
Ergo Actief is een praktijk voor kinderergotherapie.  
De praktijk is een samenwerkingsverband van 5 ergothera-
peuten, welke op dit moment worden ondersteund door 
1 ZZP-er. Door het afzwaaien van collega’s en toenemende 
vraag zijn wij op zoek naar een (kinder-)ergotherapeut met 
ervaring in het behandelen van kinderen, om een deel van 
de hulpvragen (op ZZP- basis) over te nemen. 

We zoeken nu eerst iemand met affiniteit voor EMB-kinderen 
waarbij vraagstukken zijn over de hulpmiddelen en 
voorzieningen en hun netwerk. De doelgroep is divers 
(kinderen met een verstandelijke beperking, heel jonge 
kinderen, of juist met een progressief beeld). Vragen liggen 
er op de begeleiding bij de aanvraag van hulpmiddelen en 
voorzieningen maar ook praktische hulpvragen (ADL, spel, 
woonaanpassingen of zorgtechnologie), sensorische infor-
matieverwerking of participatie.

Dit ben jij
Enthousiast, energiek, zelfstandig en bereid in een grote 
regio en op veel verschillende plekken werkzaamheden 
te verrichten. Daarnaast heb je een onderzoekende en 
lerende houding en beschik je over goede communicatieve 
vaardigheden en vind je het leuk om te puzzelen hoe je 
met verschillende hulpmiddelen de EMB kinderen zo goed 
mogelijk in hun kracht kan zetten.

Wij zoeken een leuke collega die warm loopt 
voor deze doelgroep, breed inzetbaar is en:
•  (Bij voorkeur) Ervaring heeft in het behandelen  

en begeleiden van kinderen en hun systeem;
•  Scholing heeft gevolgd op het gebied van de  

neuro logische ontwikkeling, sensorische informatie-
verwerking of andere bruikbare trainingen gericht op  
de EMB-doelgroep of bereid is deze te volgen;

•  In het bezit is van een diploma ergotherapie;
•  Geregistreerd is in het (Kwaliteits)register paramedici;
•  In het bezit is van een rijbewijs en een auto.

Wat bieden wij:
• Aantal uren in overleg met daarbij goede mogelijkheden 

tot groei;
• Regelmatig werkoverleg en mogelijkheden tot meelopen 

met de verschillende collega’s en paramedische kindteams;
• Intervisie en casuïstiek bespreken;
• Volop mogelijkheden tot ontwikkeling en eigen inbreng; 
• Vele jaren van ervaring in het werken met kinderen;
• Een ZZP-contract met meerdere opdrachtgevers vanuit 

Ergo Actief en op termijn de optie om tot het 
 samenwerkingsverband toe te treden.

(kinder-)ergotherapeut (ZZP-er)

praktijk voor
(kinder)ergotherapie

Heb jij ook zin om met ons team samen de kinderen een stapje verder te helpen? 
Reageer dan op deze uitdaging in Friesland.

Vacature 

Stuur je CV en brief voor 31 maart naar karin@ergoactief.nl. 

Heb je nog vragen dan kan je vanaf 20 maart bellen met Karin Murk: 06-25077038, appen mag ook!

Ergo Actief Bokslee 4 8447 CN Heerenveen  www.ergoactief.nl

Heb je er al zin in? Heel goed! 


