
F U N C T I E P R O F I E L

I .   I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S

Functiebenaming Ergotherapeut of orthopedagoog*

Weddeschaal CAT 14 - BV1-BV2-BV3

Graad ergotherapeut

Directie - dep - dienst directie Zorg – woonzorgcentrum 

Functiefamilie professioneel - sociaal/paramedisch

I I .   D O E L  V A N  D E  F U N C T I E

Revalideren van oudere zorgvragers om een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk functioneren te
bevorderen, terug te winnen of in stand te houden. Aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan 
de oudere zorgvrager in een aangenaam woon- en leefklimaat, zodat de eigenwaarde, het 
welbevinden en het comfort van de zorgvrager toeneemt en de kwaliteit van leven verhoogd wordt.

I I I .   P L A A T S  I N  D E  O R G A N I S A T I E

Rapporteert aan:
adjunct-directeur Woonzorgcentrum, verantwoordelijke 
dagverzorgingscentrum

Geeft leiding aan: geen

Vastgesteld bij besluit van de directeur HR op 9 augustus 2018.

* De gepaste titel wordt gekozen naargelang het diploma omwille van de RIZIV-financiering
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I V .   R E S U L T A A T S G E B I E D E N

1. Aanbieden van een zinvolle dagbesteding aan de oudere zorgvrager in een aangenaam 
woon- en leefklimaat vanuit een animatieve grondhouding, zodat de eigenwaarde, het 
welbevinden en het comfort van de zorgvrager toeneemt of bewaard blijft  en de kwaliteit 
van leven verhoogd wordt.

Dit omvat onder meer de volgende taken:
- zorgen voor een aangepaste sfeer en omgeving voor de zorgvrager en familie/mantelzorger 

en zoeken naar mogelijk oplossingen voor storende elementen
- organiseren van en deelnemen aan therapeutisch onderbouwde animatie-activiteiten die 

inspelen op de mogelijkheden, interesses en beperkingen van de zorgvragers
- opmaken van een jaar-, maand- en weekplanning voor de animatieactiviteiten en 

budgetbeheer
- coördineren en stimuleren van de collega’s mbt animatie, betrekken van familieleden
- organiseren van grootschaliger activiteiten waarbij ook inzet van personeel en vrijwilligers 

nodig is
- promoten en kenbaar maken van de activiteiten
- opmaken en verspreiden van het zorgvragerskrantje
- helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven en huishoudelijke taken uitvoeren vanuit de 

eigen expertise
- …

2. Opmaken van begeleidingsplannen en behandelen van zorgvragers om een zo zelfstandig 
mogelijk functioneren van de zorgvrager te bekomen.

Dit omvat onder meer de volgende taken:
- onderzoeken en inschatten van de mentale, fysieke en sociale mogelijkheden van de 

zorgvrager om de correcte ergotherapeutische interventie te bepalen
- opmaken van een ergotherapeutisch begeleidingsplan op maat van de zorgvrager
- organiseren en plannen van revaliderende therapieën en psychosociale begeleiding  voor de 

zorgvrager
- coördineren en stimuleren van de psychische, fysische en sociale revalidatie bij collega’s
- evalueren van de therapie
- …

3. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale 
samenwerking en een klantgerichte dienstverlening.

Dit omvat onder meer volgende taken:
- deelnemen aan het multidisciplinair werkoverleg
- samenwerken met andere professionele hulpverleners (multidisciplinair), families, 

mantelzorgers of andere niet-professionele hulpverleners
- delen van kennis en expertise, deelnemen aan bijscholingen, toezicht en advies mbt 

apparatuur en revalidatiebenodigdheden
- optreden als referentiepersoon ergonomie tav collega’s, zorgvragers en familie
- bijhouden van een elektronisch zorgdossier en animatiedossier: aanwezigheden, deelname 

aan activiteiten, oefenschema, evaluatieverslagen,…
- rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering
- formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot 

een betere, klantgerichte dienstverlening
- signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met de eigen 

taakuitvoering te maken hebben
- voorzien in de continuïteit van de dienst bij vragen naar informatie (telefonisch, mondeling, 

schriftelijk) en actief zoeken naar oplossingen
- mee instaan voor een goed introductie- en socialisatieproces bij nieuwe 

medewerkers/stagiairs van animatie en ergo 
- mee instaan voor de organisatie en verslaggeving van de gebruikersraden
- …
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4. Organiseren, coördineren en uitbouwen de vrijwilligerswerking binnen het 
woonzorgcentrum opdat de werking van het woonzorgcentrum ondersteund wordt door 
voldoende en gemotiveerde vrijwilligers.

