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2 ERGOTHERAPEUTEN 

DEELTIJDS: 28.5/38 EN 19/38 

WZC RUSTENBORG 
Met haar twee woonzorgcentra, Verbert – Verrijdt te Schoten en Rustenborg te Wijnegem, en 
dagverzorgingscentrum ’t Dorp, kan de Woonzorggroep Voorkempen zich beroepen op een jarenlange 
ervaring als kwaliteitsvolle dienstverlener aan zorgbehoevende ouderen een nieuwe (t)huis aan te 
bieden in een aangenaam woon-, leef- en zorgklimaat. De familie wordt daarbij gezien als een partner in 
de zorg.  
Een animatieve grondhouding is de basis van waaruit wij onze zorg aanbieden. Het aanbieden van de 
hoogste kwaliteit staat hoog in ons vaandel, waarbij respect en waardigheid voorop staan. Dit betekent 
dat de bewoner centraal staat in de relatie van mens tot mens, waar hij aanspraak maakt op de nodige 
zorg. In deze relatie worden volgende fundamentele noden tot focus genomen:  

• het gevoel en verlangen iemand te zijn;  
• het gevoel en verlangen aanvaard te worden zoals men is.  

Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op de werkdagen.  Het 
volstaat om contact op te nemen met de dagelijks verantwoordelijke campus Wijnegem, mevrouw 
Kim Rogge. Ze is telefonisch te bereiken tijdens de kantooruren op 03/2882012 en op 
email: kim.rogge@wzgvoorkempen.be  

FUNCTIE-INHOUD EN PROFIEL  
De rol van de ergotherapeut valt onder de grote noemer van wonen, zorg en welbevinden.  
De ergotherapeut tracht 4 aspecten van de mens positief te beïnvloeden, nl. het cognitieve, het fysieke, 
het sociale en het welbevinden. Als middel worden hiervoor therapeutische activiteiten gebruikt 
waardoor de zelfstandigheid van de bewoners behouden blijft of gestimuleerd wordt. 
Als ergotherapeut organiseer en voer je van ADL en PDL uit, neem je actief deel aan het multidisciplinair 
overleg, administratieve en organisatorische taken. De ergotherapeut staat onder de directe 
verantwoordelijkheid van de dagelijkst campusverantwoordelijke campus Wijnegem en is lid van het 
interdisciplinair team. 

ONS AANBOD 
 Afwisselend werk in een boeiende werkomgeving 
 Een halftijdse job met een contract van onbepaalde duur 
 Een bruto maandsalaris op niveau BV1 – BV2 – BV3 met een minimum van € 2.531,71 en een 

maximum van € 4.243,69.  
 Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan 

te sluiten 
 Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer 
 Maaltijdcheques van € 7; Ecocheques twv €200/jaar op voltijdse betrekking 
 26 dagen vakantie en 11 feestdagen 

AANWERVINGSVOORWAARDEN 
Houder zijn van een diploma van bachelor in de ergotherapie of een daarmee gelijkgesteld diploma dat 
toegang geeft tot niveau B. 
 
Richt je je sollicitatiebrief, samen met een CV en een kopie van het gevraagde diploma, aan 
Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. 
Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail : sollicitatie@wzgvoorkempen.be   
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