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Vacature: Ondernemende ergotherapeut gezocht! 
 
Eerstelijns Ergotherapiepraktijk gericht op volwassenen/ouderen 
 
Ben jij een enthousiaste ergotherapeut met een ondernemende instelling?  
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Heb je de ambitie om een eigen praktijk te starten?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wegens de toenemende vraag voor ergotherapie in de eerste lijn zijn wij op zoek naar een nieuwe 
collega die onder de koepel van Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg (EZL) zijn eigen praktijk wil gaan 
opbouwen. 
 
 
De praktijk 
De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van (jong)volwassenen/ouderen. Binnen de praktijk 
heeft elke therapeut zijn specialisatie. Hulpvragen zijn divers van aard.  
We werken samen met diverse disciplines o.a. fysiotherapeuten, logopedisten, artsen, thuiszorg en 
diverse instanties zoals WMO en overige betrokkenen rondom het cliëntsysteem. 
Het werkgebied ligt met name in Parkstad. Je wordt geïntroduceerd in het netwerk en er is een 
inwerkperiode op maat. 
 
De praktijk is als franchise verbonden aan EZL. Dit wil zeggen dat je wel zelfstandig ondernemer bent, 
maar niet helemaal alleen staat. Tegen een maandelijkse vergoeding kun je gebruik maken van alle 
faciliteiten van EZL, zoals ruimtes, materialen en secretariaat. Ook biedt EZL ondersteuning in het 
proces van het starten van je eigen onderneming. Er is een enthousiast en ondernemend team, 
waarbij ruimte is voor gezelligheid en intervisie. 
 
 
Functie eisen 
- Afgeronde opleiding HBO Ergotherapie  
- Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici  
- Affiniteit met de doelgroep (jong)volwassenen/ouderen 
- Werk- en/of stage-ervaring in een eerstelijnspraktijk, revalidatie en/of ziekenhuis 
- Bereidheid tot samenwerken 
- Doelgerichte, methodische werkwijze  
- Ondernemende instelling 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling alsook schriftelijk 
- Beschikbaarheid van minimaal 3 dagen 
- In het bezit van een rijbewijs en auto 
  



 

Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg  
 Brouwersweg 100 | 6216 EG   Maastricht  |   Prins Hendriklaan 376 B020 | 6443 AE Brunssum    

 T 043 36 19 880  |   www.ergotherapiepraktijk.nl 

Wat hebben wij te bieden? 
- Caseload voor een beschikbaarheid van 2-3 dagen 
- Vast netwerk en samenwerkingsverbanden 
- Warme overdracht 
- Mogelijkheid om geleidelijk aan te starten 
- Een gezellig team van collega’s 
- Faciliteiten van EZL; zoals ruimtes, materialen, administratieve ondersteuning, intervisie, 

scholing en individuele coaching 
 
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief met CV aan ezl@ergotherapiepraktijk.nl of per post aan: Ergotherapiepraktijk 
Zuid-Limburg, Brouwersweg 100, 6216 EG Maastricht. 
 
Wil je eerst meer informatie? Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Yvette Zwart 
telefoonnummer 06-44292798 of per e-mail y.zwart@ergotherpiepraktijk.nl Je kunt ook een kijkje 
nemen op de website www.ergotherapiepraktijk.nl, of op de Facebook pagina van de praktijk. 
 
 
Over EZL 
Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg is een franchiseorganisatie voor eerstelijns 
ergotherapiepraktijken, met 9 therapeuten voor volwassenen en 3 therapeuten voor kinderen. Wij 
stellen bij de behandeling de cliënt en zijn/haar cliëntsysteem centraal, hebben een contextgerichte 
aanpak en we stoppen niet, voordat het handelingsprobleem hanteerbaar of opgelost is.  
 
Het cliëntenaanbod is zeer divers met uiteenlopende vraagstellingen op gebied van maatschappelijk 
functioneren, zelfredzaamheid, functionele mobiliteit als gevolg van een mix van cognitieve, fysieke, 
sociale en psychische problematiek. Met cliënten van uiteenlopende leeftijden. 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 heeft EZL 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, een secretaresse en een financieel 
administratief medewerkster staan je ter beschikking.  
 
Heb jij altijd al je eigen praktijk willen opbouwen, maar dit nooit helemaal alleen gedurfd? Dan is dit 
je kans om dit nu te doen in een zeer ondernemend en dynamisch team. 
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