Dit omvat onder meer volgende taken:
- zoeken van vrijwilligers en intake
- begeleiden en betrekken van vrijwilligers bij het leven in een woonzorgcentrum
- enthousiasmeren en motiveren van vrijwilligers
- evalueren van vrijwilligers
- …

5. Meehelpen bepalen en uitdragen van het beleid inzake persoonsgerichte zorg, ethische 
reflectie en het activiteitenaanbod in het EKA-team opdat er kan ingespeeld worden op de 
noden van de zorgvrager.

Dit omvat onder meer volgende taken:
- aanbrengen van vernieuwende ideeën binnen persoonsgerichte zorg, ethische reflectie en 

activiteitenaanbod in het EKA-team
- meehelpen formuleren van doelstellingen van het EKA-team en deze trachten te realiseren 

en evalueren
- verduidelijken van achterliggende doelstellingen van activiteiten naar collega’s animatoren, 

verpleging, kine, verzorging en stimuleren van een animatieve grondhouding bij de collega’s
- opnemen van een trekkersrol in een bepaald deeldomein bv. ergonomie, wellness, 

valpreventie
adviseren bij de aankoop van materialen 

- …

6. Instaan voor de dagelijkse organisatie, coördinatie en planning van de werking van de 
dienst en /of toezien op een kwalitatieve uitvoering van duidelijk omschreven taken om 
een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren.

Dit omvat onder meer volgende taken:
- opstellen van de planning en taakverdeling; plannen van prioriteiten
- geven van korte, duidelijke werkinstructies aan collega’s; beantwoorden van vragen 

betreffende de uit te voeren taken
- oplossen van operationele problemen, adviseren en ondersteunen bij moeilijke dossiers of 

opdrachten
- opvolgen van de voortgang van de taakuitvoering op het werkterrein
- organiseren en leiden van vergaderingen
- …

V .   E X P E R T I S E

Diploma of opleidingsniveau bachelor ergotherapie of gelijkwaardig
Ervaring geen
Inwerktijd in de context 3 maand
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V I .   C O M P E T E N T I E P R O F I E L

GEDRAGSCOMPETENTIES

Waardegebonden competenties:

Samenwerking niveau II: Helpt anderen en pleegt overleg.

Professionaliteit 
niveau II: Neemt de rol van neutraal en onafhankelijk expert op, 
ontwikkelt zich en zoekt naar verbetering.

Integriteit niveau II: Brengt sociale en ethische normen in de praktijk.

Engagement 
niveau II: Voelt zich betrokken en onderneemt actie om de zaken aan te 
pakken.

Klantgerichtheid 
niveau II: Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte 
oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand 
liggen.

Functie-specifieke competenties:

Mondelinge 
uitdrukkingsvaardigheid

niveau II: Zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen.

Coachen 
(ontwikkelingsgericht)

niveau II: Biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste 
gedragsvaardigheden.

360°-inlevingsvermogen niveau II: Reageert (via houding en handelen) adequaat op door anderen 
geuite gedachten, gevoelens, behoeften en verwachtingen.

Creativiteit
niveau II: Kan met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag komen.

Initiatief niveau II: Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen 
takendomein op te lossen (reactief en structureel).

Organiseren
niveau II: Coördineert acties, tijd en middelen.
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VAKTECHNISCHE COMPETENTIES

Niveau + omschrijving indien nodig

Werking en werkmiddelen:

Werking van de organisatie 1

Werkmiddelen en -methodieken

2: (kennis geriatrie, specifieke ziektebeelden, therapie- en 
behandelingsmodellen, basis EHBO, inzicht in de menselijke 
levensloop, rehabilitatie en handvaardigheidstechnieken, 
materialenkennis (prijsbewust), basistechnieken mbt hygiëne, 
huishoudelijke taken, ADL)

Procedures en procesbeheer 1
Projectmatig werken 1

Wetgeving en regelgeving:

M.b.t. de organisatie 1
M.b.t. de functie 2: wetgevend kader m.b.t. ergotherapie en animatie

Computer-vaardigheden:

Algemene computervaardigheden 1
Tekstverwerking 2

Rekenbladen 1
Presentaties 1

Mailtoepassingen 1
Software eigen aan de functie 2: elektronisch zorgdossier

Niveaus:
1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen.
2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor 

het personeelslid deze maximaal kan toepassen.
3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen 

ontwikkelen.
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