
Ergotherapie Maatwerk Geysen & van Steenderen is een 1e lijnspraktijk voor ergotherapie. De praktijk 
bestaat intussen bijna 20 jaar en werd opgericht door Maaike van Steenderen en Kathleen Geysen.  
We komen in de regio’s Breda, Oosterhout, Drimmelen.  
Door onze groei en toenemende vraag zijn wij op zoek naar een ambitieuze en enthousiaste 
ergotherapeut voor onze vestiging in Breda e.o.  

WAT GA JE BIJ ONS DOEN? 

Je werkt in de 1e lijn met zowel cliënten met somatische als cognitieve problematiek. Je bent dus veel 
zelfstandig op pad. 

Daarnaast ga je deel uitmaken van het team poliklinische medisch specialistische revalidatie 

WIE BEN JIJ? 

Je kan zelfstandig werken maar beseft ook dat je enkel goede resultaten kan bereiken door 
samenwerking met de cliënt, mantelzorgers en andere betrokken hulpverleners.  
Je kent de wetgeving rond regeling hulpmiddelen/ WMO/ WLZ of bent bereid je erin te verdiepen en bij 
te houden. 
Door jouw open, betrokken en enthousiaste persoonlijkheid kan je vlot contacten leggen met zowel 
cliënten, cliëntomgeving, hulpverleners, verwijzers en instanties zoals zorgverzekeraars, WMO, 
leveranciers.  
Je hebt geen nine to five mentaliteit en bent resultaatgericht. 

WAAROM ZOU JE BIJ ONS WILLEN WERKEN?  

Je werkt bij ons in een team waarin een goede sfeer en collegialiteit centraal staat. Je krijgt 
mogelijkheden om je door middel van opleidingen en trainingen verder te ontwikkelen. Uren, 
werkdagen, werktijden worden i.s.m. jou vastgelegd. 

Wat verwachten wij van je? 

• Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO ergotherapie  

• Je bent geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici (KP) 

• Bij voorkeur heb je meerdere jaren ervaring als ergotherapeut, bij voorkeur in de eerste lijn 
en/of met cognitieve problematiek na NAH of je wilt je hierin verdiepen. 

• Een afgeronde opleiding voor EDOMAH therapeut is een pré 

• Je wilt continu je vak verbeteren en kijkt kritisch naar je eigen professionaliteit 

• Je bent in bezit van een rijbewijs en je hebt een auto ter beschikking 
 
 
Mocht je na het lezen van de vacature nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Kathleen 
Geysen 06-53926464 of Maaike van Steenderen 06-20972019 of mail: info@ergotherapiemaatwerk.nl 
 
Ben je enthousiast geworden, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. 
 
Je kunt je sollicitatie met CV vóór 10 januari mailen naar info@ergotherapiemaatwerk.nl. U wordt dan 
uitgenodigd voor een gesprek. 
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