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ERGOTHERAPEUT (B1-B3) 
 

Kortrijk als werkgever 

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad en OCMW in voor dé Kortrijkzaan. Ons aanbod 
qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale 
tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, 
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De 
uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen 
we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen 
maken we van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.  

 

Visie 

Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. Kortrijk is een 
stad waar iedereen meetelt. Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet 
van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. En dat weerspiegelt zich in onze waarden.  

 

Waarden 

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het belangrijk dat elke 
medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Heb je respect voor andere meningen? Durf 
je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. 
Kom meer te weten over onze missie en waarden. 

 

Het organogram 

 

https://www.kortrijk.be/missie-en-waarden
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Functiegegevens  

Formele Functiebenaming: Ergotherapeut 

Directie:     Dienstverlening en Sociaal Beleid 

Team:    Wijkgericht Sociaal Werk 

Loonschaal:   B1-B3 

Rapporteert aan:    Hoofdmaatschappelijk werker 

 

In welk team kom je terecht? 

Als ergotherapeut kom je terecht in het team Wijkgericht Sociaal Werk, meer bepaald in een wijkteam. Er zijn 12 
wijkcentra verspreid over de stad. Elk wijkteam is multidisciplinair samengesteld met als doel de burger te 
versterken in zijn de buurt. 

Het team Wijkgericht Sociaal Werk valt binnen het organogram onder de directie Dienstverlening en Sociaal 
beleid. 

 

Wat is de missie van de wijkteams? 

Een wijkteam heeft als doel het (samen-)leven in de buurt te versterken.  Kwetsbare mensen krijgen extra 
aandacht en ondersteuning. Aanwezige sterktes worden gebundeld om de noden in de buurt in te vullen.  
Nabijheid en vlotte dienstverlening zijn hierbij de voornaamste sleutelwoorden. 

 

Wat is het doel van de functie? 

De ergotherapeut staat mee in voor de invulling van de rol van buurtzorgregisseur binnen de wijkcentra. Hij/Zij 
zorgt ervoor dat hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is.  

De ergotherapeut richt zich vooral op de mobiliteit in en rond de woning, doet voorstellen tot 
woningaanpassingen of herinrichting van de woning ikv valpreventie. Hij/zij observeert het dagelijks handelen 
en adviseert/traint hulpmiddelen. Bijzondere aandacht gaat uit naar thuiswonenden met een 
dementieproblematiek en de zorg voor mantelzorger. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

• je bouwt mee aan de programmatie gezond bewegen; de beweegnorm en gezonde voeding  

• je denkt mee na over de toegankelijkheid van activiteiten, centra en dienstverlening in en buiten je 
wijkcentrum  

• je ondersteunt en begeleidt thuiswonenden met een dementieproblematiek  

• je ondersteunt en begeleidt mantelzorgers  

• je analyseert en speelt relevante signalen uit het werkveld door: preventie- en signaalfunctie  

• je volgt evoluties en ontwikkelingen op binnen het werkveld  

• je bouwt samenwerkingsverbanden op en treedt binnen je expertise in dialoog met dit breder net-
werk   
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• je geeft feedback in het team over interne en externe overlegmomenten  

• je bent alert voor situaties die het welzijn van de cliënt of een grotere groep mensen in het gedrang 
kunnen brengen en signaleert deze in het team of aan de leidinggevende  

• je zorgt voor ken- en stuurgetallen om de beleidsopties te ondersteunen   

• je stelt de planning van de eigen activiteiten op en bepaalt prioriteiten binnen de veelheid van ta-
ken  

• je rapporteert aan je leidinggevende   

• je springt bij bij opdrachten van collega’s   

• je geeft, vanuit je deskundigheid, mee vorm aan het wijkactieplan door oa.  
o je brengt ideeën in kaart   
o je neemt de verantwoordelijkheid van de uitwering van relevante deelacties op jou  
o je houdt rekening met het wijkactieplan in de taken die je opneemt binnen het vakteam  
o je houdt de timing en opvolging van de uitvoering van wijkactieplannen nauwlettend in de 
gaten;  
o je schakelt buren, vrijwilligers en mantelzorgers in de realisatie van de wijkactiedoelen  
o je rapporteert actief naar de direct leidinggevende omtrent stand van zaken  
o je gaat actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met diverse wijkactoren  

 
 

Welke competenties meten we? 

