
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Dominiek Savio is op zoek naar een:    

 

Ergotherapeut (m/v) 
Gecombineerde opdracht binnen de afdeling kinderen (13.3u) en de mobiele werking 

kinderen, regio Noord-West-Vlaanderen (24.7u) 

 

Dominiek Savio Instituut vzw, dat deel uitmaakt van Dienstencentrum GID(t)S,  biedt een veelzijdig aanbod 

van ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van ondersteuning in de eigen 

leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.   Het gelooft in de mogelijkheden van ieder mens 

ongeacht de leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of 

levensbeschouwing.  

Functie 

De ergotherapeut werkt op specifieke ergotherapeutische domeinen gelinkt aan de doelgroep waarvoor 

we ons engageren.  De opdracht is tweeledig:  

1. Als ergotherapeut in het mobiel team ben je verantwoordelijk voor:  

 Trainen van kinderen met een motorische beperking of niet aangeboren hersenletsel in 
hun thuiscontext of secundaire opvoedingsmilieu, zodat het kind bepaalde functionele 
vaardigheden verwerft.  

 Je werkt in eerste instantie met het kind en gaat vanuit deze invalshoek ook ouders of 
andere professionelen versterken. Je hebt oog voor het volledige traject van het kind en 
stemt flexibel de begeleiding af op de context en op de noden van elk moment.  

 Specifieke werkingsdomeinen voor de mobiele werking zijn o.m. het trainen van de 
mobiliteit in het verkeer, het installeren en hanteren van specifieke software die het 
lezen en schrijven ondersteunt, ADL training, … 

 Kerncompetenties voor de mobiele werker zijn het zelfstandig en resultaatsgericht 
kunnen werken, kunnen plannen en organiseren, beschikken over een grote 
gedrevenheid om te leren en kunnen onderhandelen met de cliënt en het netwerk. 
 

2. Als ergotherapeut in de afdeling Kinderen sta je in voor:  

 

 Het aanleren, behouden en verfijnen van verschillende functies zoals de motorische 
vaardigheden, executieve functies, visuele functies, … 

 Je brengt activiteiten uit het dagelijkse leven aan en je zorgt dat de kinderen het hoogste 
niveau van zelfstandigheid ontwikkelen binnen de woon-, werk-, en leefomgeving.  

 Je biedt hulpmiddelen aan op maat en motiveert het kind tot zelfstandigheid.  
 Samenwerken met ouder(s) en context is voor jou belangrijk. Je bent vlot in het leggen 

van contacten en het overbrengen van informatie. 

 



 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Jouw profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma ergotherapie. 
 Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen.  
 Je woont in je werkregio. 
 Vertrouwd zijn met de doelgroep van kinderen met een motorische beperking is een pluspunt. 
 Je bent integer en je handelt consequent in overeenstemming met de binnen de context 

algemeen aanvaarde sociale en ethische waarden en normen. 
 Empathisch zijn is je sterkte: je leeft je in in situaties en mensen, onderkent gevoelens en 

behoeften van anderen en toont dit. 
 Je duidt een probleem in zijn verbanden. Je gaat op een systematische wijze op zoek naar 

bijkomende informatie om een probleem op te lossen.  
 Je bent handelingsgericht en pakt systematisch de zaken aan. 
 Volgende competenties staan ook in jouw woordenboek: creatief zijn, flexibiliteit, initiatief 

nemen en kwaliteitsgerichtheid.  
 

 

Ons aanbod 

 Zwangerschapsvervanging voltijds (38/38) met onmiddellijke indiensttreding.  
 Je komt terecht in een enthousiast team en wordt gecoacht door het diensthoofd ergotherapie 

en de coördinator mobiele werking. 

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01 

Interesse?  

Geïnteresseerden kunnen solliciteren via mail ter attentie van Lara.Rousseeuw@dominiek-savio.be 

Dit ten laatste op 21 maart 2018. 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek dat doorgaat op 27 maart 

2018. 

Wie meer informatie wenst over de inhoud van deze functie kan telefonisch contact opnemen met 

Lieve Borremans, coördinator mobiele werking, op het nummer 0472/640289 of met Liesbet 

Wynsberghe, diensthoofd ergotherapie, op het nummer 0478/399102. 

 

- Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op  <datum> 

mailto:Lara.Rousseeuw@dominiek-savio.be

