
 

 

WZC Meredal zoekt een ergotherapeut(e) 

In volle expansie en met ruime aandacht voor het woon-, leef- én werkklimaat wenst WZC Meredal 
een ergotherapeut(e) aan te werven om deel uit te maken van een zorgteam op een afdeling met 
verhoogd toezicht.  
Woonzorgcentrum Meredal vzw telt momenteel 111 bewoners in het woonzorgcentrum en 
herstelverblijf en een 80-tal residenten in de groep assistentiewoningen 'De Merelaar' en 'De 
Valeriaan'. 
 
Als ergotherapeut(e) sta je -samen met een deskundig en professioneel team - in voor de organisatie 
en het ondersteunen van het dagdagelijkse leven. Je staat garant voor een warme thuis en een 
warme zorgverlening, rekening houdend met de noden van de bewoners en hun familie. 
Je stimuleert - in de mate van het mogelijke - onze bewoners door aangepaste groeps- en individuele 
activiteiten te doen zodat zij zoveel als mogelijk kans krijgen mentale, fysieke en sociale 
mogelijkheden (terug) te ontplooien. Je bepaalt - in samenspraak met de bewoner, zorgteam en 
familie - de uitbouw van een zinvolle dagbesteding.  
Je komt terecht in een kwalitatief, familiaal en klantgericht woonzorgcentrum met een ruime equipe 
zorgprofessionals. Hierbij vind je zowel medewerkers met veel ervaring op de teller als verschillende 
jonge medewerkers met een boontje voor de ouderen. Er wordt gewerkt met respect voor iedereen, 
zowel voor de bewoner en zijn familie als voor de medewerker. 
 

Profiel 

• je hebt een hart voor ouderen en een boontje voor bewoners met een dementieprobleem 

• je gaat graag nét dat stapje verder om het leven van de senior aangenamer te maken 

• je beschikt over goede sociale vaardigheden (klantgericht, contactvaardig,…) 

• je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

• je bent een loyale teamspeler 

• je denkt graag mee en je neemt initiatief 

• je beschikt over een diploma professionele bachelor ergotherapie 

• je hebt een zeer goede kennis van de Nederlandse taal 

• inzet en attitude primeren bij ons op werkervaring 

 
 

Jobgerelateerde competenties 

• De persoon met zorgbehoefte informeren en adviseren over inrichting (toegang, domotica, 
...), methodeaanpassing en hulpmiddelen 

• Werken met de doelgroep ouderen 

• Het behandelprogramma uitvoeren (readaptatie aan de dagelijkse handelingen, opnieuw 
leren van ruimtelijke bakens, ...) 



• Het behandelprogramma bijstellen op basis van de actuele mogelijkheden van de persoon 
met zorgbehoefte 

• De capaciteitenbalans opstellen en de autonomiegraad van de persoon met zorgbehoefte 
evalueren 

• Het therapeutische behandelprogramma uitwerken en de behandeling bepalen (verloop, 
frequentie, duur, ...) 

• De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren en hem informeren over de 
ergotherapeutische aanpak (doelstellingen, stappen, ...) 

 

Aanbod 

• Een vast contract van onbepaalde duur 

• correcte verloning volgens IFIC- barema fase 1, met overname alle relevante 

anciënniteit  

• mogelijkheid tot ontplooiing via werkgroepen, opleiding en overleg 

• extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en 

fietsvergoeding 

• voltijds of 4/5de: uren zijn bespreekbaar 

• deskundige begeleiding bij de opstart 

• werkuren meestal op werkdagen tussen 8u en 16u36 

 

Plaats tewerkstelling  

Woonzorgcentrum Meredal  

Vijverstraat 38  

9420 ERPE-MERE 

 

Waar en hoe solliciteren?  

Solliciteren met CV en motivatiebrief tot en met 30 mei 2020  

Via e-mail: bea.wauters@wzcmeredal.be  

Per brief:  

Woonzorgcentrum Meredal  

t.a.v Mevr. Bea Wauters  

Vijverstraat 38 

9420 ERPE-MERE 

mailto:bea.wauters@wzcmeredal.be

