informatie aan. 

﹆ Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om een concreet probleem binnen het eigen 

takendomein op te lossen. 

 

2) Toelatingsvoorwaarden: 
 

Aanwervingsvoorwaarden: 
 
Om toegelaten te worden tot de hierboven vermelde betrekking, dienen de kandidaten te 

voldoen aan volgende algemene voorwaarden: 

1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.  

Dit wordt getoetst door een uittreksel uit het strafregister. Als hierop een ongunstige 

vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. 

 

De geselecteerde kandidaat zal een uittreksel uit het strafregister (model B) te bezorgen aan 

de dienst HRM. 

 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten. 

3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie. 
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De arbeidsgeneesheer zal de geselecteerde kandidaat onderzoeken in een aanwervings-

onderzoek en zijn bevindingen meedelen aan het bestuur Hoogstraten.  De dienst HRM zal 

hiervoor een afspraak maken bij IDEWE. 

 

4. Voldoen aan de vereist over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen 

in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. 

5. Beschikken over een diploma bachelor in de ergotherapie.  

6. Slagen in de selectieprocedure. 

 
Aanvullende voorwaarden: 
 

Beschikken over een rijbewijs B. 
 

 
3) Selectieprocedure en samenstelling selectiecommissie: 

 
Selectieprocedure: 
 
1. Thuisopdracht (40 punten): 
De kandidaat wordt geconfronteerd met een situatie die zich tijdens de latere uitoefening van de 
functie kan voordoen. Op basis van een geschetste context en problematiek, werkt de 
kandidaat een plan van aanpak uit. Dit wordt voorgesteld aan de jury, die hierover bijkomende 
vragen kan stellen.  
 
Om geslaagd te zijn en door te gaan naar het mondeling gedeelte dient de kandidaat 60% te 
behalen op de thuisopdracht. 
 
2. Mondeling gedeelte (60 punten): 
Competentiegericht interview waarin de competenties, vaardigheden en de motivatie van de 
kandidaat worden afgetoetst. 
 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 60 % behalen op het mondeling gedeelte en op het 
geheel van de selectieprocedure. 
 

Selectiecommissie 

 

- een deskundige met passende professionele activiteit of specialisatie van een andere 
  organisatie; 
- directeur woonzorg; 
- coördinator paramedische dienst; 
- iemand van de dienst HRM als verslaggever. 
 
De leden van de gemeenteraad, de schepenen en de burgemeester en de afgevaardigden van 
de representatieve vakbonden mogen als waarnemer bij de selectieproeven aanwezig zijn. 
 

4) Verloning: 
 
Uitgewerkte salarisschalen: 
Hieronder vindt u de uitgewerkte salarisschalen. De bedragen zijn bruto jaarbedragen aan 
100%. Het bruto maandbedrag bekom je door vermenigvuldiging met de huidige index 
(1,7410), je opdrachtenbreuk en te delen door 12. Het nettoloon is afhankelijk va de 
gezinssituatie.  
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salaris-schalen  BV1 BV2 BV3 

Overgang  

Na 4   

schaalanciënniteit 

in BV1 en gunstige 

evaluatie 

Na 18 jaar 

schaalanciënniteit in BV1 en 

BV2 en gunstige evaluatie 

0 17.450 18.950 19.650 

1 17.900 19.600 20.450 

2 17.900 19.600 20.450 

3 18.400 20.200 21.250 

4 18.400 20.200 21.250 

5 18.900 20.800 22.050 

6 18.900 20.800 22.050 

7 19.400 21.450 22.850 

8 19.400 21.450 22.850 

9 19.900 22.050 23.600 

10 19.900 22.050 23.600 

11 20.400 22.700 24.400 

12 20.400 22.700 24.400 

13 20.900 23.300 25.200 

14 20.900 23.300 25.200 

15 21.400 23.900 26.000 

16 21.400 23.900 26.000 

17 21.900 24.550 26.800 

18 21.900 24.550 26.800 

19 22.400 25.150 27.600 

20 22.400 25.150 27.600 

21 22.900 25.800 28.400 

22 22.900 25.800 28.400 

23 23.450 26.550 29.250 
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Aanbod: 
 
- Halftijds contract onbepaalde duur (19/38°); 
- Haard- of standplaatsvergoeding naargelang gezinssituatie; 
- Verloning volgens wettelijk barema; 
- Maaltijdcheques met een waarde van 7,80 euro; 
- Hospitalisatieverzekering; 
- Opbouw tweede pensioenpijler via OFP PROVANT; 
- Fietsvergoeding: 0,24 euro/km of terugbetaling kosten openbaar vervoer. 
 
 

5) Hoe stel ik mij kandidaat? 
 

Stel je uiterlijk op 27 oktober 2020 kandidaat voor deze functie door je motivatiebrief, cv en een 
kopie van het vereiste diploma te mailen naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar: 
Dienst HRM 
Vrijheid 149 
2320 Hoogstraten 

 
De dienst HRM stuurt telkens een bevestiging als een kandidatuur ontvangen wordt. Als je binnen 
de drie werkdagen na het versturen van je kandidatuur geen bevestiging gekregen hebt, gelieve 
dan even te bellen of alles in orde is (03 340 16 00). 

 

mailto:jobs@hoogstraten.be

