
 

Vacature Ergotherapeut Kinderen 
 

Enthousiaste ergotherapeut voor de doelgroep kinderen gezocht 
voor minimaal 3 dagen! 

 
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als franchisenemer bij Ergotherapiepraktijk Zuid-
Limburg (EZL). In deze periode ben ik er achter gekomen dat mijn behoefte ergens anders ligt. Ik heb 
besloten een andere richting op te gaan en nieuwe uitdagingen te zoeken. Daarom ben ik op zoek 
naar een enthousiaste ergotherapeut die mijn caseload wil overnemen.  

 
Mijn praktijk 
Na mijn afstuderen leek de stap naar een eigen eerstelijns 
praktijk erg groot. Bij EZL kreeg ik de mogelijkheid om een 
caseload over te nemen en deze uit te breiden. De goede 
ondersteuning van EZL heeft hierbij geholpen. Momenteel 
heb ik een goedlopende praktijk voor minimaal 3,5 dag.  
 
Wat zijn jouw taken? 
De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen. De meeste hulpvragen 
zijn gerelateerd aan problemen in de; 

- Fijne motoriek en schrijfmotoriek 
- Aandacht- en concentratieproblematiek 
- Problemen met de executieve functies 
- Problemen met de prikkelverwerking 

Daarnaast zie je af en toe kinderen met andere ADL vragen; broodsmeren, veterstrikken en fietsen in 
het verkeer. Je werkt samen met leerkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, intern 
begeleiders, andere (para)medische specialisten en natuurlijk de ouders. Je werkt vanuit de locaties 
in Maastricht en Brunssum, zo kan je door heel Zuid-Limburg begeleiding bieden.  
 
De praktijk is als franchise verbonden aan EZL, dit wil zeggen dat je zelfstandige ondernemer bent 
maar er niet helemaal alleen voor staat. EZL biedt ondersteuning in het onderhouden van je eigen 
netwerk en onderneming. EZL heeft een enthousiast en ondernemend team, waarbij ruimte is voor 
gezelligheid en wekelijkse interventie.  
 

Functie eisen 
- Afgeronde HBO opleiding Ergotherapie 
- Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici 
- Affiniteit met de doelgroep kinderen 
- Werk- en/of stage-ervaring in de kinderergotherapie 
- Bereidheid tot samenwerken en goede communicatieve 

vaardigheden, mondeling en schriftelijk 
- Ondernemende instelling 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Beschikbaarheid van minimaal 3 dagen per week 
- In het bezit van een rijbewijs en auto 

 
 

  



 

Wat heb ik te bieden? 
- Goedlopende caseload voor een beschikbaarheid van 3,5 dag 
- Vast netwerk en samenwerkingsverbanden 
- Warme overdracht 
- Mogelijkheid om geleidelijk te starten, start datum in overleg 
- Een gezellig team van collega’s  
- Faciliteiten van EZL zoals; ruimtes, materialen, administratieve ondersteuning, intervisie, 

scholing en individuele coaching.  
- Mogelijkheid tot uitbereiding naar 4 of 5 dagen 

 

Over EZL 
Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg is een franchiseorganisatie voor eerstelijns 
ergotherapiepraktijken, gevestigd aan Brouwersweg 100 te 6216 EG Maastricht, met 12 therapeuten 
voor volwassenen en 3 therapeuten voor kinderen. Wij stellen bij de behandeling van kinderen het 
kind en zijn omgeving centraal, hebben een contextgerichte aanpak en we stoppen niet, voordat het 
handelingsprobleem hanteerbaar of opgelost is.  
 
De hulpvragen van de kinderen in alle leeftijdsklassen, die bij ons aangemeld worden, variëren van 
het leren plannen en hun taakjes af maken tot het leren fietsen op een aangepaste fiets. Iedere 
hulpvraag is vaak een project op zich. We hebben een uitgebreid netwerk en werken samen met 
jeugdrevalidatie, jeugdzorg, onderwijsinstellingen en gemeenten in Zuid-Limburg. Elke therapeut 
heeft eigen specialisaties en brengt deze in het wekelijkse intercollegiaal overleg in. Zo leren we van 
en met elkaar. Sinds de oprichting van EZL in 2001 hebben we veel ervaring opgedaan met scholing 
en coaching van ondernemende ergotherapeuten die zelfstandig maar niet helemaal alleen in de 
eerste lijn willen werken. Onze visie is dat je kwaliteit in een dergelijke setting niet in je eentje kunt 
leveren. Wij vinden het leuk om mensen in hun eigen vak en in het ondernemerschap te begeleiden, 
zodat je voor cliënten zichtbaar en bereikbaar bent als goede ergotherapeut. 
 
Bijkomend voordeel is dat je door gezamenlijk te werken de kosten kunt delen. Een manager,  
secretaresse en een financieel administratief medewerkster staan je ter beschikking.  
 

Ben je enthousiast geworden? 
Stuur dan je CV en motivatie aan: t.ramakers@ergotherapiepraktijk.nl t.a.v. Tessa Ramakers. 
 
Wil je meer informatie of een dag meelopen? Je kunt altijd eerst contact opnemen, telefonisch  
06-11076565 of per e-mail. Neem ook een kijkje op de website www.ergotherapiepraktijk.nl, of kijk 
op de Facebook pagina van de praktijk. Past deze vacature niet bij jou, maar wel bij iemand anders? 
Delen is fijn. 
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