
zorGGroep Zin is sinds 1 januari 2023 samen met het 
centrum voor geestelijke gezondheidszorg DAGG en het 
centrum voor psychosociale revalidatie Validag 
gefusioneerd  naar Integra. Ons preventie – en 
zorgaanbod wordt verder gecontinueerd, onze 
hulpverleners en preventiemedewerkers blijven zoals 
steeds bereikbaar op de gekende locaties en hun 
contactgegevens. Vanuit eenzelfde visie wordt er hard 
gewerkt aan een nieuw maatschappelijk verhaal.  
 

 
 
Het centrum voor psychosociale revalidatie in Lommel voor (jong) volwassenen met een psychische/ 

psychiatrische problematiek is op zoek naar een:  

Ergotherapeut  

Voor een deeltijdse functie 21u,  

Samen met het interdisciplinair team ondersteun je de beoogde doelgroep via een intensief en tijdelijke 
revalidatieprogramma gericht op persoonlijke groei en maatschappelijke integratie.  

Taakomschrijving: 

• Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van 
de cliënt op het vlak van functioneren in de diverse levensdomeinen ( wonen, werken, vrije tijd).  

• Je staat in voor het deskundig en doelgericht uitvoeren van ergotherapuetische handelingen en 
technieken met het oog op het behoud of verbeteren van het functioneren. 

• Je zorgt voor de integratie van dit onderdeel  in het persoonlijke herstelplan van de cliënt dit in 
overleg en met aandacht voor het vertalen van deze evoluties naar de persoonlijke  context van 
de client. 

• Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en communiceert vlot en efficiënt aan de 
collega’s. 

Functieprofiel:  

• Je bent in het bezit van een bacherlordiploma ergotherapie of gelijkwaardig door ervaring.  

• Je hebt affiniteit met en kennis van de geestelijke gezondheidszorg en de begoogde doelgroep.  

• Je kiest voor herstel ondersteunend werk.  

• Je kan in multidiciplinair  teamverband werken maar ook zelfstandig verantwoordelijkheid 
dragen voor begeleidingen.  

• Je hebt kennis van o.a. creatieve technieken en kan de revalidanten enthousiamsmeren met je 
creativiteit. 

• Je kan revalidanten motiveren en stimuleren tot actieve deelname.  

• Je werkt zorgvuldig.  

• Je bent ondernemend, met zin voor initiatief en hebt een positieve ingesteldheid. 

• Je ben in bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen.  

 
Wij bieden: 

• Contract voor onbepaalde duur  
• Onmiddellijke indiensttreding  
• Standplaats: Adelberg 62 3920 Lommel  



• Verloning in barema categorie 14 IFIC, PC 330 
• Er wordt rekening gehouden met relevante werkervaring 
• Groepsverzekering 
• Fietsvergoeding  
• Mogelijkheden tot bijscholing en vorming 
•  

Interesse?  

Wil jij graag deel uitmaken van een warme organisatie, een enthousiast team en clienten 
ondersteunen in hun herstel?  Bezorg dan vòòr 26 maart 2023 jouw cv en motivatiebrief aan Janina 
Maes, via janina.maes@zorggroepzin.be  

Sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden op vrijdag 31 maart 2023.  

Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Janina Maes 011/ 27 42 98.  
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