• Klantgerichtheid: Je denkt actief mee, speelt in op vragen en wensen van interne en externe klant en 
volgt ze op. 

• Samenwerken: Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samen, bouwt actief 
mee aan een goede groepssfeer en stimuleert anderen t. 

• Resultaatgerichtheid: Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team. 

• Wendbaarheid: Je staat open voor veranderingen in je verantwoordelijkheden of takenpakket, team 
of werkplek. 

• Innovatie en Creativiteit: Je komt met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag. 

• Communicatie: Je kan helder communiceren in twee richtingen, met aandacht voor de doelgroep en 
situatie. 

• Integriteit: Je past sociale, professionele en ethische normen in de praktijk toe. 

• Zich empathisch opstellen: Je merkt subtiele en onuitgesproken gevoelens, behoeften en wensen van 
anderen op en geeft hier een passende reactie op. 
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Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

Ben je een externe kandidaat? 

• Je beschikt over een bachelorsdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau B, bij voorkeur het 
diploma van ergotherapeut of maatschappelijk werker. 

• Je beschikt niet over een bachelorsdiploma of diploma dat toegang geeft tot niveau B, maar je kan mi-
nimaal 1 jaar relevante beroepservaring aantonen in een gelijkaardige functie én je slaagt voor een 
niveau-en capaciteitstest.  

 

Ben je een interne kandidaat? 

• Je hebt een contract onbepaalde duur en minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad 
of het OCMW. 

• Je hebt minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4/5-
niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW en neemt deelt via bevordering. 

 

Hoe verloopt de selectieprocedure?  

Screening CV 

Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze 
selectieprocedure. Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden uitgenodigd voor de volgende stap in 
de selectieprocedure. 

 

Deel 1: Speedinterview (bij meer dan 12 kandidaten) 

Tijdens een kort digitaal gesprek van een 20-tal minuten, wordt gepeild naar enkele essentiële elementen zoals 
ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie.  

Dit selectieonderdeel is eliminerend. De kandidaten moeten geslaagd zijn om toegelaten te worden tot het 
volgende selectieonderdeel. 

Timing: gaat onder voorbehoud door op vrijdag 2 september, na afspraak 

 

Deel 2: Gecombineerde proef 

Tijdens het gesprek gaan we verder in op competentievereisten, inzicht in de job, kennis, ervaring, 
persoonlijkheid en motivatie. Er wordt afgetoetst of er een potentiële match is met de job, het team en de 
organisatie. 

Deze ronde is eliminerend, je moet minimum 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij de 
afsluiting van de selectieprocedure.  

Timing: gaat onder voorbehoud door op 12 of 13 september, na afspraak 
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Wervingsreserve en/of bevorderingsreserve 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervings- en/of bevorderingsreserve die minstens twee 
jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

• Een contract van onbepaalde duur op B-niveau. 

• Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

• Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

• Gratis aansluiting bij GSD-V. 

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

• Fietsvergoeding. 

• Eindejaarspremie. 

• Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

• Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

• Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de 
privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

• Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

Ontdek waarom het zo fijn is om voor Kortrijk te werken op werkenbijkortrijk.be of lees de veelgestelde 
vragen. 

 

Heb je vragen? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met An Vanhoutteghem, de selectieverantwoordelijke voor deze 

procedure, via vacatures@kortrijk.be.  

 

https://www.gsd-v.be/
http://www.werkenbijkortrijk.be/
https://www.kortrijk.be/veelgestelde-vragen-over-werken-bij-kortrijk
https://www.kortrijk.be/veelgestelde-vragen-over-werken-bij-kortrijk
mailto:vacatures@kortrijk.be

